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I
(Legislatívne akty)

NARIADENIA
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/590
zo 6. apríla 2022,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 138/2004, pokiaľ ide o regionálne ekonomické účty pre
poľnohospodárstvo
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 338 ods. 1,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (1),

keďže:

(1)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 (2) sa zriaďuje Európsky systém účtov 2010 (ďalej len
„ESA 2010“) a obsahuje referenčný rámec spoločných štandardov, vymedzení pojmov, klasifikácií a účtovných
pravidiel na zostavovanie účtov členských štátov s cieľom splniť štatistické požiadavky Únie.

(2)

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 (3) sa zriaďujú ekonomické účty pre
poľnohospodárstvo (ďalej len „EÚP“) v Únii stanovením metodiky a lehôt na prenos poľnohospodárskych účtov.
EÚP sú satelitné účty národných účtov, ako sa stanovuje v ESA 2010, na účely získania výsledkov, ktoré sú
harmonizované a porovnateľné medzi členskými štátmi, s cieľom zostaviť účty pre potreby Únie. Európsky dvor
audítorov uverejnil v roku 2016 osobitnú správu č. 1/2016 s názvom „Je systém Komisie na hodnotenie výkonnosti
v súvislosti s príjmami poľnohospodárov dobre navrhnutý a vychádza zo spoľahlivých údajov?“. Uvedená správa
obsahuje vhodné a relevantné pripomienky a odporúčania týkajúce sa EÚP a nariadenia (ES) č. 138/2004.

(1) Pozícia Európskeho parlamentu z 8. marca 2022 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 29. marca 2022.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o európskom systéme národných a regionálnych účtov
v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26.6.2013, s. 1).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 z 5. decembra 2003 o úhrnných účtoch pre poľnohospodárstvo
v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 33, 5.2.2004, s. 1).
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(3)

Regionálne ekonomické účty pre poľnohospodárstvo (ďalej len „REÚP“) sú prispôsobením EÚP na regionálnu
úroveň. Samotné národné údaje nemôžu odhaliť úplný a niekedy zložitý obraz o tom, čo sa deje na podrobnejšej
úrovni. Údaje na regionálnej úrovni preto napomáhajú lepšie pochopenie rozmanitosti, ktorá existuje medzi
regiónmi, dopĺňajú informácie za Úniu, eurozónu a jednotlivé členské štáty a zároveň reagujú na zvýšenú potrebu
štatistického vykazovania v oblasti zodpovednosti a zvyšujú úroveň harmonizácie, účinnosti a konzistentnosti
poľnohospodárskej štatistiky Únie. Preto je potrebné začleniť REÚP do nariadenia (ES) č. 138/2004, a to z hľadiska
metodiky a programu prenosu údajov.

(4)

Štatistika sa už nepovažuje len za jeden z mnohých zdrojov informácií na účely tvorby politík, ale namiesto toho
zohráva v rozhodovacom procese ústrednú úlohu. Rozhodovanie založené na faktoch si vyžaduje štatistiku, ktorá
spĺňa kritériá vysokej kvality stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 (4) v súlade
s účelmi, na ktoré slúži.

(5)

Veľmi kvalitné štatistické údaje na regionálnej úrovni sú ústredným nástrojom na vykonávanie, monitorovanie,
hodnotenie, preskúmanie a posudzovanie hospodárskeho, environmentálneho a sociálneho vplyvu politík
súvisiacich s poľnohospodárstvom v Únii, najmä spoločnej poľnohospodárskej politiky (ďalej len „SPP“) vrátane
opatrení na rozvoj vidieka, nového modelu vykonávania SPP a národných strategických plánov, ako aj politík Únie
týkajúcich sa okrem iného životného prostredia, zmeny klímy, biodiverzity, obehového hospodárstva, využívania
pôdy, vyváženého a udržateľného regionálneho rozvoja, verejného zdravia, dobrých životných podmienok zvierat,
bezpečnosti potravín a potravinovej bezpečnosti a cieľov Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného
rozvoja. REÚP majú tiež zásadný význam, pokiaľ ide o presné posúdenie prínosu odvetvia poľnohospodárstva
k naplneniu Európskej zelenej dohody, najmä stratégie Z farmy na stôl a stratégie Únie v oblasti biodiverzity.
Zvyšuje sa uznanie úlohy regiónov a regionálnych údajov pri vykonávaní SPP. Regióny sú dôležitou hnacou silou
zamestnanosti a udržateľného hospodárskeho rastu v Únii a poskytujú lepšie údaje na posúdenie udržateľnosti
odvetvia poľnohospodárstva z hľadiska životného prostredia, obyvateľov, regiónov a hospodárstva.

(6)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 (5) by sa verejnosti mal udeliť prístup
k údajom zozbieraným podľa tohto nariadenia, ktoré neboli ešte uverejnené.

(7)

Nariadenie (ES) č. 223/2009 poskytuje právny rámec pre európsku štatistiku a vyžaduje sa v ňom, aby členské štáty
dodržiavali štatistické zásady a kritériá kvality, ktoré sú v ňom ustanovené. Pre posudzovanie a zlepšovanie kvality
európskej štatistiky a informovanie o nej sú rozhodujúce správy o kvalite. Výbor pre Európsky štatistický systém
(ďalej len „ESSC“) schválil jednotnú integrovanú štruktúru metaúdajov ako normu Európskeho štatistického
systému pre podávanie správ o kvalite, čím prostredníctvom jednotných noriem a harmonizovaných metód
pomáha plniť požiadavky na kvalitu štatistiky stanovené v nariadení (ES) č. 223/2009, najmä tie, ktoré sú stanovené
v jeho článku 12 ods. 3. Zdroje by sa mali využívať optimálne a zaťaženie respondentov by sa malo minimalizovať.

(8)

S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie
právomoci, pokiaľ ide o podrobnosti týkajúce sa správ o kvalite a ich obsah. Na Komisiu by sa mali preniesť aj
vykonávacie právomoci, pokiaľ ide o možné výnimky z požiadaviek na REÚP. Uvedené právomoci by sa mali
vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 (6).

(9)

EÚP poskytujú európskym tvorcom politiky trikrát ročne dôležité ročné makroekonomické údaje, ako sa stanovuje
v prílohe II k tomuto nariadeniu. Súčasná lehota na prenos druhých odhadov EÚP, ktorý predstavuje jeden z troch
uvedených prenosov údajov uskutočňovaných za rok, neposkytuje veľa času po skončení referenčného obdobia na
zber zlepšených údajov v porovnaní s údajmi poskytnutými pri prvých odhadoch EÚP. Na zlepšenie kvality
druhých odhadov EÚP je potrebné mierne posunúť príslušnú lehotu na prenos.

(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 223/2009 z 11. marca 2009 o európskej štatistike a o zrušení nariadenia (ES,
Euratom) č. 1101/2008 o prenose dôverných štatistických údajov Štatistickému úradu Európskych spoločenstiev, nariadenia Rady (ES)
č. 322/97 o štatistike Spoločenstva a rozhodnutia Rady 89/382/EHS, Euratom o založení Výboru pre štatistické programy Európskych
spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 164).
(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho
parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43).
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady
mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s.
13).
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(10)

Nariadenie (ES) č. 138/2004 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(11)

Keďže cieľ tohto nariadenia, a to začleniť REÚP do súčasného právneho rámca pre európsku štatistiku o EÚP, nie je
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov konzistentnosti a porovnateľnosti ho
možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa
článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie
neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

(12)

Uskutočnili sa konzultácie s ESSC,

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (ES) č. 138/2004 sa mení takto:
1. V článku 3 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2.

Prvý prenos údajov sa uskutoční v novembri 2003.

Avšak prvý prenos údajov v prípade regionálnych ekonomických účtov pre poľnohospodárstvo (ďalej len „REÚP“) na
úrovni NUTS 2 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (*) sa uskutoční do
30. septembra 2023.
_____________
(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry
územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).“
2. Vkladajú sa tieto články:
„Článok 3a
Šírenie štatistiky
Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 (*) a nariadenie (ES)
č. 223/2009, Komisia (Eurostat) zverejňuje online a bezplatne údaje jej zasielané v súlade s článkom 3 tohto nariadenia.
Článok 3b
Posúdenie kvality
1.

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na to, aby sa zabezpečila kvalita zasielaných údajov a metaúdajov.

2.
Na účely tohto nariadenia sa na údaje, ktoré sa majú zasielať v súlade s článkom 3 tohto nariadenia, vzťahujú
kritériá kvality stanovené v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009.
3.
Komisia (Eurostat) posúdi kvalitu zaslaných údajov. Na tento účel členské štáty zašlú Komisii (Eurostatu) správu
o kvalite prvýkrát do 31. decembra 2025 a potom každých päť rokov pre súbory údajov zaslané počas vykazovaného
obdobia.
4.
Pri uplatňovaní kritérií kvality stanovených v článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č. 223/2009 pre údaje, ktoré sa
majú zasielať v súlade s článkom 3 tohto nariadenia, Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov vymedzí postupy,
štruktúru a ukazovatele posudzovania pre správy o kvalite uvedené v odseku 3 tohto článku. Uvedené vykonávacie
akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 4a ods. 2 tohto nariadenia. Nesmú členským
štátom spôsobovať výraznú dodatočnú záťaž alebo náklady.
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5.
Členské štáty bezodkladne poskytnú Komisii (Eurostatu) všetky relevantné informácie alebo zmeny v súvislosti
s vykonávaním tohto nariadenia, ktoré by akýmkoľvek podstatným spôsobom ovplyvnili kvalitu zasielaných údajov.
6.
Na riadne odôvodnenú žiadosť Komisie (Eurostatu) členské štáty poskytnú bezodkladne všetky doplňujúce
objasnenia potrebné na posúdenie kvality štatistických údajov.
_____________
(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení
Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe
k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Únie (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13).“
3. Vkladajú sa tieto články:
„Článok 4a
Postup výboru
1.
Komisii pomáha Výbor pre Európsky štatistický systém zriadený nariadením (ES) č. 223/2009. Uvedený výbor je
výborom v zmysle nariadenia (EÚ) č. 182/2011.
2.

Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011.

Článok 4b
Výnimky
1.
Ak by si uplatňovanie tohto nariadenia vyžadovalo významné úpravy v národnom štatistickom systéme
niektorého členského štátu, pokiaľ ide o vykonávanie kapitoly VII prílohy I, a programu prenosu údajov pre REÚP
uvedeného v prílohe II, môže Komisia prijať vykonávacie akty, ktorými sa uvedenému členskému štátu udelia výnimky
na obdobie najviac dvoch rokov. Prvá lehota na prenos údajov pre REÚP však v žiadnom prípade nesmie byť stanovená
na neskorší dátum než 30. septembra 2025. Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v súlade s postupom preskúmania
uvedeným v článku 4a ods. 2.
2.
Členský štát, ktorý sa rozhodne požiadať o výnimku uvedenú v odseku 1, predloží Komisii riadne odôvodnenú
žiadosť o takúto výnimku do 21. augusta 2022.
3.
Únia môže národným štatistickým úradom a iným vnútroštátnym orgánom uvedeným v článku 5 ods. 2
nariadenia (ES) č. 223/2009 poskytnúť finančné príspevky zo všeobecného rozpočtu Únie na pokrytie nákladov na
vykonávanie tohto nariadenia v prípade, že na vytvorenie REÚP sú nevyhnutné významné úpravy národného
štatistického systému členského štátu.“
4. Príloha I sa mení v súlade s prílohou I k tomuto nariadeniu.
5. Príloha II sa nahrádza textom uvedeným v prílohe II k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym 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 Štrasburgu 6. apríla 2022

Za Európsky parlament
predsedníčka
R. METSOLA

Za Radu
predseda
C. BEAUNE
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PRÍLOHA I

Príloha I k nariadeniu (ES) č. 138/2004 sa mení takto:
1. Do „Obsahu“ sa dopĺňa táto kapitola:
„VII Regionálne ekonomické účty pre poľnohospodárstvo (ďalej len „REÚP“)
A. Všeobecné zásady
1. Úvod
2. Ekonomika regiónu, územie regiónu
3. Základná jednotka pri zostavovaní REÚP
4. Metódy zostavovania REÚP
5. Pojmy sídlo a územie
6. Odvetvie poľnohospodárstva a charakteristické jednotky
B. Transakcie s výrobkami
1. Produkcia
2. Medzispotreba
3. Tvorba hrubého kapitálu
C. Distribučné transakcie a iné toky
1. Všeobecné pravidlá
2. Pridaná hodnota
3. Spotreba fixného kapitálu
4. Dotácie
5. Dane
6. Odmeny zamestnancov
7. Čistý prevádzkový prebytok
8. Úroky, nájomné
9. Príjmy z poľnohospodárskeho podnikania: všeobecné pravidlá výpočtu
D. Stručné zhodnotenie vykonávania
1. Úvod
2. Vymedzenie regionálneho poľnohospodárstva
3. Zisťovanie poľnohospodárskej produkcie
4. Neoddeliteľné nepoľnohospodárske druhotné činnosti
5. Medzispotreba“
2. V bode 1.27 sa tretia zarážka nahrádza takto:
„– podľa dohody nesmú zahŕňať výrobu THFK nepoľnohospodárskych produktov (ako napríklad budovy alebo stroje)
na vlastný účet. Uvedená výroba THFK nepoľnohospodárskych produktov na vlastné konečné použitie sa pokladá za
oddeliteľnú činnosť a zaznamenáva sa ako výroba identifikovateľnej miestnej KAU. Ubytovacie služby, ktoré sú
k dispozícii zamestnancom ako odmena v naturáliách, sa musia zaznamenávať podobným spôsobom
(zaznamenávajú sa na účte tvorby príjmov ako odmena v naturáliách),“
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3. Bod 2.006 sa nahrádza takto:
„2.006. V EÚP sa ceny zaznamenávajú buď zaokrúhlené na najbližšie celé číslo, alebo upravené na jedno alebo dve
desatinné miesta, v závislosti od štatistickej spoľahlivosti dostupných údajov o cenách. Na zostavenie EÚP sú
potrebné príslušné cenové informácie o vstupoch a produkcii.“
4. V bode 2.108 sa písmeno g) nahrádza takto:
„g) odmena za služby obsiahnutá v hrubom poistnom poistenia uzavretého na krytie podniku pred rizikami, ako sú
napríklad strata hospodárskych zvierat, škody spôsobené ľadovcom, mrazom, ohňom a víchricami. Zvyšok, t. j.
čisté poistné, je tou zložkou zaplateného hrubého poistného, ktorú majú poisťovne na likvidáciu škôd.
Presné členenie hrubého poistného na dve zložky je možné urobiť iba za národné hospodárstvo ako celok, ako sa to
robí v prípade národných účtov. Rozdelenie komponentu služby medzi výrobné odvetvia sa vo všeobecnosti robí
pomocou vhodných špecifikačných kľúčov v spojení so zostavovaním input-output tabuliek (tabuliek vstupov
a produkcie). Preto sa pri vypĺňaní danej položky v EÚP uvedie odkaz na národné účty (pokiaľ ide
o zaznamenávanie dotácií týkajúcich sa poisťovacích služieb, pozri bod 3.063, poznámka pod čiarou 1);“
5. V bode 2.136 sa tretia zarážka nahrádza takto:
„– zmeny v klasifikácii alebo štruktúre fixných aktív: napr. zmeny ekonomického účelu poľnohospodárskej pôdy,
mliekového dobytka určeného na výrobu mäsa (pozri bod 2.149, poznámka pod čiarou č. 1) alebo poľnohospo
dárskych budov, ktoré boli upravené na súkromné alebo iné ekonomické použitie.“
6. Dopĺňa sa táto kapitola:
„VII. REGIONÁLNE EKONOMICKÉ ÚČTY PRE POĽNOHOSPODÁRSTVO (ĎALEJ LEN „REÚP“)
A.

VŠEOBECNÉ ZÁSADY

1.

Úvod
7.01. Regionálne účty zohrávajú dôležitú úlohu pri formulovaní, vykonávaní a hodnotení regionálnych politík.
Objektívne, spoľahlivé, konzistentné, koherentné, porovnateľné, relevantné a harmonizované regionálne
štatistické ukazovatele poskytujú pevný základ pre politiky zamerané na znižovanie ekonomických
a sociálnych nerovností medzi regiónmi Únie.
7.02. REÚP sú prispôsobením EÚP na regionálnu úroveň.
7.03. REÚP zahŕňajú rovnaký súbor účtov ako EÚP, ale pre koncepčné problémy a problémy s meraním je
výsledkom súbor účtov pre regióny, ktoré majú obmedzenejší rozsah a sú menej podrobné než EÚP na
národnej úrovni.
7.04. Ako regionálne účty sú REÚP zostavované na základe priamo zozbieraných regionálnych údajov,
a celoštátnych údajov, ktoré sú regionálne rozčlenené na základe odhadov. Nedostatok dostatočne
úplných, aktuálnych a spoľahlivých regionálnych informácií si vyžaduje robiť pri zostavovaní
regionálnych účtov odhady. To znamená, že niektoré regionálne rozdiely nie sú nutne zohľadnené
v regionálnych účtoch (ESA 2010, 13.08).

2.

Ekonomika regiónu, územie regiónu
7.05. Akékoľvek zostavenie regionálnych účtov, či už odkazujú na odvetvia alebo inštitucionálne sektory, si
vyžaduje prísne vymedzenie ekonomiky regiónu a územia regiónu. Teoreticky sa odvetvie
poľnohospodárstva v regióne vzťahuje na jednotky (poľnohospodárske podniky) zapojené do
poľnohospodárskych činností (pozri 1.60 až 1.66) na území regiónu.
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7.06. Ekonomika regiónu krajiny je súčasťou celej ekonomiky tejto krajiny. Celá ekonomika je členená podľa
inštitucionálnych jednotiek a sektorov. Pozostáva zo všetkých inštitucionálnych jednotiek, ktoré majú
centrum hlavného ekonomického záujmu na ekonomickom území krajiny. Ekonomické územie nie je
úplne totožné s geografickým územím (pozri 7.08). Ekonomické územie krajiny je rozdelené na územia
regiónu a na mimoregionálne územie (ESA 2010, 13.09).

7.07. Územie regiónu, ako sa vymedzuje v ESA 2010, pozostáva z tej časti ekonomického územia krajiny, ktorá
je priamo priradená k regiónu. Voľné zóny, colné sklady a továrne pod colnou kontrolou sú priradené
k regiónom, v ktorých sa nachádzajú.

7.08. Uvedené členenie územia však nie je úplne v súlade s pojmom národného ekonomického územia, ktorý
sa uplatňuje pri národných účtoch. Mimoregionálne územie tvoria tie časti ekonomického územia
krajiny, ktoré nemôžu byť priamo priradené k jedinému regiónu a ktoré sú vylúčené z REÚP, t. j.:
a) národný vzdušný priestor, teritoriálne vody a kontinentálny šelf ležiaci v medzinárodných vodách, na
ktoré má krajina výhradné právo;
b) teritoriálne enklávy, t. j. geografické teritóriá, ktoré sa nachádzajú vo svete a ktoré na základe
medzinárodných zmlúv alebo medzištátnych dohôd používajú orgány verejnej správy krajiny
(veľvyslanectvá, konzuláty, vojenské základne, vedecké základne atď.);
c) ložiská ropy, zemného plynu atď. v medzinárodných vodách, mimo kontinentálneho šelfu krajiny,
prevádzkované rezidentskými jednotkami.

7.09. Nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) zostavená na základe nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 (*) poskytuje jediné, jednotné členenie ekonomického
územia pre Úniu. REÚP si vyžadujú štatistiku na úrovni NUTS 2, ako sa bežne stanovuje v rámci
súčasných opatrení podľa uvedeného nariadenia. Na vnútroštátne účely sa môžu regionálne účty
zostavovať v náležitých prípadoch aj na podrobnejšej regionálnej úrovni, konkrétne na úrovni NUTS 3
(ESA 2010, 13.12).

3.

Základná jednotka pri zostavovaní REÚP

7.10. Jednotky používané pre regionálne účty podľa odvetví sú miestne KAU. Miestna KAU je pozorovateľnou
formou výrobnej jednotky.

7.11. Štatistický prístup (odvetvie) „si vystačí“ s pozorovateľnou jednotkou, aj keď to znamená odchýlenie od
jedinej činnosti. Rovnako ako v prípade SNA 2008 sa aj v prípade ESA 2010 uprednostňuje štatistický
prístup a pri zostavovaní národných účtov podľa odvetví sa odporúča miestna KAU. Definujú teda
rovnakú jednotku pre odvetvia bez ohľadu na to, či sa sledujú na regionálnej alebo národnej úrovni.

7.12. Rovnako ako v EÚP sa aj v prípade REÚP ako základná jednotka pre odvetvie poľnohospodárstva používa
poľnohospodársky podnik – „prispôsobený“ podľa určitých konvencií na dosiahnutie súladu
s príslušnými cieľmi. Pre uvedenú voľbu existujú dva rozhodujúce dôvody. Na jednej strane je jednotka
poľnohospodársky podnik miestnou KAU pre poľnohospodárstvo (pozri 1.09 až 1.17), ktorá je
definovaná ako tá časť KAU, ktorá sa vzťahuje na miestnu úroveň. Miestna KAU je tiež najvhodnejšou
jednotkou pre odvetvie poľnohospodárstva, aj keď zahŕňa nepoľnohospodárske druhotné činnosti, ktoré
nemožno vykazovať oddelene od poľnohospodárskych činností (pozri 1.15 a 1.16, 1.25 až 1.32).

7.13. Používanie poľnohospodárskeho podniku ako základnej jednotky znamená zahrnutie nepoľnohospo
dárskych druhotných činností týchto poľnohospodárskych podnikov do REÚP (pozri 7.12). Keďže
účelom EÚP je merať, opisovať a analyzovať tvorbu príjmov z poľnohospodárskej ekonomickej činnosti,
sú z nich jednotky, ktoré predstavujú výlučne činnosť vo voľnom čase (napr. domáce záhradky
a drobnochov), vylúčené. Naproti tomu sú do EÚP zahrnuté jednotky, ktoré sa zaoberajú
samozásobiteľským hospodárením (pozri 1.24).
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7.14. Poľnohospodársky podnik je referenčnou jednotkou pre štatistické zisťovania týkajúce sa
poľnohospodárstva, či už na národnej alebo regionálnej úrovni. Výhodou je, že hodnotenie produkcie
z hľadiska množstva môže byť založené priamo na štatistických systémoch na meranie plôch, výnosov,
veľkosti stád atď. Výber poľnohospodárskeho podniku takisto umožňuje lepšiu konzistentnosť
účtovníctva.
4.

Metódy zostavovania REÚP
7.15. ESA (ESA 2010, 13.24 až 13.32) navrhuje dve metódy, ktoré sa uplatňujú buď na odvetvia, alebo na
inštitucionálne sektory: metódu zdola nahor a metódu zhora nadol. Metóda zdola nahor pozostáva zo
zberu údajov na úrovni jednotiek (miestne KAU, inštitucionálne jednotky) a potom v ich sčítaní, aby sa
získala regionálna hodnota za jednotlivé agregáty. Metóda zhora nadol rekonštruuje regionálne hodnoty
rozčlenením celoštátnej hodnoty pomocou ukazovateľa, ktorý čo najpresnejšie reflektuje regionálnu
distribúciu príslušnej premennej. Uvedené dve metódy sa môžu kombinovať rôznymi spôsobmi,
kombináciami, ktoré ESA označuje ako kombináciu metód zdola nahor a zhora nadol. Je však potrebné
vyhnúť sa zbieraniu rovnakých informácií viac ako jedenkrát, aby nevznikala nadbytočnosť pri
vykazovaní údajov. Uprednostňuje sa však metóda zdola nahor, hoci v mnohých prípadoch sa
v skutočnosti používa kombinácia metód zdola nahor a zhora nadol. Podrobnosti o konkrétnej metóde
a zdrojoch sa úplne transparentne stanovia v správach o kvalite, pričom sa uvedie, ktoré regionálne údaje
boli získané priamo a ktoré údaje sú založené na celoštátnych údajoch, ktoré sú regionálne rozčlenené na
základe odhadov.

5.

Pojmy sídlo a územie
7.16. Ekonomické transakcie podnikov a domácností môžu prekračovať regionálne hranice. Podniky môžu
pôsobiť aj vo viac ako jednom regióne, a to buď na stálych pracoviskách, alebo dočasne, napr. veľké
poľnohospodárske podniky môžu vykonávať prácu v rôznych regiónoch. Preto je potrebná jasná zásada,
ktorá by pomohla členským štátom konzistentne priraďovať uvedenú medziregionálnu činnosť určitému
regiónu.
7.17. Regionálne účty odvetví sú založené na kritériu sídla výrobnej jednotky. Každé odvetvie na regionálnej
úrovni zahŕňa skupinu miestnych KAU s rovnakou alebo podobnou hlavnou ekonomickou činnosťou,
ktoré majú centrum svojho ekonomického záujmu na tomto území regiónu. Uvedené centrum záujmu
sa často spája s konkrétnym dlhodobým umiestnením v regióne, ktoré predstavujú napríklad
inštitucionálne jednotky, ku ktorým miestne KAU patria.
7.18. Regionálne účty však majú niekoľko osobitných čŕt. Pri niektorých činnostiach nie je vždy jednoduché
definovať región ako špecifickú oblasť. Vzťah medzi umiestnením ústredia a fyzickým umiestnením
poľnohospodárskeho podniku môže spôsobiť problém, keďže faktory poľnohospodárskej výroby môže
riadiť ústredie, ktoré sa nachádza v inom regióne. V prípade REÚP je dôležité rozdeliť tieto dva subjekty,
a preto musí byť poľnohospodársky podnik priradený k regiónu, v ktorom sa nachádzajú jeho
produkčné faktory, a nie k regiónu, v ktorom sa nachádza jeho ústredie. Na jedno ústredie preto môže
pripadať niekoľko jednotiek v zmysle REÚP, t. j. toľko jednotiek, v koľkých regiónoch mimo regiónu
ústredia majú miestne KAU sídlo.
7.19. Alternatívny pojem, ktorý sa vo všeobecnosti neuplatňuje v prípade národných a regionálnych účtov, by
bol striktne územný. Z uvedeného pojmu vyplýva, že činnosti sa priraďujú k územiu, na ktorom sa
skutočne vykonávajú, bez ohľadu na sídlo jednotiek zapojených do činnosti.
7.20. Hoci pri regionálnom rozdelení transakcií rezidentských jednotiek má prednosť prístup zohľadňujúci
sídlo, ESA 2010 poskytuje určité obmedzené možnosti na uplatňovanie územného prístupu (ESA 2010,
13.21). Dochádza k tomu vtedy, keď sú pre pozemky a budovy v regióne alebo v krajine, v ktorej sa
pozemky alebo budovy nachádzajú, vytvorené fiktívne jednotky.
7.21. V hypotetickom prípade, keď jednotky sídliace v regióne vykonávajú činnosti len na území svojho
regiónu, sa pojem sídla zhoduje s pojmom územia. Týka sa to aj prípadu regionálneho rozdelenia
založeného na fiktívnych jednotkách vytvorených pre pozemky a budovy a pre podniky nezapísané
v obchodnom registri, ktoré sa nachádzajú v iných krajinách alebo v regiónoch odlišných od regiónu
sídla vlastníka.
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Odvetvie poľnohospodárstva a charakteristické jednotky
7.22. Odvetvie pozostáva zo všetkých miestnych KAU, ktoré vykonávajú rovnakú alebo podobnú ekonomickú
činnosť (pozri 1.59). Odvetvie poľnohospodárstva, ako je opísané v EÚP, zodpovedá v zásade divízii 01
v NACE Revision 2 s rozdielmi uvedenými v 1.62 až 1.66. Rozsah pôsobnosti REÚP je vymedzený na
základe zoznamu charakteristických činností vypracovaného pre EÚP. Existujú určité rozdiely medzi
odvetvím poľnohospodárstva v EÚP, a teda aj v REÚP, a odvetvím stanoveným pre ústredný rámec
národných účtov (pozri 1.93).

B.

TRANSAKCIE S VÝROBKAMI
7.23. S oceňovaním poľnohospodárskej produkcie súvisí niekoľko špecifických problémov. Najzávažnejšie sa
týkajú sezónnych výrobkov, živočíšnej výroby a načasovania záznamov do účtov. V metodike EÚP sa
uvádzajú presné pravidlá, ktorými sa upravuje, ako zohľadniť účinky skladovania sezónnych výrobkov,
ako merať produkciu hospodárskych zvierat a ako zaznamenávať výrobky, ktorých výroba ešte nie je
dokončená. Pri zostavovaní REÚP sa musia dodržiavať uvedené zásady. To však nevylučuje určité úpravy
na regionálnej úrovni, napríklad v prípade živočíšnej výroby. Malo by sa zdôrazniť, že celková hodnota
regionálneho ocenenia musí byť totožná s oceneniami EÚP.

1.

Produkcia
a)

Meranie produkcie
7.24. V REÚP predstavuje produkcia regiónu všetky výrobky patriace do rozsahu pôsobnosti EÚP, ktoré
počas účtovného obdobia v tomto regióne vyrobili všetky jednotky odvetvia poľnohospodárstva,
bez ohľadu na to, či sú určené na uvedenie na trh mimo odvetvia, na predaj iným
poľnohospodárskym podnikom alebo v určitých prípadoch na použitie v tom istom
poľnohospodárskom podniku. Preto:
a) akýkoľvek poľnohospodársky výrobok opúšťajúci poľnohospodársky podnik v regióne sa
zaznamenáva ako súčasť produkcie regiónu bez ohľadu na miesto jeho určenia alebo
jednotku, ktorá ho kupuje;
b) niektoré poľnohospodárske výrobky používané ako medzispotreba tým
poľnohospodárskym podnikom sa zahrnú do produkcie regiónu (pozri 2.056).

istým

7.25. Výrobný proces týkajúci sa hospodárskych zvierat trvá vo všeobecnosti niekoľko rokov. Pri
oceňovaní hospodárskych zvierat sa musí rozlišovať medzi zvieratami klasifikovanými ako fixné
aktíva (plemenné a ťažné zvieratá, dojnice atď.) a zvieratami klasifikovanými ako zásoby (zvieratá
určené hlavne na mäso). S cieľom vyhnúť sa dvojitému započítaniu sa teda transakcie zahŕňajúce
presun zvierat medzi poľnohospodárskymi podnikmi (ktoré sa považujú za kladné predaje
v prípade poľnohospodárskych podnikov predávajúcich hospodárske zvieratá a za záporné
predaje v prípade nakupujúcich poľnohospodárskych podnikov) riešia tak, ako je uvedené ďalej:
a) transakcie medzi poľnohospodárskymi podnikmi v tom istom regióne, ktoré sa týkajú zvierat
klasifikovaných ako fixné aktíva, sa navzájom rušia, s výnimkou nákladov na prevod
vlastníctva (**); neuvádzajú sa ako predaje vykonané poľnohospodárskymi podnikmi, a preto
nie sú zahrnuté do produkcie príslušného regiónu;
b) zvieratá klasifikované ako zásoby, ktoré sú predmetom transakcie medzi regiónmi, sa
považujú za kladné predaje (spolu s vývozom) pre región pôvodu a zvieratá kúpené z iných
regiónov za záporné predaje (spolu s dovozom) (***);
c) ak sa náklady na prevod vlastníctva (doprava, obchodné marže atď.) týkajú obchodu so
zvieratami klasifikovanými ako zásoby, odpočítajú sa od produkcie; k tomu dochádza
automaticky, keď ide o nákupy od poľnohospodárskych podnikov v iných regiónoch, keďže
náklady sú súčasťou záporných predajov, zatiaľ čo pri obchodovaní so zvieratami medzi
poľnohospodárskymi podnikmi v tom istom regióne sa musí vykonať úprava v predajoch,
a teda aj v produkcii.
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Oceňovanie produkcie
7.26. Produkcia sa oceňuje v základných cenách (pozri 2.082), t. j. vrátane dotácií na produkty mínus
dane z produktov. Uvedená metóda výpočtu znamená, že dane a dotácie na produkty sa musia
rozčleniť podľa regiónov.

2.

Medzispotreba
a)

Vymedzenie
7.27. Medzispotreba pozostáva z tovarov (iných ako fixných aktív) a trhových služieb spotrebovaných
počas výrobného procesu na výrobu iných tovarov (pozri 2.097 až 2.109).
7.28. Pri zostavovaní REÚP medzispotreba zahŕňa:
a) poľnohospodárske výrobky nakúpené na spotrebu počas výrobného procesu od iných
poľnohospodárskych podnikov (či už v tom istom regióne alebo v inom regióne);
b) určité výrobky používané ako vnútrojednotková spotreba a uvádzané ako produkcia (pozri
2.054 až 2.058 a 7.24).
7.29. Osobitný prípad FISIM sa v regionálnych účtoch posudzuje rovnako ako v národných účtoch. Ak je
odhad stavu úverov a vkladov k dispozícii podľa regiónov, možno použiť metódu zdola nahor.
Odhady stavov úverov a vkladov však zvyčajne nie sú k dispozícii podľa regiónov. V takom
prípade sa rozdelenie FISIM do odvetvia používateľov vykoná podľa druhej najlepšej metódy: ako
rozdeľovacie ukazovatele sa používajú hrubá regionálna produkcia alebo hrubá pridaná hodnota
podľa odvetví (ESA 2010, 13.40).

b)

Oceňovanie medzispotreby
7.30. Všetky výrobky a služby používané na medzispotrebu sa oceňujú nákupnou cenou (bez
odpočítateľnej DPH) (pozri 2.110 až 2.114).

3.

Tvorba hrubého kapitálu
7.31. Tvorba hrubého kapitálu pre poľnohospodárstvo sa rozdeľuje na:
a) THFK;
b) zmenu stavu zásob.
a)

THFK
7.32. V poľnohospodárstve dochádza k tvorbe fixného kapitálu vždy, keď vlastník nadobudne alebo
produkuje fixné aktíva, ktoré sú určené na použitie počas obdobia dlhšieho ako jeden rok ako
prostriedok výroby v procese poľnohospodárskej výroby. Kritérium rozdeľovania pre
zaznamenávanie THFK sa vzťahuje na odvetvia používateľov, a nie na odvetvie, do ktorého patrí
právny vlastník.
7.33. Fixné aktíva, ktoré vlastní multiregionálna jednotka, sa alokujú do tých miestnych KAU, kde sa
používajú. Fixné aktíva užívané prostredníctvom operatívneho lízingu sa zaznamenávajú
v regióne vlastníka aktív a fixné aktíva užívané na základe finančného lízingu sa zaznamenávajú
v regióne používateľa (ESA 2010, 13.33).
7.34. Nové aktíva zahrnuté do fixného kapitálu sa uvádzajú brutto, t. j. bez odpočítania spotreby fixného
kapitálu. Okrem toho sa pri uvedených aktívach vypočítava aj spotreba fixného kapitálu. Tvorba
čistého kapitálu sa získava odpočítaním spotreby fixných aktív od tvorby hrubého kapitálu.
7.35. Výrobné jednotky si môžu navzájom predať existujúce aktíva, napr. použité stroje. Keď sa aktíva
presúvajú medzi odvetviami a regiónmi, celková zaplatená cena sa zahrnie do THFK v jednom
odvetví alebo regióne a prijatá cena sa odpočíta od THFK v inom odvetví alebo regióne.
Transakčné náklady vlastníctva aktív, ako sú právne poplatky za predaje pozemkov a existujúcich
budov, nadobúdateľ započítava ako dodatočnú THFK, aj keď niektoré náklady hradí predávajúci.
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7.36. THFK pre hospodárske zvieratá v regióne sa musí zostaviť v súlade s ESA 2010 (3.124 až 3.138)
a 2.149 až 2.161 tejto prílohy. THFK pre hospodárske zvieratá zodpovedá rozdielu medzi
nadobudnutím hospodárskych zvierat počas roka (prirodzený rast a nákupy mimo regiónu
vrátane dovozu) vrátane nadobudnutí vyplývajúcich z produkcie na vlastný účet a úbytkom
hospodárskych zvierat (z dôvodu zabitia, predaja do iných regiónov vrátane vývozu, alebo
akéhokoľvek iného konečného využitia). Keď sa agregujú všetky regióny, je dôležité zabezpečiť,
aby sa medziregionálne toky navzájom zrušili (okrem nákladov na prevod vlastníctva) tak, aby
súčet všetkých regionálnych THFK bol rovnaký ako THFK národných poľnohospodárskych účtov.
Keď sa používa metóda zdola nahor, uplatňuje sa toto: predaje zvierat do poľnohospodárskych
podnikov v iných regiónoch predstavujú zápornú THFK, zatiaľ čo nákupy z iných regiónov
predstavujú pozitívnu THFK. Na výpočet THFK pre hospodárske zvieratá v regióne sa môže
použiť odporúčaná nepriama metóda (pozri 2.156).
b)

Zmena stavu zásob
7.37. Zásoby zahŕňajú všetky aktíva, ktoré nie sú súčasťou fixného kapitálu a ktoré majú v danom
momente v dočasnej držbe výrobné jednotky. Rozlišujú sa dva druhy zásob: vstupné zásoby
a výstupné zásoby (pozri 2.171).
7.38. V prípade zvierat klasifikovaných ako zásoby, obchod, ktorý sa berie do úvahy pri výpočte zmien
stavu zásob, zahŕňa predaje do iných regiónov a nákupy z nich, ako aj dovoz a vývoz.

C.

DISTRIBUČNÉ TRANSAKCIE A INÉ TOKY
7.39. Praktické ťažkosti pri získavaní spoľahlivých regionálnych informácií o distribučných transakciách
v určitých prípadoch, najmä keď jednotky vykonávajú činnosti vo viac ako jednom regióne alebo keď
región nie je vždy jasne vymedzenou oblasťou, v ktorej sa vykonávajú určité činnosti, vysvetľujú, prečo
ESA pokrýva regionálne účty odvetvia poľnohospodárstva len v súvislosti s niekoľkými agregátmi:
pridaná hodnota, dotácie, dane, odmeny zamestnancov, nájomné a ostatné príjmy, úroky a THFK.

1.

Všeobecné pravidlá
7.40. Distribučné transakcie sa zaznamenávajú na akruálnom princípe, t. j. v čase, keď ekonomická hodnota,
splatná suma alebo pohľadávka vznikne, je transformovaná alebo zrušená, alebo zanikne, a nie vtedy,
keď sa skutočne uskutoční platba. Uvedený princíp zaznamenávania (založený na právach
a povinnostiach) sa uplatňuje na všetky toky bez ohľadu na to, či sú to peňažné toky alebo či k nim
dochádza medzi jednotkami alebo v rámci jednej jednotky.
7.41. Ak však nie je možné presne určiť dátum nadobudnutia pohľadávky (dlhu), môže sa použiť dátum platby
alebo iná prijateľná aproximácia akruálneho princípu (pozri 3.007).

2.

Pridaná hodnota
a)

Všeobecné pravidlá
7.42. Pridaná hodnota je výsledkom výrobnej činnosti ekonomiky alebo jedného z jej odvetví počas
daného obdobia a je bilančnou položkou účtu produkcie. Ide o rozdiel medzi hodnotou
produkcie a hodnotou medzispotreby. Je kľúčovou položkou pri zisťovaní produktivity
ekonomiky alebo odvetvia (pozri 3.013) alebo regiónu či odvetvia v rámci regiónu.

b)

Oceňovanie pridanej hodnoty
7.43. Pridaná hodnota sa môže uviesť brutto (hrubá pridaná hodnota v základných cenách) alebo netto
(čistá pridaná hodnota v základných cenách), t. j. pred odpočítaním alebo po odpočítaní spotreby
fixného kapitálu. V súlade s metódou oceňovania produkcie (základná cena) a medzispotreby
(nákupné ceny) sa pridaná hodnota meria v základných cenách (pozri 3.013).
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7.44. Použitie základných cien znamená, že dane z výrobkov a dotácie na výrobky sa musia priradiť
k špecifickým tovarom a službám, ktoré sa potom musia rozdeliť medzi regióny.
7.45. Odpočítaním iných daní z výroby od pridanej hodnoty v základných cenách a pripočítaním iných
dotácií na výrobu sa získa pridaná hodnota v cenách výrobných nákladov. Čistá pridaná hodnota
v cenách výrobných nákladov predstavuje príjem z produkčných faktorov (pozri 3.014).
3.

Spotreba fixného kapitálu
7.46. V rámci REÚP sa tovary a služby, ktoré tvoria fixný kapitál poľnohospodárskeho podniku (ako sú porasty
s opakovanými výnosmi plodín, stroje a budovy, významné zlepšenia pôdy, softvér, náklady na prevod
vlastníctva neprodukovaných aktív), ako prostriedky výroby vo výrobnom procese opotrebúvajú
a zastarávajú. Takéto opotrebovanie a zastarávanie sa meria ako spotreba fixného kapitálu. Podobne ako
v prípade EÚP sa spotreba fixného kapitálu nepočíta v prípade hospodárskych zvierat.

4.

Dotácie
7.47. REÚP uplatňujú rovnaké pravidlá ako EÚP: toky, ktoré sú v EÚP klasifikované ako prevádzkové dotácie, sa
rovnakým spôsobom klasifikujú v REÚP, podobne je to v prípade tokov vo forme kapitálových transferov.

5.

Dane
7.48. REÚP uplatňujú rovnaké pravidlá ako EÚP: jednotlivé druhy daní sa v REÚP klasifikujú rovnakým
spôsobom ako v EÚP.

6.

Odmeny zamestnancov
7.49. V prípade výrobcov sa odmeny zamestnancov alokujú do tých miestnych KAU, v ktorých sú ľudia
zamestnaní. Keď uvedené údaje nie sú dostupné, odmeny zamestnancov sa alokujú podľa druhej
najlepšej metódy založenej na odpracovaných hodinách. Ak nie sú dostupné údaje o odmenách
zamestnancov ani o odpracovaných hodinách, použije sa údaj o počte zamestnancov podľa miestnej
KAU (pozri ESA 2010, 13.42).

7.

Čistý prevádzkový prebytok
7.50. Čistý prevádzkový prebytok sa získa tak, že od čistej pridanej hodnoty v základných cenách sa odpočítajú
odmeny zamestnancov a iné dane z výroby a pripočítajú sa ostatné dotácie na výrobu.

8.

Úroky, nájomné
7.51. REÚP uplatňujú rovnaké pravidlá ako EÚP: toky, ktoré sú klasifikované ako úroky, nájomné v EÚP, sa
klasifikujú rovnakým spôsobom aj v REÚP.

9.

Príjmy z poľnohospodárskeho podnikania: všeobecné pravidlá výpočtu
7.52. Priamo splatný príjem z majetku vyplývajúci z poľnohospodárskych činností a nepoľnohospodárskych
druhotných činností, t. j. úroky zaplatené z pôžičiek prijatých v súvislosti s týmito činnosťami vrátane
nákupu poľnohospodárskej pôdy a nájomné platené vlastníkom pôdy, sa odpočíta od prevádzkového
prebytku (pozri 3.070 až 3.087).

D.

STRUČNÉ ZHODNOTENIE VYKONÁVANIA

1.

Úvod
7.53. Táto časť sa zameriava na zdôraznenie niektorých aspektov metodiky, najmä na výber poľnohospo
dárskeho podniku a meranie produkcie.
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7.54. Poľnohospodársky podnik je referenčnou jednotkou pre štatistické zisťovania o poľnohospodárstve na
národnej a nižšej úrovni. To je pre REÚP veľkou výhodou, pretože to znamená, že oceňovanie produkcie
z hľadiska množstiev môže byť založené priamo na štatistických systémoch na meranie plôch, výnosov,
veľkosti stád atď. Výber poľnohospodárskeho podniku má tiež tú výhodu, že umožňuje lepšiu
konzistentnosť účtov. Produkcia a náklady sa v skutočnosti týkajú rovnakých súborov jednotiek, aj keď
sa metódy extrapolácie v jednotlivých zdrojoch líšia. Napokon výber poľnohospodárskeho podniku
spolu s pojmami charakteristických činností a jednotiek zabraňuje tomu, aby sa museli vykonať úpravy,
ktoré by mohli byť sporné, ako by to mohlo byť v prípade domácich záhradiek a drobnochovu. Uvedená
konvencia uľahčuje porovnávanie medzi krajinami. Prepojenie so štatistickými údajmi vo fyzických
množstvách, ktoré sú kľúčové pre poľnohospodárstvo a zaručujú, že merania účtovných položiek budú
konzistentné, pretože úpravy alebo „mimoštatistické“ opravy sú takto obmedzené, zjavne zjednodušuje
a zlepšuje výpočty. Uvedené aspekty sú tiež v súlade s cieľom uprednostniť v REÚP prístup zdola nahor.
2.

Vymedzenie regionálneho poľnohospodárstva
7.55. Pre každý región sa odvetvie poľnohospodárstva skladá zo všetkých poľnohospodárskych podnikov,
ktorých produkčné faktory sa nachádzajú v danom regióne. Táto zásada, ktorá je v súlade s pojmom
sídla výrobných jednotiek, môže spôsobovať niekoľko problémov: poľnohospodárska štatistika zvyčajne
vymedzuje umiestnenie poľnohospodárskych podnikov podľa ich ústredia, a nie priamo podľa
umiestnenia produkčných faktorov. Tieto dve umiestnenia nie sú vždy rovnaké a čím sú
poľnohospodárske podniky väčšie, tým častejšie sa bude tento jav pravdepodobne vyskytovať. Pri
zostavovaní REÚP sa preto niektoré poľnohospodárske podniky preklasifikujú medzi regiónmi
a v niektorých prípadoch dokonca rozdelia. V praxi to bude pravdepodobne ťažké, pričom v takom
prípade môže byť vhodnejšie zachovať pre poľnohospodárske podniky rovnaké umiestnenie ako
v štatistických zisťovaniach. Uvedený návrh však závisí od dvoch podmienok: po prvé, spôsob
vymedzenia umiestnenia musí byť rovnaký pre všetky regióny krajiny a po druhé, všetky účtovné
položky sa musia oceňovať zo zdrojov, ktoré používajú rovnaké pravidlá na vymedzenie umiestnenia
poľnohospodárskych podnikov.

3.

Zisťovanie poľnohospodárskej produkcie
7.56. Poľnohospodárska produkcia zahŕňa určité plodiny, ktoré ten istý poľnohospodársky podnik opätovne
používa vo forme medzispotreby; týka sa to najmä výrobkov určených na krmivá pre zvieratá. Najmä
v prípade plodín pestovaných na ornej pôde sa môže regionálna produkcia často určovať na základe
množstiev zozbieraných v každom regióne, ktoré sa potom oceňujú prostredníctvom cien. V uvedenom
prípade sa oceňuje celá produkcia bez ohľadu na to, či je určená na uvádzanie na trh mimo odvetvia,
predaj iným poľnohospodárskym podnikom alebo použitie tým istým poľnohospodárskym podnikom.
Produkcia každého regiónu sa teda získava priamo v súlade s pojmom prijatým v EÚP a REÚP. Ceny,
ktorými sa oceňuje produkcia tvoriaca vnútrojednotkovú spotrebu, môžu byť založené aj na
regionálnych údajoch zodpovedajúcich cenám, za ktoré sa produkcia predáva. Nedostatok regionálnych
údajov o cenách však predstavuje všeobecný problém, pokiaľ ide o oceňovanie produkcie, a to
(regionálnej) produkcie, ktorá sa predáva, ako aj produkcie, ktorá tvorí vnútrojednotkovú spotrebu.
Oceňovanie výrobkov REÚP tvoriacich vnútrojednotkovú spotrebu tak spôsobuje rovnaké ťažkosti ako
oceňovanie výrobkov, ktoré sa uvádzajú na trh. Inak je to samozrejme v prípade, keď množstvá
nemožno oceniť na regionálnej úrovni. Vtedy je metóda zhora nadol, ktorá je založená na oceneniach na
národnej úrovni, vo všeobecnosti jedinou metódou, ktorú možno použiť (****).
7.57. Pokiaľ ide o zvieratá, či už sú klasifikované ako zásoby alebo ako fixný kapitál, zohľadnia sa tieto prvky:
— oceňovanie zmien stavu zásob a zmien THFK týkajúcich sa zvierat na regionálnej úrovni, pretože
uvedené dva toky sú zložkami nepriamej metódy výpočtu produkcie,
— oceňovanie obchodu so zvieratami medzi regiónmi, pričom uvedený obchod je súčasťou nepriamej
metódy výpočtu produkcie,
— členenie dovozných a vývozných tokov týkajúcich sa zvierat podľa regiónov,
— primerané zaobchádzanie s nákladmi na prevod vlastníctva,
— metóda úpravy REÚP podľa EÚP.

SK

L 114/14

Úradný vestník Európskej únie

12.4.2022

7.58. V niektorých prípadoch môže byť nepriama metóda výpočtu živočíšnej produkcie na regionálnej úrovni
príliš náročná. V takýchto prípadoch je lepšie vypočítať produkciu na základe modelu s použitím
fyzických údajov a potom upraviť hodnoty podľa hodnôt v EÚP.
4.

Neoddeliteľné nepoľnohospodárske druhotné činnosti
7.59. Existujú rôzne spôsoby začlenenia neoddeliteľných nepoľnohospodárskych druhotných činností do
REÚP, a to v závislosti od druhu činnosti. Niektoré z týchto druhotných činností sú na regionálnej úrovni
veľmi koncentrované, napríklad spracúvanie poľnohospodárskych výrobkov. V tomto prípade sa pri
oceňovaní produkcie z hľadiska množstiev aj cien môžu využiť miestne štatistické údaje. V prípade tejto
produkcie sú hodnoty v EÚP de facto rovnaké ako hodnoty v REÚP. Iné prípady však môžu byť zložitejšie.
Napríklad v prípade niektorých činností nemusí existovať žiadny regionálny zdroj, najmä ak sa od
začiatku nekoncentrujú v konkrétnych regiónoch. V prípade iných činností sa regionálne údaje
poskytujú prostredníctvom štatistických zisťovaní alebo informácií o mikroekonomických účtoch
(napríklad informačná sieť poľnohospodárskeho účtovníctva (FADN)), ale neexistuje žiadna záruka, že sú
reprezentatívne za daný región. Okrem toho údaje môžu byť staré a k dispozícii nie sú žiadne zdroje na
spoľahlivú aktualizáciu. A napokon, niekedy nie sú kvalitatívne ukazovatele na regionálnej úrovni
k dispozícii. Vo všetkých týchto prípadoch sú hodnoty EÚP východiskovým bodom pre REÚP a často sa
musí používať metóda zhora nadol.

5.

Medzispotreba
7.60. Medzispotreba v REÚP zahŕňa poľnohospodárske výrobky používané poľnohospodárskymi podnikmi
bez ohľadu na to, či sa s nimi obchoduje priamo medzi vlastníkmi v tom istom regióne alebo v rôznych
regiónoch, alebo sa posúvajú prostredníctvom sprostredkovateľov, ktorí sa môžu alebo nemusia stať
vlastníkmi výrobkov pred ich ďalším predajom. Okrem toho sa niektoré poľnohospodárske výrobky
vnútrojednotkovej spotreby uvádzajú aj ako medzispotreba, obzvlášť určité plodiny používané ako
krmivo pre zvieratá. Nákupy zvierat, a to ani tých dovezených, sa nezaznamenávajú ako medzispotreba.
7.61. Prvá metóda výpočtu medzispotreby poľnohospodárskych výrobkov na regionálnej úrovni spočíva vo
výpočte rozdielu medzi produkciou REÚP a tou časťou produkcie, ktorá má opustiť odvetvie, samostatne
za každý výrobok (*****). Nie je to však úplne presné vyjadrenie medzispotreby poľnohospodárskych
výrobkov v každom regióne, pretože zatiaľ čo poľnohospodárske výrobky určené na medzispotrebu
poľnohospodárskymi podnikmi v iných regiónoch zahrnuté sú, poľnohospodárske výrobky, ktoré
pochádzajú z poľnohospodárskych podnikov v iných regiónoch, zahrnuté nie sú. Medzispotreba sa preto
musí upraviť v súlade s hodnotami v EÚP.
7.62. Možná je aj iná metóda výpočtu, s použitím FADN ako zdroja informácií. Uvedený zdroj umožňuje
oceniť medzispotrebu poľnohospodárskych výrobkov bez ohľadu na to, či pochádzajú z predajov
ostatných poľnohospodárskych podnikov alebo z iných zdrojov, napríklad z dovozu. FADN však
nepokrýva presne rovnakým spôsobom výrobky, ktoré používa ako medzispotrebu ten istý
poľnohospodársky podnik, a preto sú potrebné korekcie. Podobne sa preto medzispotreba musí upraviť
v súlade s hodnotami v EÚP.
_____________
(*)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej
nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).
(**)
Pokiaľ príslušné predaje a nákupy pripadajú na to isté účtovné obdobie.
(***)
Nákup zvieraťa sa nikdy nezaznamenáva ako medzispotreba (v podstate ide o nadobudnutie
nedokončených výrobkov, pozri 2.067) a výpočet živočíšnej produkcie sa môže vypočítať len
nepriamo, na základe predajov, THFK a zmien stavu zásob.
(****) Podľa použitej metódy sa vnútrojednotková spotreba upraví na hodnoty EÚP.
(*****) Dovážané poľnohospodárske výrobky (okrem zvierat) sa nezapočítajú.“
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PRÍLOHA II

„PRÍLOHA II

PROGRAM PRENOSU ÚDAJOV

Za každú z položiek produkcie (položky 01 až 18 vrátane podpoložiek) sa zasiela hodnota v základných cenách, ako aj jej
zložky (hodnota vo výrobných cenách, dotácie na výrobky a dane z výrobkov).
Údaje za účet produkcie a pre tvorbu hrubého fixného kapitálu (ďalej len „THFK“) sa zasielajú v bežných cenách aj v cenách
predchádzajúceho roka.
Všetky hodnoty sa vyjadrujú v miliónoch jednotiek národnej meny. Vstup práce sa vyjadruje v 1 000 ročných pracovných
jednotkách.
Údaje za regionálne ekonomické účty pre poľnohospodárstvo (ďalej len „REÚP“) sa poskytujú na úrovni NUTS 2 a zasielajú
len v bežných cenách.

1. Účet produkcie

Prenos údajov za referenčný rok n

Položka

Zoznam premenných

a

b

c

d

November
rok
n (odhady
EÚP)

Marec
rok n + 1
(odhady EÚP)

September
rok n + 1
(údaje EÚP)

September
rok n + 2 (údaje
REÚP)

01

OBILNINY (vrátane osív)

X

X

X

X

01.1

Pšenica a špaldová pšenica

X

X

X

X

01.1/1

Pšenica letná a špaldová

—

—

X

X

01.1/2

Pšenica tvrdá

—

—

X

X

01.2

Raž a súraž

X

X

X

X

01.3

Jačmeň

X

X

X

X

01.4

Ovos a jarné zmesi obilnín

X

X

X

X

01.5

Kukurica na zrno

X

X

X

X

01.6

Ryža

X

X

X

X

01.7

Ostatné obilniny

X

X

X

X

02

PRIEMYSELNÉ PLODINY

X

X

X

X

02.1

Olejnaté semená a olejnaté plody (vrátane osív)

X

X

X

X

02.1/1

Osivo repky a okrúhlice

—

—

X

X

02.1/2

Slnečnica

—

—

X

X

02.1/3

Sója

—

—

X

X

02.1/4

Ostatné olejnaté plodiny

—

—

X

X

02.2

Bielkovinové plodiny (vrátane osív)

X

X

X

X

02.3

Surový tabak

X

X

X

X

02.4

Cukrová repa

X

X

X

X
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Prenos údajov za referenčný rok n

Položka

Zoznam premenných

a

b

c

d

November
rok
n (odhady
EÚP)

Marec
rok n + 1
(odhady EÚP)

September
rok n + 1
(údaje EÚP)

September
rok n + 2 (údaje
REÚP)

02.5

Ostatné priemyselné plodiny

X

X

X

X

02.5/1

Priadne rastliny

—

—

X

—

02.5/2

Chmeľ

—

—

X

—

02.5/3

Ostatné priemyselné plodiny: Iné

—

—

X

—

03

KRMOVINY

X

X

X

X

03.1

Kŕmna kukurica

—

—

X

X

03.2

Kŕmne okopaniny (vrátane kŕmnej repy)

—

—

X

X

03.3

Ostatné kŕmne rastliny

—

—

X

X

04

ZELENINA A ZÁHRADNÍCKE PRODUKTY

X

X

X

X

04.1

Čerstvá zelenina

X

X

X

X

04.1/1

Karfiol

—

—

X

—

04.1/2

Rajčiaky

—

—

X

—

04.1/3

Ostatná čerstvá zelenina

—

—

X

—

04.2

Rastliny a kvety

X

X

X

X

04.2/1

Škôlkarské výpestky

—

—

X

—

04.2/2

Okrasné rastliny a kvety (vrátane vianočných
stromčekov)

—

—

X

—

04.2/3

Porasty

—

—

X

—

05

ZEMIAKY (vrátane osív)

X

X

X

X

06

OVOCIE

X

X

X

X

06.1

Čerstvé ovocie

X

X

X

X

06.1/1

Stolové jablká

—

—

X

—

06.1/2

Stolové hrušky

—

—

X

—

06.1/3

Broskyne

—

—

X

—

06.1/4

Ostatné čerstvé ovocie

—

—

X

—

06.2

Citrusové plody

X

X

X

X

06.2/1

Pomaranče

—

—

X

—

06.2/2

Mandarínky

—

—

X

—

06.2/3

Citróny

—

—

X

—

06.2/4

Ostatné citrusové plody

—

—

X

—

06.3

Tropické ovocie

X

X

X

X
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Prenos údajov za referenčný rok n

Položka

Zoznam premenných

a

b

c

d

November
rok
n (odhady
EÚP)

Marec
rok n + 1
(odhady EÚP)

September
rok n + 1
(údaje EÚP)

September
rok n + 2 (údaje
REÚP)

06.4

Hrozno

X

X

X

X

06.4/1

Stolové hrozno

—

—

X

—

06.4/2

Ostatné hrozno

—

—

X

—

06.5

Olivy

X

X

X

X

06.5/1

Stolové olivy

—

—

X

—

06.5/2

Ostatné olivy

—

—

X

—

07

VÍNO

X

X

X

X

07.1

Stolové víno

—

—

X

—

07.2

Akostné víno

—

—

X

—

08

OLIVOVÝ OLEJ

X

X

X

X

09

OSTATNÉ RASTLINNÉ VÝROBKY

X

X

X

X

09.1

Rastlinné materiály používané hlavne na
pletenie

—

—

X

—

09.2

Osivá

—

—

X

—

09.3

Ostatné rastlinné výrobky: Iné

—

—

X

—

10

PRODUKCIA PLODÍN (01 AŽ 09)

X

X

X

X

11

ŽIVOČÍCHY

X

X

X

X

11.1

Dobytok

X

X

X

X

11.2

Ošípané

X

X

X

X

11.3

Koňovité

X

X

X

X

11.4

Ovce a kozy

X

X

X

X

11.5

Hydina

X

X

X

X

11.6

Ostatné zvieratá

X

X

X

X

12

ŽIVOČÍŠNE PRODUKTY

X

X

X

X

12.1

Mlieko

X

X

X

X

12.2

Vajcia

X

X

X

X

12.3

Iné produkty živočíšneho pôvodu

X

X

X

X

12.3/1

Surová vlna

—

—

X

—

12.3/2

Zámotky priadky morušovej

—

—

X

—

12.3/3

Ostatné produkty živočíšneho pôvodu: Iné

—

—

X

—

13

ŽIVOČÍŠNA PRODUKCIA (11+12)

X

X

X

X

14

PRODUKCIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH
VÝROBKOV (10+13)

X

X

X

X
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Prenos údajov za referenčný rok n

Položka

Zoznam premenných

a

b

c

d

November
rok
n (odhady
EÚP)

Marec
rok n + 1
(odhady EÚP)

September
rok n + 1
(údaje EÚP)

September
rok n + 2 (údaje
REÚP)

15

PRODUKCIA POĽNOHOSPODÁRSKYCH
SLUŽIEB

X

X

X

X

15.1

Poľnohospodárske služby

—

—

X

—

15.2

Prenájom kvót mlieka

—

—

X

—

16

POĽNOHOSPODÁRSKA PRODUKCIA (14+15)

X

X

X

X

17

NEPOĽNOHOSPODÁRSKE DRUHOTNÉ
ČINNOSTI (NEODDELITEĽNÉ)

X

X

X

X

17.1

Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov

X

X

X

X

17.2

Ostatné neoddeliteľné druhotné činnosti (tovary
a služby)

X

X

X

X

18

PRODUKCIA ODVETVIA
POĽNOHOSPODÁRSTVA (16+17)

X

X

X

X

19

CELKOVÁ MEDZISPOTREBA

X

X

X

X

19.01

Zásoby osív a sadív

X

X

X

X

19.02

Energia; mazivá

X

X

X

X

19.02/1

— elektrická energia

—

—

X

—

19.02/2

— plyn

—

—

X

—

19.02/3

— ostatné palivá a pohonné hmoty

—

—

X

—

19.02/4

— iné

—

—

X

—

19.03

Hnojivá a zúrodňujúce látky

X

X

X

X

19.04

Prípravky na ochranu rastlín a pesticídy

X

X

X

X

19.05

Veterinárne výdavky

X

X

X

X

19.06

Krmivá pre zvieratá

X

X

X

X

19.06/1

— krmivá dodávané inými poľnohospodár
skymi podnikmi

X

X

X

X

19.06/2

— krmivá nakupované mimo odvetvia poľno
hospodárstva

X

X

X

X

19.06/3

— krmivá vyrobené a spotrebované v tom
istom poľnohospodárskom podniku

X

X

X

X

19.07

Údržba materiálov

X

X

X

X

19.08

Údržba budov

X

X

X

X
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Prenos údajov za referenčný rok n

Položka

Zoznam premenných

a

b

c

d

November
rok
n (odhady
EÚP)

Marec
rok n + 1
(odhady EÚP)

September
rok n + 1
(údaje EÚP)

September
rok n + 2 (údaje
REÚP)

19.09

Poľnohospodárske služby

X

X

X

X

19.10

Nepriamo merané služby finančného
sprostredkovania (FISIM)

X

X

X

X

19.11

Iné tovary a služby

X

X

X

X

20

HRUBÁ PRIDANÁ HODNOTA
V ZÁKLADNÝCH CENÁCH (18-19)

X

X

X

X

21

SPOTREBA FIXNÉHO KAPITÁLU

X

X

X

X

21.1

Vybavenie

—

—

X

—

21.2

Budovy

—

—

X

—

21.3

Porasty

—

—

X

—

21.4

Iné

—

—

X

—

22

ČISTÁ PRIDANÁ HODNOTA V ZÁKLADNÝCH
CENÁCH (20-21)

X

X

X

X

2. Účet tvorby príjmov

Prenos údajov za referenčný rok n

Položka

Zoznam premenných

a

b

c

d

November
rok
n (odhady
EÚP)

Marec
rok n + 1
(odhady EÚP)

September
rok n + 1
(údaje EÚP)

September
rok n + +2
(údaje REÚP)

23

ODMENY ZAMESTNANCOV

X

X

X

X

24

OSTATNÉ DANE Z PRODUKCIE

X

X

X

X

25

INÉ DOTÁCIE NA PRODUKCIU

X

X

X

X

26

PRÍJEM Z PRODUKČNÝCH FAKTOROV (22–24
+25)

X

X

X

X

27

PREVÁDZKOVÝ PREBYTOK/ZMIEŠANÝ
PRÍJEM (22–23–24+25)

X

X

X

X
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3. Účet príjmov z podnikania

Prenos údajov za referenčný rok n

Položka

Zoznam premenných

a

b

c

d

November
rok
n (odhady
EÚP)

Marec
rok n + 1
(odhady EÚP)

September
rok n + 1
(údaje EÚP)

September
rok n + +2
(údaje REÚP)

28

NÁJOMNÉ A INÉ POPLATKY Z PRENÁJMU
NEHNUTEĽNOSTÍ

X

X

X

X

29

PLATENÉ ÚROKY

X

X

X

X

30

PRIJATÉ ÚROKY

X

X

X

X

31

PRÍJMY Z PODNIKANIA (27–28–29+30)

X

X

X

X

4. Prvky kapitálového účtu

Prenos údajov za referenčný rok n

Položka

Zoznam premenných

a

b

c

d

November
rok
n (odhady
EÚP)

Marec
rok n + 1
(odhady EÚP)

September
rok n + 1
(údaje EÚP)

September
rok n + 2 (údaje
REÚP)

32

THFK V PRÍPADE POĽNOHOSPODÁRSKYCH
VÝROBKOV

—

—

X

X

32.1

THFK v prípade porastov

—

—

X

—

32.2

THFK v prípade zvierat

—

—

X

—

33

THFK V PRÍPADE
NEPOĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBKOV

—

—

X

X

33.1

THFK v prípade materiálov

—

—

X

—

33.2

THFK v prípade budov

—

—

X

—

33.3

Ostatná THFK

—

—

X

—

34

THFK (OKREM ODPOČÍTATEĽNEJ DPH) (32
+33)

—

—

X

X

35

TVORBA ČISTÉHO FIXNÉHO KAPITÁLU
(OKREM ODPOČÍTATEĽNEJ DPH) (34–21)

—

—

X

X

36

ZMENY STAVU ZÁSOB

—

—

X

X

37

KAPITÁLOVÉ TRANSFERY

—

—

X

X

37.1

Investičné granty

—

—

X

—

37.2

Ostatné kapitálové transfery

—

—

X

—
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5. Vstup práce v poľnohospodárstve

Prenos údajov za referenčný rok n

Položka

Zoznam premenných

a

b

c

November
rok n (odhady
EÚP)

Marec
rok n + 1
(odhady EÚP)

September
rok n + 1 (údaje
EÚP)

38

CELKOVÝ VSTUP PRÁCE V POĽNOHOSPODÁRSTVE

X

X

X

38.1

Vstup práce v poľnohospodárstve neodmeňovanej pevným
platom

X

X

X

38.2

Vstup práce v poľnohospodárstve odmeňovanej pevným
platom

X

X

X“
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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/591
zo 6. apríla 2022
o všeobecnom environmentálnom akčnom programe Únie do roku 2030

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 192 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (1),

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov (2),

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom (3),

keďže:

(1)

V súlade s článkom 192 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“) postupné všeobecné
environmentálne akčné programy od roku 1973 udávajú smerovanie vývoja a koordinácie environmentálnej
politiky Únie a poskytujú rámec pre činnosť Únie v oblasti životného prostredia a klímy.

(2)

Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ (4) sa stanovil siedmy environmentálny akčný
program (ďalej len „7. EAP“). 7. EAP obsahuje environmentálny program Únie na obdobie do 31. decembra 2020,
ako aj dlhodobú víziu do roku 2050.

(3)

V správe Komisie z 15. mája 2019 o hodnotení 7. EAP sa dospelo k záveru, že vízia do roku 2050 a prioritné ciele sú
stále platné, že 7. EAP prispel k prijímaniu predvídateľnejších, rýchlejších a lepšie koordinovaných opatrení
v environmentálnej politike a že štruktúra a podporný rámec 7. EAP prispeli k vytvoreniu synergií, čím sa zvýšila
účinnosť a efektívnosť environmentálnej politiky. Okrem toho sa dospelo k záveru, že sa v 7. EAP anticipovala
Agenda Organizácie Spojených národov 2030 pre udržateľný rozvoj (ďalej len „Agenda OSN 2030“), pretože sa
v ňom dôraz kládol na to, aby hospodársky rast a sociálny blahobyt záviseli od zdravej základne prírodných
zdrojov, uľahčilo sa ním plnenie cieľov udržateľného rozvoja, a umožnil Únii vystupovať jednotne na globálnej
scéne v otázkach klímy a životného prostredia, ale že pokrok súvisiaci s ochranou prírody, zdravím a integráciou
environmentálnych otázok do iných oblastí politiky nie je dostatočný. Takisto sa dospelo k záveru, že v 7. EAP sa

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

Ú. v. EÚ C 123, 9.4.2021, s. 76.
Ú. v. EÚ C 106, 26.3.2021, s. 44.
Pozícia Európskeho parlamentu z 10. marca 2022 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a rozhodnutie Rady z 29. marca 2022.
Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1386/2013/EÚ z 20. novembra 2013 o všeobecnom environmentálnom akčnom
programe Únie do roku 2020 „Dobrý život v rámci možností našej planéty“ (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 171).
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mohli viac zohľadniť sociálne otázky, a to na základe existujúcich prepojení medzi environmentálnou a sociálnou
politikou, napríklad pokiaľ ide o vplyv na zraniteľné skupiny, pracovné miesta, sociálne začlenenie a nerovnosť.
Okrem toho sa v správe Komisie uviedlo, že aj napriek čoraz ambicióznejším environmentálnym cieľom
v mnohých oblastiach politiky sa výdavky na ochranu životného prostredia v Európe už mnoho rokov nemenia
(približne 2 % z HDP) a že nevykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia stojí hospodárstvo
Únie každoročne približne 55 miliárd EUR v podobe nákladov na zdravotnú starostlivosť a priamych nákladov na
životné prostredie. V správe Komisie sa uviedlo, že vykonávanie 7. EAP mohlo byť posilnené silnejším
monitorovacím mechanizmom.

(4)

Podľa Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „EEA“) v jej správe s názvom „Európske životné prostredie –
stav a perspektíva 2020, Znalosti potrebné na prechod k udržateľnej Európe“ (ďalej len „SOER 2020“) má Únia
v nasledujúcom desaťročí jedinečnú príležitosť preukázať celosvetové vedúce postavenie v oblasti udržateľnosti
riešením naliehavých výziev v tejto oblasti, ktoré si vyžadujú systémové riešenia. Systémová zmena predstavuje
zásadnú, transformačnú a prierezovú formu zmeny, ktorá znamená zásadné zmeny a preorientovanie v cieľoch
systému, stimuloch, technológiách, sociálnych postupoch a normách, ako aj v znalostných systémoch a riadiacich
prístupoch. Ako sa uvádza v SOER 2020, jedným z najdôležitejších faktorov, ktoré podmieňujú pretrvávajúce výzvy
v oblasti životného prostredia a udržateľnosti Európy, je skutočnosť, že sú neoddeliteľne spojené s hospodárskymi
činnosťami a životným štýlom, najmä so spoločenskými systémami, ktoré pre Európanov zabezpečujú potreby, ako
sú potraviny, energetika a mobilita. Zabezpečením súdržnosti politík s existujúcimi environmentálnymi politikami
a ich úplným vykonávaním by Európa urobila veľký krok k dosiahnutiu jej environmentálnych cieľov do roku 2030
a dosiahnutiu Agendy OSN 2030 a jej cieľov udržateľného rozvoja.

(5)

Komisia reagovala na výzvy identifikované v SOER 2020 prijatím oznámenia Komisie z 11. decembra
2019 s názvom Európska zelená dohoda, nová stratégia rastu pre dvojakú, zelenú a digitálnu transformáciu, ktorej
cieľom je transformovať Úniu na spravodlivú a prosperujúcu spoločnosť s udržateľným, konkurencieschopným,
klimaticky neutrálnym hospodárstvom, ktoré efektívne využíva zdroje, a chrániť, zachovávať a zveľaďovať prírodný
kapitál Únie a zároveň zlepšovať kvalitu života súčasných a budúcich generácií. Prioritou by malo byť rýchle
dosiahnutie klimatických a environmentálnych cieľov a zároveň ochrana zdravia a dobrých životných podmienok
ľudí pred environmentálnymi rizikami a vplyvmi a zabezpečenie spravodlivej a inkluzívnej transformácie.
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 (5) právne zakotvuje cieľ Únie dosiahnuť klimatickú
neutralitu najneskôr do roku 2050.

(6)

Európsky parlament vo svojom uznesení z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy a životného
prostredia zdôraznil, že kľúčové sú okamžité a ambiciózne opatrenia a naliehavo vyzval Komisiu, aby prijala
konkrétne opatrenia, a to zabezpečením toho, aby všetky príslušné budúce legislatívne a rozpočtové návrhy boli
v úplnom súlade s cieľom obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 1,5 °C a aby neprispievali k strate
biodiverzity, ako aj odstránením nezrovnalostí medzi súčasnými politikami Únie týkajúcimi sa núdzového stavu
v oblasti klímy a životného prostredia, najmä prostredníctvom rozsiahlej reformy jej politík v oblasti
poľnohospodárstva, obchodu, dopravy, energetiky a investícií do infraštruktúry.

(7)

Európska zelená dohoda tvorí základ pre plán obnovy „Next Generation EU“, ktorý podporuje investície do odvetví,
ktoré sú kľúčové pre zelenú a digitálnu transformáciu, s cieľom budovať odolnosť a vytvárať rast a pracovné miesta
v spravodlivej a inkluzívnej spoločnosti. Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti, ktorý spolu s rozpočtom
Únie na roky 2021 – 2027 bude motorom hospodárskej obnovy Únie po kríze spôsobenej ochorením COVID-19,
takisto vychádza z prioritných cieľov stanovených v Európskej zelenej dohode. Okrem toho všetky iniciatívy
v rámci plánu obnovy „Next Generation EU“ majú tam, kde je to možné, rešpektovať zásadu „výrazne nenarušiť“,
ako sa uvádza v článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 (6) (ďalej len „nariadenie
o taxonómii“). Plán obnovy „Next Generation EU“ ponúka významnú príležitosť na urýchlenie prechodu na
klimatickú neutralitu a ochranu životného prostredia.

(5) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1119 z 30. júna 2021, ktorým sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatickej
neutrality a menia nariadenia (ES) č. 401/2009 a (EÚ) 2018/1999 (európsky právny predpis v oblasti klímy) (Ú. v. EÚ L 243,
9.7.2021, s. 1).
(6) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií
a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088 (Ú. v. EÚ L 198, 22.6.2020, s. 13).
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(8)

Platnosť 7. EAP uplynula 31. decembra 2020 a v jeho článku 4 ods. 3 sa od Komisie vyžadovalo, aby ak to bude
vhodné včas predstavila návrh ôsmeho environmentálneho akčného programu (ďalej len „8. EAP“) v snahe zabrániť
vákuu medzi 7. EAP a 8. EAP. Komisia vo svojom oznámení o Európskej zelenej dohode uviedla, že 8. EAP bude
zahŕňať nový monitorovací mechanizmus, aby sa zabezpečilo, že Únia bude naďalej plniť svoje environmentálne
ciele.

(9)

V súlade s článkom 192 ods. 3 ZFEÚ sa v 8. EAP stanovujú prioritné ciele, ktoré sa majú dosiahnuť. Opatrenia
potrebné na vykonávanie 8. EAP sa majú prijať podľa 192 ods. 1 alebo 2 ZFEÚ.

(10)

Opatrenia, ktorými sa vykonáva 8. EAP, ako sú iniciatívy, programy, investície, projekty a dohody, by mali
zohľadňovať zásadu „výrazne nenarušiť“ stanovenú v článku 17 nariadenia o taxonómii.

(11)

8. EAP by mal podporovať ciele Európskej zelenej dohody v súlade s dlhodobým cieľom „Dobrého života v rámci
možností našej planéty“ najneskôr do roku 2050 v súlade s tým, čo sa už stanovilo v 7. EAP. 8. EAP ako celkový
environmentálny akčný program Únie, ktorý prebieha do roku 2030, presahuje rámec Európskej zelenej dohody.
V prioritných cieľoch 8. EAP sa stanovuje smerovanie tvorby politík Únie, pričom sa okrem iného vychádza zo
záväzkov vyplývajúcich zo stratégií a iniciatív Európskej zelenej dohody, ako sú Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity
do roku 2030, nový Akčný plán pre obehové hospodárstvo, Chemikálie – stratégia udržateľnosti a akčný plán
nulového znečistenia.

(12)

Cieľom Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (7) (ďalej len „Parížska
dohoda“) je posilniť globálnu reakciu na hrozbu zmeny klímy, a to aj udržaním nárastu priemernej globálnej teploty
výrazne pod 2 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou a pokračovaním v úsilí o obmedzenie zvýšenia teploty
na 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou, pričom sa uznáva, že by sa tým výrazne znížili riziká a vplyvy
zmeny klímy.

(13)

8. EAP tvorí základ pre dosiahnutie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy vymedzených v rámci Agendy OSN
2030 a jej cieľov udržateľného rozvoja a mal by byť v súlade s cieľmi Parížskej dohody, dohovorov z Ria a iných
príslušných medzinárodných dohôd. 8. EAP umožňuje systémovú zmenu na hospodárstvo Únie, ktoré zabezpečí
dobré životné podmienky v rámci možností našej planéty, kde rast je regeneratívny, a mal by tiež zabezpečiť, aby sa
zelená transformácia uskutočnila spravodlivým a inkluzívnym spôsobom a zároveň prispela k zníženiu nerovností.
Podľa modelu, ktorý vypracovalo Štokholmské centrum pre výskum odolnosti (Stockholm Resilience Centre),
dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja v oblasti životného prostredia a klímy je základom sociálnych
a hospodárskych cieľov udržateľného rozvoja, pretože naše spoločnosti a hospodárstva závisia od zdravej biosféry
a pretože trvalo udržateľný rozvoj sa môže uskutočňovať len v bezpečnom operačnom priestore stabilnej a odolnej
planéty. Dosiahnutie cieľov udržateľného rozvoja Úniou a jej podpora tretích krajín v tomto smere bude mať
zásadný význam, ak má Únia preukázať celosvetové vedúce postavenie pri dosahovaní prechodu k udržateľnosti.

(14)

Opatrenia na dosiahnutie cieľov Únie v oblasti životného prostredia a klímy sa musia vykonávať v súlade
s implementáciou európskeho piliera sociálnych práv.

(15)

Podľa článku 191 ods. 2 ZFEÚ sa má politika životného prostredia Únie zameriavať na vysokú úroveň jeho ochrany,
pričom prihliada na rôzne situácie v jednotlivých regiónoch Únie a má vychádzať zo zásad predchádzania škodám
a prevencie, zo zásady nápravy škôd na životnom prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, že „znečisťovateľ platí“.

(16)

8. EAP by mal urýchliť zelenú transformáciu spravodlivým a inkluzívnym spôsobom, prechod na klimaticky
neutrálne, udržateľné, netoxické, na obnoviteľných zdrojoch založené, odolné a konkurencieschopné obehové
hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje, ktoré planéte navracia viac, než si od nej berie. Zelená transformácia by
sa mala uskutočniť v kontexte udržateľného hospodárstva zameraného na dobré životné podmienky, kde je rast
regeneratívny a ktoré umožňuje systémové zmeny, ktoré uznáva, že dobré životné podmienky a prosperita našich
spoločností závisia od stabilnej klímy, zdravého životného prostredia a prosperujúcich ekosystémov a ktoré
poskytuje bezpečný operačný priestor v rámci možností našej planéty. Keďže celosvetová populácia a dopyt po
prírodných zdrojoch naďalej rastie, hospodárska činnosť by sa mala rozvíjať udržateľným spôsobom, ktorý neškodí,

(7) Ú. v. EÚ L 282, 19.10.2016, s. 4.
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ale naopak zvráti zmenu klímy, chráni, obnovuje a zlepšuje stav životného prostredia aj tým, že zastaví a zvráti
stratu biodiverzity, zabráni zhoršovaniu životného prostredia, ochráni zdravie a dobré životné podmienky pred
negatívnymi rizikami a vplyvmi na životné prostredie, zabráni znečisteniu a minimalizuje ho a povedie k udržaniu
a obohacovaniu prírodných zdrojov a podpore udržateľného biohospodárstva, a tým zaistí bohatstvo
obnoviteľných a neobnoviteľných zdrojov. Hospodárstvo zamerané na dobré životné podmienky prostredníctvom
neustáleho výskumu a inovácií, transformácie výroby a spotrebiteľských modelov, a adaptácie na nové výzvy
a spoločnú tvorbu posilňuje odolnosť a chráni dobré životné podmienky súčasných a budúcich generácií.

(17)

V 8. EAP by sa mali stanoviť tematické prioritné ciele v oblastiach zmierňovania dôsledkov zmeny klímy, adaptácie
na zmenu klímy, ochrany a obnovy suchozemskej a morskej biodiverzity, netoxického obehového hospodárstva,
nulového znečistenia životného prostredia a minimalizácie environmentálnych tlakov spôsobených výrobou
a spotrebou vo všetkých odvetviach hospodárstva. Uvedené tematické prioritné ciele, ktoré sa zaoberajú tak
príčinami, ako aj vplyvmi environmentálnych škôd, sú vo svojej podstate vzájomne prepojené. Na ich dosiahnutie je
preto potrebný systémový prístup. Okrem toho by sa v 8. EAP mali určiť podmienky umožňujúce koherentné
dosiahnutie dlhodobých a tematických prioritných cieľov pre všetkých zapojených aktérov.

(18)

Posúdenia vplyvu vykonané v rámci 8. EAP by mali zahŕňať celý rad bezprostredných a dlhodobých vplyvov na
životné prostredie a klímu ako súčasť integrovanej analýzy hospodárskych, sociálnych a environmentálnych
vplyvov vrátane ich kumulatívnych účinkov, ako aj nákladov na činnosť a nečinnosť. Uvedené posúdenia vplyvu by
mali byť založené na rozsiahlej a transparentnej konzultácii. Do ôsmich týždňov od ukončenia verejnej konzultácie
by Komisia mala predložiť podrobnú spätnú väzbu o odpovediach získaných počas konzultácie so
zainteresovanými stranami, pričom by mala rozlišovať medzi príspevkami od rôznych typov zainteresovaných strán.

(19)

Prechod na hospodárstvo zamerané na dobré životné podmienky, v ktorom je rast regeneratívny, je zakotvený v 8.
EAP a v prioritných cieľoch do roku 2030 aj do roku 2050. Na zabezpečenie uvedeného prechodu bude potrebné,
aby Únia vypracovala holistickejší prístup k tvorbe politík, okrem iného využitím súhrnného prehľadu, v ktorom sa
meria hospodársky, sociálny a environmentálny pokrok „nad rámec HDP“. Súhrnný súbor ukazovateľov ako súčasť
úsilia Únie o vykonávanie Agendy OSN 2030 by zhrnul existujúce ukazovatele a postupy monitorovania, pričom
by podľa možnosti poskytoval aj informácie o vzdialenosti od cieľa a v konečnom dôsledku slúžil ako politické
zhrnutie na usmernenie tvorby politík. Vypracovanie takéhoto súboru ukazovateľov je preto zahrnuté ako základná
podmienka v 8. EAP.

(20)

Program OSN pre životné prostredie a Globálne fórum OECD pre životné prostredie zdôraznili, že environmentálne
zmeny majú osobitný vplyv z hľadiska rodovej rovnosti. Rodovo diferencované úlohy tiež spôsobujú rozdielnu
zraniteľnosť žien a mužov voči účinkom zmeny klímy a dôsledky zmeny klímy ešte zhoršujú rodové nerovnosti.
Preto je nevyhnutné, aby sa v súvislosti s opatreniami a cieľmi týkajúcimi sa dosahovania prioritných cieľov 8. EAP
zohľadňovalo rodové hľadisko s cieľom predísť rodovým nerovnostiam.

(21)

V článku 35 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 (8) sa uvádza, že správa o stave energetickej
únie má obsahovať prvok o pokroku členských štátov pri postupnom rušení dotácií na energiu, najmä pokiaľ ide
o fosílne palivá. V článku 17 uvedeného nariadenia sa stanovuje, že Komisia má za pomoci Výboru pre energetickú
úniu prijať vykonávacie akty vrátane metodiky podávania správ o postupnom rušení dotácií na energiu, najmä
pokiaľ ide o fosílne palivá. Okrem toho na základe výsledkov prebiehajúcej štúdie bude Komisia podporovať členské
štáty pri postupnom rušení iných dotácií škodlivých pre životné prostredie.

(8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti
klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho
parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady
2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328,
21.12.2018, s. 1).
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(22)

S cieľom uspokojiť potreby stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 vrátane investičných priorít pre sústavu
Natura 2000 a zelenú infraštruktúru Komisia dospela k záveru, že na výdavky na prírodu by sa malo uvoľniť
najmenej 20 miliárd EUR ročne. To si bude vyžadovať mobilizáciu súkromného a verejného financovania na
vnútroštátnej úrovni a na úrovni Únie, a to aj v rámci rôznych programov.

(23)

V súlade s oznámením Komisie zo 14. októbra 2020 s názvom Stratégia pre chemikálie v záujme udržateľnosti – na
ceste k životnému prostrediu bez toxických látok by mal 8. EAP podporovať úsilie Únie o presadzovanie riadneho
nakladania s chemikáliami v rámci medzinárodnej spolupráce a partnerstiev na dvojstranných, regionálnych
a multilaterálnych fórach, ako aj v spolupráci s tretími krajinami. Únia v súlade s medzinárodnými záväzkami zaistí,
aby sa nebezpečné chemikálie zakázané v Únii nevyrábali na vývoz, a to v prípade potreby aj zmenou príslušných
právnych predpisov.

(24)

V Únii aj na celom svete sú zem a pôda naďalej degradované v dôsledku širokej škály ľudských činností, ako je zlé
hospodárenie s pôdou, zmena využívania pôdy, neudržateľné poľnohospodárske postupy, opúšťanie pôdy,
znečistenie, neudržateľné lesnícke postupy a zástavba pôdy, a v dôsledku straty biodiverzity a zmeny klímy, často
v kombinácii s ďalšími faktormi, čím sa znižuje schopnosť zeme a pôdy plniť ekosystémové služby a funkcie.

(25)

Globálny potravinový systém vrátane poľnohospodárstva, rybolovu a akvakultúry zostáva jednou z kľúčových
hnacích síl zmeny klímy a zhoršovania životného prostredia vrátane globálneho odlesňovania. V Únii je
transformácia potravinového systému Únie potrebná na zabezpečenie dosiahnutia prioritných cieľov 8. EAP.

(26)

Podľa správy zo seminára o biodiverzite a pandémiách z 29. októbra 2020, ktorú vydala Medzivládna vedeckopolitická platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES), sú základnými príčinami pandémií rovnaké
globálne environmentálne zmeny, ktoré spôsobujú stratu biodiverzity a zmenu klímy, vrátane zmeny využívania
pôdy, expanzie a intenzifikácie poľnohospodárstva, obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a ich konzumácia
a ďalšie faktory. Zmena klímy sa podieľa na vzniku chorôb a v budúcnosti pravdepodobne spôsobí značné riziko
pandémií, zatiaľ čo strata biodiverzity je spojená aj s transformáciou krajiny a v niektorých prípadoch môže viesť
k zvýšenému riziku vzniku chorôb. Podľa správy náklady v prípade nečinnosti výrazne prevyšujú náklady na
vykonávanie globálnych stratégií na predchádzanie pandémiám založených na obmedzení obchodu s voľne žijúcimi
druhmi a na zmenách vo využívaní pôdy a zvýšení dohľadu na základe prístupu „jedno zdravie“.

(27)

Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá viedla k bezprecedentnej globálnej zdravotnej a hospodárskej kríze, opäť
ukázala dôležitosť uplatňovania multisektorového prístupu „jedno zdravie“ pri tvorbe politiky, ktorý uznáva, že
ľudské zdravie závisí od kvality životného prostredia a je spojené s jeho prvkami a faktormi vrátane zdravia zvierat
a že opatrenia na riešenie zdravotných hrozieb musia zohľadňovať komplexnosť vzťahov medzi zdravím
a životným prostredím. 8. EAP by mal prispieť k úplnej integrácii prístupu „jedno zdravie“ na všetkých úrovniach
tvorby politiky.

(28)

Pokrok smerom k uznaniu práva na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie, ako sa uvádza v rezolúcii Rady
Organizácie Spojených národov pre ľudské práva 48/13, je základnou podmienkou dosiahnutia prioritných cieľov
8. EAP.

(29)

Pojem „ekosystémový prístup“, ktorý bol stanovený v Dohovore OSN o biologickej diverzite, je stratégiou
integrovaného riadenia pôdy, vody a živých zdrojov, ktorá spravodlivo podporuje ochranu a udržateľné využívanie
s cieľom pomôcť dosiahnuť rovnováhu medzi tromi cieľmi uvedeného dohovoru, a to zachovaním, udržateľným
využívaním a spoločným využívaním biologickej diverzity.

(30)

Podľa správy EEA s názvom „Európske riešenia inšpirované prírodou: politika, znalosti a prax v oblasti adaptácie na
zmenu klímy a znižovania rizika katastrof“ sú riešenia šetrné k prírode (ďalej len „NBS“– nature based solutions) na
prispôsobenie sa zmene klímy a zníženie rizika katastrof opatreniami, ktoré pôsobia spoločne s prírodou a zlepšujú
ju s cieľom obnoviť a chrániť ekosystémy a pomôcť spoločnosti prispôsobiť sa vplyvom zmeny klímy a spomaliť
ďalšie otepľovanie a zároveň poskytujú viaceré ďalšie výhody. Vykonávanie NBS by malo byť v súlade s prioritnými
cieľmi 8. EAP.
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(31)

Účtovníctvo prírodného kapitálu, nástroj, ktorého cieľom je merať zmeny v zásobe prírodného kapitálu v rôznych
rozsahoch a začleniť hodnoty ekosystémových služieb do systémov účtovníctva a výkazníctva by malo podporovať
meranie pokroku pri dosahovaní ambicióznych cieľov a opatrení na zníženie emisií skleníkových plynov a ochranu
a obnovu biodiverzity a nie ich nahrádzať.

(32)

Morské a pobrežné ekosystémy, ako sú mangrovy, koralové útesy, slaniská a lúky morskej trávy, sú degradované
a negatívne ovplyvnené škodlivými praktikami, znečistením a procesmi, ako eutrofizácia a acidifikácia, čo má vplyv
na biodiverzitu, ktorú udržujú, a na ekosystémové služby a funkcie, ktoré poskytujú, ako aj na ich schopnosť pôsobiť
ako zachytávače uhlíka. Sú potrebné naliehavé opatrenia na ochranu a obnovu morských a pobrežných ekosystémov
vrátane morského dna. Ochrana a zachovanie oceánov je globálnou výzvou a kolektívnou zodpovednosťou a je
potrebné zvýšiť informovanosť a zlepšiť gramotnosť o oceánoch s cieľom podporiť prijatie a vykonávanie účinných
opatrení všetkými úrovňami spoločnosti a aktérmi v spoločnosti.

(33)

Očakáva sa, že zhoršovanie životného prostredia a nepriaznivé účinky zmeny klímy sa v nasledujúcich rokoch ešte
zvýšia, čo bude mať najväčší vplyv na rozvojové krajiny a zraniteľné skupiny obyvateľstva. S cieľom pomôcť
budovať odolnosť a podporovať tretie krajiny v ich úsilí o zmiernenie dôsledkov zmeny klímy a prispôsobenie sa jej,
ako aj o ochranu biodiverzity by finančná pomoc Únie a členských štátov tretím krajinám mala podporovať Agendu
OSN 2030, Parížsku dohodu a globálny rámec Dohovoru OSN o biologickej diverzite po roku 2020 a mala by byť
v súlade s prioritnými cieľmi 8. EAP. Únia a členské štáty by okrem toho mali tiež zabezpečiť, aby sa Parížska
dohoda a iné medzinárodné dohovory v oblasti klímy a životného prostredia vykonávali v súlade so zásadou
rovnosti a spoločných, ale rozdielnych zodpovedností a príslušných schopností, ako je stanovené v článku 2 ods. 2
Parížskej dohody.

(34)

Zelená diplomacia a posilnená spolupráca s tretími krajinami vrátane rozvojových krajín a podpora dobrej globálnej
správy v oblasti životného prostredia vrátane podpory prístupu k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovaní
a prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov udržateľného
rozvoja, ako aj cieľov Únie v oblasti životného prostredia a klímy. Zásadný význam má aj zabezpečenie synergií
a súdržnosti medzi všetkými vnútornými a vonkajšími politikami Únie vrátane obchodných politík a dohôd
a dodržiavanie súdržnosti politík v záujme udržateľného rozvoja.

(35)

Environmentálna politika je veľmi decentralizovaná, a preto by sa opatrenia na dosiahnutie prioritných cieľov 8.
EAP mali prijímať na rôznych úrovniach riadenia, t. j. na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,
s kooperatívnym prístupom k viacúrovňovému riadeniu. Účinné monitorovanie, vykonávanie, presadzovanie
a sledovateľnosť sú nevyhnutné a na zabezpečenie súladu medzi politikami je potrebné účinné riadenie. Integrovaný
prístup k tvorbe a vykonávaniu politiky by sa mal posilniť s cieľom maximalizovať synergie medzi
environmentálnymi, sociálnymi a hospodárskymi cieľmi systematickým hodnotením a tam, kde je to vhodné,
posúdením možných kompromisov medzi nimi, ako aj systematickým hodnotením potrieb zraniteľných a marginali
zovaných skupín. Tento integrovaný prístup by mal spĺňať špecifické potreby všetkých regiónov vrátane mestských
a vidieckych oblastí a najvzdialenejších regiónov. Na zabezpečenie úspechu 8. EAP sú okrem toho dôležité prístup
k informáciám o životnom prostredí, účasť verejnosti na rozhodovacom procese v oblasti životného prostredia
a prístup k spravodlivosti vrátane transparentnej spolupráce s verejnými orgánmi a medzi nimi na všetkých
úrovniach rozhodovania, mimovládnymi aktérmi a širšou verejnosťou v súlade s Dohovorom o prístupe
k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného
prostredia (9) (ďalej len „Aarhuský dohovor“).

(36)

Komisia by mala posúdiť pokrok Únie a členských štátov pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP v kontexte
spravodlivého a inkluzívneho prechodu k udržateľnosti, dobrým životným podmienkam a odolnosti v rámci
možností našej planéty. Je to v súlade s výzvami hláv štátov alebo predsedov vlád členských štátov uvedenými vo
vyhlásení z Porta, výzvami Rady vo svojich záveroch z 24. októbra 2019 o hospodárstve zameranom na dobré
životné podmienky a výzvami Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru v jeho diskusnom dokumente
„Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030“, aby sa hospodárska výkonnosť a spoločenský pokrok merali „nad
rámec HDP“ a aby sa prešlo na používanie dobrých životných podmienok ako orientačného kritéria politiky, čo
podporuje aj organizácia OECD.

(9) Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 4.

L 114/28

SK

Úradný vestník Európskej únie

12.4.2022

(37)

Posúdenie pokroku pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP by malo odrážať najnovší vývoj vzhľadom na
dostupnosť a relevantnosť údajov a ukazovateľov. Malo by byť v súlade s nástrojmi monitorovania a riadenia, ktoré
sa vzťahujú na špecifickejšie aspekty politiky v oblasti životného prostredia a klímy, ako je najmä nariadenie (EÚ)
2018/1999, s nástrojmi na preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov, ktoré Komisia
oznámila vo svojom oznámení z 27. mája 2016 s názvom „Dosahovanie prínosov environmentálnych politík EÚ
prostredníctvom pravidelného preskúmavania vykonávania environmentálnych právnych predpisov“
a s monitorovacími nástrojmi v oblasti obehového hospodárstva, nulového znečistenia, biodiverzity, ovzdušia,
vody, pôdy, odpadu, alebo v súlade s inými environmentálnymi politikami a bez toho, aby tieto nástroje boli
posudzovaním dotknuté. Spolu s nástrojmi používanými v rámci európskeho semestra, monitorovania cieľov
udržateľného rozvoja Eurostatom a oznámenia Komisie z 9. septembra 2020 s názvom „Správa o strategickom
výhľade za rok 2020“ by hodnotenie pokroku pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP malo byť súčasťou
prierezového, koherentného a prepojeného súboru nástrojov monitorovania a riadenia, ktoré by zahŕňali nielen
environmentálne, ale aj sociálne a hospodárske faktory.

(38)

Ďalší rozvoj základne poznatkov o možnostiach našej planéty a environmentálnych stopách, a vývoj príslušných
súborov ukazovateľov, sú dôležité z hľadiska prioritných cieľov 8. EAP, najmä jeho dlhodobého prioritného cieľa.

(39)

Na monitorovanie pokroku pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP sú potrebné spoľahlivé a zmysluplné údaje
a ukazovatele. Komisia, EEA a iné príslušné agentúry by mali mať prístup k údajom a ukazovateľom, ktoré poskytli
členské štáty, a mali by ich opätovne používať a vychádzať z nich v súlade s uplatniteľnými právnymi aktmi Únie.
Okrem toho by sa mali využívať aj iné zdroje údajov, ako sú satelitné údaje a spracované informácie z programu
Únie na pozorovanie Zeme (ďalej len „Copernicus“), Európskeho informačného systému o lesných požiaroch,
Informačného systému pre Európu o biodiverzite, Systému identifikácie pozemkov a Európskeho systému
varovania pred povodňami a dátových platforiem, ako je Európska námorná monitorovacia a dátová sieť
a informačná platforma na monitorovanie chemických látok. Uplatňovanie moderných digitálnych nástrojov
a umelej inteligencie umožňuje efektívne riadenie a analýzu údajov, čím znižuje administratívnu záťaž a zároveň
zvyšuje včasnosť a kvalitu údajov. Na posúdenie pokroku pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP by sa popri
právne záväzných cieľoch stanovených v práve Únie mohli použiť aj právne nezáväzné ciele.

(40)

Okrem toho v súlade s požiadavkami stanovenými v smerniciach Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES (10),
2007/2/ES (11) a (EÚ) 2019/1024 (12) by členské štáty mali zabezpečiť, aby príslušné údaje, informácie a ukazovatele
na monitorovanie vykonávania 8. EAP boli voľne dostupné, nediskriminačné, s otvoreným prístupom, primerané,
vysokokvalitné, porovnateľné, aktuálne, používateľsky ústretové a ľahko dostupné online.

(41)

V záujme dosiahnutia prioritných cieľov 8. EAP by EEA a Európska chemická agentúra (ďalej len „ECHA“), ako aj
členské štáty, mali byť vybavené primeranou kapacitou a dostatočnými zdrojmi na zabezpečenie spoľahlivých,
dostupných a transparentných poznatkov a dôkazov na podporu vykonávania strategických priorít Európskej
zelenej dohody a hodnotenia pokroku v rámci 8. EAP. V relevantných prípadoch by do vykonávania uvedených
strategických priorít a uvedeného hodnoteniu pokroku mali byť zapojené aj iné orgány a agentúry a mali by k tomu
prispievať.

(42)

V článku 192 ods. 3 prvom pododseku ZFEÚ sa stanovuje, že je na Európskom parlamente a Rade, aby v súlade
s riadnym legislatívnym postupom prijali všeobecné akčné programy stanovujúce prioritné ciele, ktoré sa majú
dosiahnuť v oblasti politiky Únie týkajúcej sa životného prostredia. Keďže oznámenie Komisie o Európskej zelenej
dohode obsahuje plán kľúčových opatrení relevantných pre oblasť životného prostredia a klímy v nadchádzajúcich
rokoch, toto rozhodnutie výnimočne nevymedzuje opatrenia na dosiahnutie svojich prioritných cieľov na obdobie
do roku 2025. Bude to však potrebné urobiť po tom, keď sa očakáva zavedenie kľúčových opatrení Európskej
zelenej dohody do roku 2024, aby sa zaistilo dosiahnutie tematických prioritných cieľov stanovených v tomto
rozhodnutí a aby sa v 8. EAP naďalej stanovovala zastrešujúca vízia politiky Únie v oblasti životného prostredia. Je
to potrebné aj na účely rešpektovania výsad Európskeho parlamentu a Rady podľa článku 192 ods. 3 prvého

(10) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí,
ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26).
(11) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie
v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1).
(12) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1024 z 20. júna 2019 o otvorených dátach a opakovanom použití informácií
verejného sektora (Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 56).
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pododseku ZFEÚ bez toho, aby boli dotknuté právomoci Komisie podľa článku 17 Zmluvy o Európskej únii (ďalej
len „Zmluva o EÚ“). Na uvedený účel by Komisia mala do 31. marca 2024 vykonať preskúmanie v polovici trvania,
po ktorom by vo vhodných prípadoch na účely dosiahnutia tematických prioritných cieľov do 31. marca 2025
nasledoval legislatívny návrh, ktorým sa doplní príloha k tomuto rozhodnutiu.
(43)

Aby sa zohľadnili vyvíjajúce sa politické ciele a dosiahnutý pokrok, mala by Komisia vyhodnotiť 8. EAP v roku 2029.
Komisia by mala predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu obsahujúcu zistenia tohto hodnotenia, po ktorej
bude vo vhodných prípadoch nasledovať legislatívny návrh ďalšieho environmentálneho akčného programu. Takýto
legislatívny návrh by sa mal predložiť včas v snahe zabrániť vákuu medzi 8. EAP a 9. EAP.

(44)

Keďže ciele tohto rozhodnutia nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni členských štátov, ale z dôvodov
rozsahu a účinkov navrhovaného akčného programu ich možno lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, môže Únia prijať
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Zmluvy o EÚ. V súlade so zásadou
proporcionality podľa uvedeného článku toto rozhodnutie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie
uvedených cieľov,

PRIJALI TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Predmet
1.
Toto rozhodnutie stanovuje všeobecný akčný program v oblasti životného prostredia na obdobie do 31. decembra
2030 (ďalej len „8. environmentálny akčný program“ alebo „8. EAP“). Stanovuje prioritné ciele 8. EAP a určuje základné
podmienky potrebné na dosiahnutie uvedených prioritných cieľov. Stanovuje monitorovací rámec na meranie pokroku
Únie a jej členských štátov pri dosahovaní prioritných cieľov 8. EAP a zavádza mechanizmus riadenia na zabezpečenie
dosiahnutia uvedených prioritných cieľov.
2.
Cieľom 8. EAP je urýchliť zelenú transformáciu na klimaticky neutrálne, udržateľné, netoxické, na obnoviteľných
zdrojoch založené, odolné a konkurencieschopné obehové hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje spravodlivým,
rovnocenným a inkluzívnym spôsobom a chrániť, obnovovať a zlepšovať kvalitu životného prostredia, a to aj zastavením
a zvrátením straty biodiverzity. Podporuje a posilňuje integrovaný prístup k politike a implementácii, ktorý vychádza
z Európskej zelenej dohody.
3.
8. EAP tvorí základ na dosiahnutie cieľov v oblasti životného prostredia a klímy vymedzených v rámci Agendy OSN
2030 a jej cieľov udržateľného rozvoja, ako aj cieľov, ktoré sledujú mnohostranné environmentálne dohovory.
4.
Rámec monitorovania 8. EAP prispieva k úsiliu Únie merať pokrok smerom k udržateľnosti, dobrým životným
podmienkam a odolnosti.
5.
8. EAP je založený na zásade predbežnej opatrnosti, zásade prevencie, zásade nápravy znečisťovania pri zdroji a na
zásade znečisťovateľ platí.

Článok 2
Prioritné ciele
1.
Dlhodobým prioritným cieľom 8. EAP je, aby občania najneskôr do roku 2050 žili dobre, v rámci možností našej
planéty v hospodárstve zameranom na dobré životné podmienky, v ktorom sa neplytvá, rast je regeneratívny, dosiahla sa
klimatická neutralita v Únii a výrazne sa minimalizovali nerovnosti. Zdravé životné prostredie tvorí základ dobrých
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životných podmienok všetkých občanov a je prostredím, v ktorom sa zachováva biodiverzita, prosperujú ekosystémy
a príroda je chránená a obnovená, čo vedie k väčšej odolnosti voči zmene klímy, katastrofám súvisiacich s počasím
a klímou a iným environmentálnym rizikám. Únia udáva tempo, aby zabezpečila prosperitu súčasných a budúcich
generácií na celom svete na základe medzigeneračnej zodpovednosti.

2.

8. EAP má na obdobie do 31. decembra 2030 týchto šesť vzájomne prepojených tematických prioritných cieľov:

a) rýchle a predvídateľné znižovanie emisií skleníkových plynov a zároveň zlepšovanie ich odstraňovania pomocou
prirodzených záchytov v Únii s cieľom dosiahnuť cieľ zníženia emisií skleníkových plynov do roku 2030 stanovený
v nariadení (EÚ) 2021/1119 v súlade s cieľmi Únie v oblasti klímy a životného prostredia a zároveň zabezpečiť
spravodlivú transformáciu, pri ktorej sa na nikoho nezabudne;
b) neustály pokrok pri zvyšovaní adaptačnej schopnosti a jej zohľadňovaní, a to aj na základe ekosystémových prístupov,
posilňovaní odolnosti a adaptácie a znižovaní zraniteľnosti životného prostredia, spoločnosti a všetkých odvetví
hospodárstva voči zmene klímy, pri súčasnom zlepšení prevencie katastrof súvisiacich s počasím a klímou
a pripravenosti na ne;
c) pokrok smerom k hospodárstvu zameranému na dobré životné podmienky, pri ktorom sa planéte navracia viac, než sa
od nej berie, a urýchlenie prechodu na netoxické obehové hospodárstvo, v ktorom je rast regeneratívny, zdroje sa
využívajú efektívne a udržateľne, a uplatňuje sa hierarchia nakladania s odpadom;
d) presadzovanie nulového znečistenia, aj v súvislosti so škodlivými chemikáliami, s cieľom dosiahnuť životné prostredie
bez toxických látok vrátane ovzdušia, vody a pôdy, ako aj svetelného a hlukového znečistenia, a ochrana zdravia
a dobrých životných podmienok ľudí, zvierat a ekosystémov pred environmentálnymi rizikami a negatívnymi vplyvmi;
e) ochrana, zachovanie a obnova morskej a suchozemskej biodiverzity a biodiverzity vnútrozemských vôd v chránených
územiach a mimo nich, okrem iného zastavením a zvrátením straty biodiverzity a zlepšením stavu ekosystémov a ich
funkcií a služieb, ktoré poskytujú, a zlepšením stavu životného prostredia, najmä ovzdušia, vody a pôdy, ako aj bojom
proti dezertifikácii a degradácii pôdy;
f) podpora environmentálnych aspektov udržateľnosti a výrazné zníženie kľúčových environmentálnych a klimatických
tlakov súvisiacich s výrobou a spotrebou Únie, najmä v oblasti energetiky, priemyslu, budov a infraštruktúry, mobility,
cestovného ruchu, medzinárodného obchodu a potravinového systému.

Článok 3

Základné podmienky na dosiahnutie prioritných cieľov

Dosiahnutie prioritných cieľov stanovených v článku 2 si vyžaduje od Komisie, členských štátov, regionálnych a miestnych
orgánov a zainteresovaných strán, podľa potreby:
a)

zabezpečenie efektívneho, rýchleho a úplného vykonávania právnych predpisov a stratégií Únie v oblasti životného
prostredia a klímy a snahu o excelentnosť environmentálneho správania na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej
a miestnej úrovni, a to aj prostredníctvom poskytovania dostatočných administratívnych kapacít a kapacít na
zabezpečenie dodržiavania predpisov, ako sa stanovuje v pravidelnom preskúmaní vykonávania environmentálnych
právnych predpisov, podpory a spolupráce so sieťami odborníkov z praxe, ako sú sieť Európskej únie na vykonávanie
a presadzovanie environmentálneho práva, Európska sieť prokurátorov pre životné prostredie a Fórum sudcov
Európskej únie pre životné prostredie a Európska sieť pre boj s environmentálnou trestnou činnosťou;

b)

uprednostňovanie presadzovania environmentálneho práva Únie v prípade nedostatočného vykonávania, a to aj
prostredníctvom konaní o nesplnení povinnosti, ako aj zabezpečením toho, aby sa na uvedený účel vyčlenili
dostatočné finančné a ľudské zdroje a aby informácie o uvedených konaniach boli úplné a ľahko dostupné pri
súčasnom dodržiavaní práva Únie;
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c)

zlepšenie usmernení a odporúčaní, a to aj o účinných, odrádzajúcich a primeraných sankciách s cieľom znížiť riziká
nedodržiavania environmentálneho práva Únie, ako aj zintenzívnenie opatrení v oblasti environmentálnej
zodpovednosti a reakcií na nedodržiavanie právnych predpisov a posilnenie spolupráce súdnictva v tejto oblasti,
a presadzovania práva v oblasti boja proti trestnej činnosti v oblasti životného prostredia, ako je stanovené
v príslušných právnych predpisoch Únie, ako je smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES (13);

d)

posilnenie integrovaného prístupu k tvorbe a vykonávaniu politiky, najmä prostredníctvom:
i)

začlenenia prioritných cieľov stanovených v článku 2, v relevantných prípadoch aj cieľov udržateľného rozvoja, do
všetkých príslušných stratégií, legislatívnych a nelegislatívnych iniciatív, programov, investícií a projektov na
úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ako aj do príslušných medzinárodných dohôd, ktoré
Únia uzatvorila po 2. máji 2022 s cieľom zabezpečiť, aby uvedené stratégie, legislatívne a nelegislatívne iniciatívy,
programy, investície, projekty a medzinárodné dohody a ich vykonávanie boli v súlade s prioritnými cieľmi
stanovenými v článku 2, prispievali k nim v relevantných prípadoch a nenarušovali ich;

ii) maximalizácie prínosov z vykonávania smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ (14) a 2001/42/ES (15);
iii) systematickej kontroly a vo vhodných prípadoch posudzovania synergií a možných kompromisov medzi
environmentálnymi, sociálnymi a hospodárskymi cieľmi pre všetky iniciatívy, aby sa zabezpečilo, že dobré
životné podmienky ľudí, a najmä ich potreba zdravého životného prostredia, čistého vzduchu a cenovo
dostupných, prístupných a vysokokvalitných potravín, vody, energie, bývania, zelenej infraštruktúry a mobility,
budú zabezpečené udržateľným spôsobom tak, aby sa na nikoho nezabudlo;
iv) prijatia prístupu „najskôr myslieť na udržateľnosť“ vrátane prípadného začlenenia cieľov udržateľného rozvoja do
usmernení pre lepšiu právnu reguláciu a súboru nástrojov pre lepšiu právnu reguláciu, ako aj zefektívnenie
a sfunkčnenie zásady „nespôsobovať škodu“;
v) pravidelného hodnotenia existujúcich politík a prípadne návrhu nových právnych predpisov, v relevantných
prípadoch na základe posúdení vplyvu, ktoré vychádzajú z rozsiahlych a transparentných konzultácií v súlade
s postupmi, ktoré sú zodpovedné, inkluzívne, informované a jednoducho vykonateľné a ktoré zohľadňujú celý
rozsah okamžitých a dlhodobých vplyvov na životné prostredie a klímu ako súčasť integrovanej analýzy
hospodárskych, sociálnych a environmentálnych vplyvov vrátane ich kumulatívnych účinkov, ako aj náklady na
konanie a nečinnosť;
vi) predloženia podrobnej spätnej väzby o odpovediach získaných počas konzultácie so zainteresovanými stranami
do ôsmich týždňov od ukončenia verejnej konzultácie zo strany Komisie, pričom sa rozlišuje medzi príspevkami
rôznych typov zainteresovaných strán;
e)

vypracovanie súhrnného prehľadu a súboru ukazovateľov na meranie „nad rámec HDP“, okrem iného na základe
cielenej konzultácie so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami, ako aj správy, v ktorej sa identifikujú
prepojenia medzi existujúcimi súbormi ukazovateľov, monitorovacími rámcami a procesmi na úrovni Únie, ktoré
merajú sociálny, hospodársky a environmentálny pokrok, a v ktorej sa navrhujú opatrenia na zefektívnenie
existujúcich prehľadov a súborov ukazovateľov;

f)

zabezpečenie toho, aby sa sociálne nerovnosti vyplývajúce z vplyvov a politík súvisiacich so zmenou klímy a životným
prostredím minimalizovali a aby sa opatrenia prijaté na ochranu životného prostredia a klímy vykonávali sociálne
spravodlivým a inkluzívnym spôsobom;

g)

uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v politikách v oblasti zmeny klímy a životného prostredia, a to aj začlenením
rodového hľadiska do všetkých fáz procesu tvorby politiky;

(13) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/99/ES z 19. novembra 2008 o ochrane životného prostredia prostredníctvom
trestného práva (Ú. v. EÚ L 328, 6.12.2008, s. 28).
(14) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/92/EÚ z 13. decembra 2011 o posudzovaní vplyvov určitých verejných
a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 26, 28.1.2012, s. 1).
(15) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/42/ES z 27. júna 2001 o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na
životné prostredie (Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30).
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posilnenie environmentálne pozitívnych stimulov, ako aj bezodkladné postupné rušenie dotácií škodlivých pre životné
prostredie, najmä dotácií na fosílne palivá, na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, okrem iného
prostredníctvom:
i)

záväzného rámca Únie na monitorovanie pokroku členských štátov pri postupnom rušení dotácií na fosílne palivá
na základe dohodnutej metodiky a na podávanie správ o uvedenom pokroku;

ii) stanovenia lehoty na postupné zrušenie dotácií na fosílne palivá v súlade s ambíciou obmedziť globálne
otepľovanie na 1,5 °C;
iii) metodiky, ktorú Komisia po konzultácii s členskými štátmi stanoví do roku 2023 na identifikáciu ďalších dotácií
škodlivých pre životné prostredie; na základe uvedenej metodiky členské štáty identifikujú ďalšie dotácie, ktoré
škodia životnému prostrediu, a pravidelne o nich informujú Komisiu, čo Komisii umožní podať správu o úrovni
a druhu týchto dotácií v Únii a o pokroku dosiahnutom pri ich postupnom rušení;
i)

začleňovanie opatrení v oblasti biodiverzity do politík Únie a prispievanie k dosiahnutiu celkovej ambície poskytnúť
v roku 2024 na ciele v oblasti biodiverzity 7,5 % ročných výdavkov v rámci viacročného finančného rámca na roky
2021 – 2027 a v rokoch 2026 a 2027 poskytnúť 10 % týchto ročných výdavkov, pričom sa takéto výdavky budú
sledovať v rámci účinnej, transparentnej a komplexnej metodiky a zohľadní sa existujúce prekrývanie cieľov v oblasti
klímy a biodiverzity;

j)

zabezpečenie účinného začlenenia kritérií v oblasti klímy a biodiverzity do rozpočtu Únie a overovanie plnenia týchto
kritérií, ako aj súladu medzi financovaním v oblasti klímy a biodiverzity;

k)

podpora správneho nakladania s chemikáliami na medzinárodnej úrovni a zároveň podpora celosvetového
postupného vyraďovania látok, ktoré nie sú povolené v Únii;

l)

rýchle nahradenie látok vzbudzujúcich obavy vrátane látok vzbudzujúcich veľké obavy, endokrinných disruptorov,
vysoko perzistentných chemikálií, neurotoxických látok a imunotoxických látok, ako aj riešenie kombinovaných
účinkov chemických látok, nano-foriem látok a expozície voči nebezpečným chemickým látkam z výrobkov,
posudzovanie ich vplyvu na zdravie a životné prostredie vrátane klímy a biodiverzity, pri súčasnej podpore využívania
bezpečných a udržateľných navrhnutých chemikálií a materiálov, a zintenzívnenie a koordinácia úsilia na podporu
vývoja a validácie alternatív k testovaniu na zvieratách;

m) riešenie degradácie pôdy a zabezpečenie ochrany a udržateľného využívania pôdy, a to aj prostredníctvom osobitného
legislatívneho návrhu o zdraví pôdy do roku 2023;
n)

transformácia potravinového systému Únie, aby okrem iného prispieval k ochrane a obnove biodiverzity v rámci Únie
aj mimo nej a zabezpečoval vysokú úroveň dobrých životných podmienok zvierat a zároveň zabezpečil spravodlivú
transformáciu pre dotknuté zainteresované strany;

o)

komplexné uznanie vzájomných prepojení medzi zdravím ľudí, zvierat a životným prostredím začlenením zásady
„jedno zdravie (One Health)“ do tvorby politík;

p)

pokrok smerom k uznaniu práva na čisté, zdravé a udržateľné životné prostredie na medzinárodnej úrovni;

q)

plné využívanie ekosystémových prístupov a zelenej infraštruktúry vrátane riešení vychádzajúcich z prírody šetrných
k biodiverzite a zároveň zabezpečenie toho, aby ich vykonávanie obnovovalo biodiverzitu a posilňovalo integritu
a prepojenosť ekosystémov, malo jasné prínosy pre spoločnosť, ktoré si vyžadujú plné zapojenie a súhlas pôvodného
obyvateľstva a miestnych spoločenstiev, a nenahrádzalo ani neoslabovalo opatrenia prijaté na ochranu biodiverzity
alebo zníženie emisií skleníkových plynov v rámci Únie;

r)

využívanie existujúcich nástrojov a metodík, ako aj ďalšie zlepšovanie metód monitorovania, hodnotiacich nástrojov
a merateľných ukazovateľov pre riešenia šetrné k prírode;

s)

výrazné zníženie materiálovej a spotrebnej stopy Únie, aby sa čo najskôr zosúladili s možnosťami našej planéty, a to aj
prípadným stanovením cieľov Únie v oblasti znižovania emisií do roku 2030;
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t)

účinné začlenenie cieľov udržateľného rozvoja, ako aj cieľov v oblasti zmeny klímy a životného prostredia do
európskeho semestra pre koordináciu hospodárskych politík bez toho, aby bol dotknutý jeho pôvodný účel, a to
vrátane do národných programov reforiem a národných plánov obnovy a odolnosti;

u)

mobilizácia zdrojov a zabezpečenie dostatočných udržateľných investícií z verejných a súkromných zdrojov vrátane
finančných prostriedkov a nástrojov dostupných v rámci rozpočtu Únie prostredníctvom Európskej investičnej banky
a na vnútroštátnej úrovni, v súlade s politickým programom Únie v oblasti udržateľného financovania;

v)

čo najlepšie využívanie environmentálneho zdaňovania, trhových nástrojov a nástrojov zeleného rozpočtovania
a finančných nástrojov vrátane tých, ktoré sú potrebné na zabezpečenie sociálne spravodlivej transformácie,
a podpora podnikov a iných zainteresovaných strán pri vývoji a uplatňovaní štandardizovaných postupov účtovníctva
prírodného kapitálu;

w) zabezpečenie, aby environmentálne politiky a opatrenia na úrovni Únie, vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni
vychádzali z najlepších dostupných vedeckých poznatkov a technológií, a posilňovanie vedomostnej základne
o životnom prostredí a jej využívania vrátane tradičných a miestnych poznatkov, a to aj prostredníctvom výskumu,
inovácií, podpory zručností, odbornej prípravy a rekvalifikácie a ďalšieho budovania environmentálneho
a ekosystémového účtovníctva;
x)

rozvoj a konsolidáciu vedomostnej základne okrem iného o požiadavkách na systémovú zmenu, o tom, ako prejsť od
prístupu rozdrobenej a sektorovej politiky k systémovému prístupu k súdržnosti politík, ako aj o schopnosti rôznych
ekosystémov pôsobiť ako záchyty skleníkových plynov a zásoby uhlíka;

y)

využívanie potenciálu digitálnych a dátových technológií na podporu environmentálnej politiky, a to aj
prostredníctvom poskytovania údajov v reálnom čase, ak je to možné, a informácií o stave ekosystémov, pri
súčasnom zvýšení úsilia o minimalizáciu environmentálnej stopy týchto technológií a zabezpečení transparentnosti,
autentickosti, interoperability a verejnej dostupnosti údajov a informácií;

z)

odstránenie medzier a optimalizácia príslušných súborov ukazovateľov, ako sú ukazovatele týkajúce sa systémovej
zmeny, možností našej planéty a výrobnej a spotrebnej stopy Únie, ako aj tých, ktoré sa zoberajú rozhraním medzi
environmentálnymi a sociálno-hospodárskymi faktormi, ako sú nerovnosti vyplývajúce zo zmeny životného
prostredia, a zároveň zabezpečenie toho, aby boli súbory ukazovateľov porovnateľné na všetkých úrovniach tvorby
politiky;

aa) mobilizáciu širokej podpory občianskej spoločnosti, spolupráca s podnikmi, najmä s malými a strednými podnikmi,
sociálnymi partnermi, občanmi, spoločenstvami a inými zainteresovanými stranami;
ab) zvyšovanie informovanosti o význame dosiahnutia prioritných cieľov stanovených v článku 2, ako aj posilňovanie
schopnosti občanov konať, a to aj podporou diskusie a komunikácie na všetkých úrovniach, celoživotného
vzdelávania v oblasti životného prostredia, zapojenia občanov a činností pod vedením spoločenstva;
ac) prispievanie k podpore občianskej spoločnosti, verejných orgánov, občanov a spoločenstiev, sociálnych partnerov
a súkromného sektora pri identifikovaní rizík v oblasti zmeny klímy a životného prostredia, posudzovaní ich vplyvu
a prijímaní opatrení na predchádzanie takýmto rizikám, ich zmierňovanie a prispôsobenie sa im, ako aj podpora ich
angažovanosti pri odstraňovaní medzier v poznatkoch, a to aj povzbudzovaním občanov, aby sledovali
environmentálne otázky a nedostatky v oblasti dodržiavania predpisov a podávali o nich správy, ako aj podporou
osvedčených postupov občianskej vedy s využitím digitálnych technológií;
ad) podporu spolupráce pri vypracúvaní a vykonávaní stratégií, politík alebo právnych predpisov týkajúcich sa 8. EAP
a zabezpečenie plnej účasti regionálnych a miestnych orgánov v mestských a vidieckych oblastiach vrátane
najvzdialenejších regiónov na všetkých rozmeroch tvorby environmentálnej politiky prístupom založeným na
spolupráci a viacúrovňovým prístupom, a zabezpečenie toho, aby regionálne a miestne spoločenstvá mali primerané
zdroje na vykonávanie na mieste;
ae) posilnenie spolupráce medzi všetkými inštitúciami Únie v oblasti politiky zmeny klímy a životného prostredia vrátane
spolupráce medzi Komisiou a Výborom regiónov v rámci ich posilnenej spolupráce v oblasti životného prostredia,
a preskúmanie možností zlepšenia dialógu a výmeny informácií;
af) účinné uplatňovanie prísnych noriem transparentnosti, účasti verejnosti a prístupu k spravodlivosti v súlade
s Aarhuským dohovorom, a to na úrovni Únie aj členských štátov;
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ag) umožnenie, aby údaje a dôkazy súvisiace s vykonávaním 8. EAP boli verejne prístupné, ľahko dostupné a zrozumiteľné
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia o dôvernosti v právnych predpisoch špecifických pre danú oblasť;
ah) podporu globálneho zavádzania prioritných cieľov stanovených v článku 2, zabezpečenie súdržnosti medzi
vnútornými a vonkajšími koncepciami a koordinovanou činnosťou, najmä pokiaľ ide o:
i)

spoluprácu s tretími krajinami v oblasti klimatických a environmentálnych opatrení, ich podnecovanie a podporu
pri prijímaní a vykonávaní pravidiel v týchto oblastiach, ktoré sú aspoň tak ambiciózne, ako pravidlá Únie,
a zabezpečenie toho, aby všetky výrobky uvádzané na trh Únie v plnej miere spĺňali príslušné požiadavky Únie
v súlade s medzinárodnými záväzkami Únie, a to aj pokiaľ ide o zastavenie odlesňovania a degradácie pôdy;

ii) podporu udržateľnej správy a riadenia spoločností vrátane stanovenia povinných požiadaviek náležitej
starostlivosti na úrovni Únie a podporu zavádzania zodpovedného obchodného správania vo vonkajších
politikách Únie vrátane obchodnej politiky;
iii) zintenzívnenie spolupráce s vládami, podnikmi, sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou v tretích
krajinách a medzinárodných organizáciách s cieľom vytvárať partnerstvá a aliancie na ochranu životného
prostredia a klímy a podporu spolupráce v oblasti životného prostredia a zmeny klímy, a to aj v rámci G7 a G20;
iv) preukázanie vedúceho postavenia na medzinárodných fórach, okrem iného tým, že Únia dosiahne ciele
udržateľného rozvoja, ako aj ciele stanovené v Parížskej dohode, Dohovore o biologickej diverzite, Dohovore
o boji proti dezertifikácii a ďalších mnohostranných environmentálnych dohovoroch, najmä posilnením ich
vykonávania, a podporou tretích krajín, aby urobili to isté, a to aj zvýšením transparentnosti a sledovateľnosti,
pokiaľ ide o pokrok v plnení záväzkov prijatých na základe týchto dohôd;
v) posilnenie medzinárodnej environmentálnej správy odstránením zostávajúcich nedostatkov a posilnením
dodržiavania a uplatňovania uznávaných medzinárodných environmentálnych zásad;
vi) zabezpečenie toho, aby finančná pomoc Únie a členských štátov poskytovaná tretím krajinám podporovala
Agendu OSN 2030.

Článok 4

Rámec monitorovania a riadenie

1.
Komisia s podporou Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „EEA“) a Európskej chemickej agentúry (ďalej len
„ECHA“) bez toho, aby bola dotknutá ich nezávislosť, každoročne monitoruje, hodnotí pokrok Únie a členských štátov pri
dosahovaní prioritných cieľov stanovených v článku 2 a podáva o ňom správy, pričom zohľadňuje základné podmienky
stanovené v článku 3 a celkový cieľ dosiahnutia systémovej zmeny. Informácie vyplývajúce z uvedeného monitorovania,
hodnotenia a podávania správ sa sprístupnia verejnosti a budú ľahko dostupné.

2.
Monitorovanie, hodnotenie a podávanie správ uvedené v odseku 1 sa zameriava na umožnenie strategickej politickej
komunikácie na vysokej úrovni. Po konzultačnom procese so všetkými príslušnými zainteresovanými stranami Komisia do
2. mája 2022 predstaví monitorovací rámec založený na obmedzenom počte hlavných ukazovateľov, ktoré zahŕňajú
systémové ukazovatele, ak sú k dispozícii, týkajúce sa okrem iného environmentálno-sociálneho a environmentálnohospodárskeho vzťahu. Zoznam hlavných ukazovateľov zostáva stabilný, aby sa zabezpečila sledovateľnosť plnenia cieľov.
Vo vhodných prípadoch sa však aktualizuje s cieľom zohľadniť najnovší vývoj v oblasti politiky a ukazovateľov.

3.
Monitorovanie a hodnotenie uvedené v odseku 1 zohľadňujú najnovší vývoj, pokiaľ ide o dostupnosť a relevantnosť
údajov a ukazovateľov, a opierajú sa o údaje dostupné v členských štátoch a na úrovni Únie, najmä o údaje a ukazovatele
vytvorené EEA a Európskym štatistickým systémom s cieľom minimalizovať administratívne zaťaženie. Sú v súlade
s ostatnými rámcami a činnosťami monitorovania, podávania správ a riadenia v oblasti environmentálnej a klimatickej
politiky bez toho, aby tieto rámce a činnosti boli nimi dotknuté. Vychádzajú z metodiky, ktorá podľa možnosti umožňuje
meranie priblíženia sa k cieľovým hodnotám, pokiaľ ide o prioritné ciele stanovené v článku 2 a vybrané hlavné
ukazovatele.
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4.
Európsky parlament, Rada a Komisia zohľadňujú posúdenie uvedené v odseku 1, ako aj prijaté opatrenia a možné
budúce opatrenia a každoročne si vymieňajú názory na ne.
5.
EEA a ECHA podporujú Komisiu s cieľom zlepšiť prístupnosť a relevantnosť údajov, ukazovateľov a poznatkov,
najmä tým, že:
a) získavajú, spracúvajú a nahlasujú údaje a dôkazy pomocou moderných digitálnych nástrojov a zároveň zdokonaľujú
metodiky získavania a spracúvania údajov a vývoja harmonizovaných ukazovateľov;
b) posilňujú a poskytujú podporu základnému výskumu, mapovaniu a monitorovaniu;
c) usilujú sa o odstránenie príslušných nedostatkov v údajoch z monitorovania spolu s členskými štátmi a zohľadňujú
potrebu systémovej zmeny;
d) poskytujú politicky relevantné a systémové analýzy a prispievajú k plneniu politických cieľov na úrovni Únie a na
vnútroštátnej úrovni vrátane navrhovania odporúčaní na zlepšenie pokroku pri dosahovaní cieľov;
e) integrujú údaje o environmentálnych, zdravotných, sociálnych a hospodárskych vplyvoch a plne využívajú iné dostupné
údaje a služby, ako sú údaje a služby poskytované v rámci programu Copernicus;
f) prispievajú k odstraňovaniu kritických medzier v poznatkoch o environmentálnych kritických bodoch zlomu, pričom
zohľadňujú geografické a environmentálne rozdiely medzi regiónmi;
g) vyvíjajú kvantitatívne a kvalitatívne nástroje vrátane prognóz a modelov, ktoré by mohli poskytovať okrem iného
informácie o možných budúcich vplyvoch politík týkajúcich sa životného prostredia a klímy v rámci celého systému
a o „vzdialenosti od cieľov“;
h) ďalej zlepšujú dostupnosť a interoperabilitu údajov a prístup k údajom prostredníctvom programov Únie;
i) zabezpečujú transparentnosť a sledovateľnosť.
6.
Komisia pravidelne preskúma, aké údaje a poznatky sú potrebné na úrovni Únie a na vnútroštátnej úrovni vrátane
kapacity EEA a ECHA a prípadne aj ďalších európskych orgánov a agentúr vykonávať úlohy uvedené v odseku 5.

Článok 5
Preskúmanie v polovici obdobia
1.
Komisia do 31. marca 2024 vykoná preskúmanie pokroku dosiahnutého pri dosahovaní tematických prioritných
cieľov stanovených v článku 2 ods. 2 v polovici obdobia, pričom zohľadní stav základných podmienok stanovených
v článku 3 a pokrok dosiahnutý pri monitorovaní a posudzovaní systémových zmien. Komisia navrhne v prípade, že je to
vhodné, zmeny súboru hlavných ukazovateľov uvedených v článku 4 ods. 2 na základe výsledku preskúmania v polovici
obdobia. Preskúmanie v polovici obdobia sa zakladá na posúdeniach vykonaných podľa článku 4 ods. 1 a akýchkoľvek
iných relevantných zisteniach. Komisia predloží správu o výsledku preskúmania v polovici obdobia Európskemu
parlamentu a Rade.
2.
So zreteľom na preskúmanie v polovici obdobia uvedeného v odseku 1 tohto článku, možné reakcie Európskeho
parlamentu a Rady na toto preskúmanie, ďalší relevantný politický vývoj a poslednú správu Európskej environmentálnej
agentúry o stave a výhľade životného prostredia v Európe, Komisia v prípade, že je to vhodné, predloží s cieľom dosiahnuť
tematické prioritné ciele stanovené v článku 2 ods. 2 legislatívny návrh na doplnenie prílohy k 8. EAP na obdobie po roku
2025, ktorá bude obsahovať zoznam opatrení na dosiahnutie uvedených cieľov, ako aj harmonogram príslušných opatrení.

Článok 6
Hodnotenie
Komisia vykoná hodnotenie 8. EAP do 31. marca 2029. Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu
obsahujúcu hlavné zistenia tohto hodnotenia a v prípade, že je to vhodné, pripojí k tejto správe legislatívny návrh ďalšieho
environmentálneho akčného programu do 31. decembra 2029.
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Článok 7
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Štrasburgu 6. apríla 2022

Za Európsky parlament
predsedníčka
R. METSOLA

Za Radu
predseda
C. BEAUNE

12.4.2022
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II
(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
VYKONÁVACIE NARIADENIE RADY (EÚ) 2022/592
z 11. apríla 2022,
ktorým sa vykonáva nariadenie (EÚ) č. 359/2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám,
subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ) č. 359/2011 z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám,
subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne (1), a najmä na jeho článok 12 ods. 1,
so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,
keďže:
(1)

Rada 12. apríla 2011 prijala nariadenie (EÚ) č. 359/2011.

(2)

Rada na základe preskúmania rozhodnutia Rady 2011/235/SZBP (2) rozhodla, že by sa platnosť reštriktívnych
opatrení stanovených v uvedenom rozhodnutí mala predĺžiť do 13. apríla 2023.

(3)

Tri osoby uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 zomreli a záznamy o nich by sa mali z uvedenej prílohy
vypustiť. Rada tiež dospela k záveru, že záznamy o 25 osobách uvedené v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 by
sa mali aktualizovať.

(4)

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 1.
(2) Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom
na situáciu v Iráne (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 51).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Luxemburgu 11. apríla 2022

Za Radu
predseda
J. BORRELL FONTELLES

12.4.2022

PRÍLOHA

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 359/2011 („Zoznam fyzických a právnických osôb, subjektov a orgánov podľa článku 2 ods. 1“) sa mení takto:
1. V zozname s názvom „Osoby“ sa vypúšťajú záznamy č. 27 (ZARGAR Ahmad), č. 38 (FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan) a č. 41 (HEJAZI Mohammad).

SK

2. Záznamy o týchto 25 osobách sa nahrádzajú takto:

Osoby
Meno

AHMADI-MOQADDAM
Esmail

miesto nar.: Teherán (Irán)
dátum nar.: 1961
pohlavie: muž

Dôvody

Dátum zaradenia
na zoznam

Od 20. septembra 2021 riaditeľ univerzity a vyššieho národného výskumného ústavu v oblasti
obrany. Bývalý hlavný poradca pre bezpečnostné záležitosti pri náčelníkovi generálneho štábu
ozbrojených síl. Od roku 2005 do začiatku roka 2015 riaditeľ iránskej štátnej polície. Od januára
2011 do začiatku roku 2015 aj riaditeľ iránskej počítačovej polície (zaradená na zoznam EÚ).
Jednotky pod jeho velením brutálne napádali účastníkov pokojných demonštrácií a 15. júna 2009
uskutočnili násilný nočný útok na internát Teheránskej univerzity. Bývalý riaditeľ iránskeho
veliteľstva na podporu jemenského obyvateľstva.

12.4.2011

MOGHISSEH Mohammad
(alias NASSERIAN)

pohlavie: muž

Od novembra 2020 sudca Najvyššieho súdu. Bývalý predseda Teheránskeho revolučného súdu,
úsek 28. Taktiež považovaný za osobu zodpovednú za odsúdenie členov bahájskej komunity.
Rozhodoval v povolebných veciach. Udelil dlhodobé tresty odňatia slobody na základe
nespravodlivých procesov so sociálnymi a politickými aktivistami a žurnalistami, ako aj viacero
trestov smrti demonštrantom a sociálnym a politickým aktivistom.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI GholamHossein

miesto nar.: Ažíh (Irán)

Od júla 2021 predseda sudcovského zboru. Člen Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov.
Od septembra 2009 do roku 2014 generálny prokurátor Iránu. Bývalý zástupca predsedu
sudcovského zboru (2014 do júla 2021) a hovorca sudcovského zboru (2010 – 2019). Od roku
2005 do roku 2009 minister pre spravodajstvo. Keď bol počas volieb v roku 2009 ministrom pre
spravodajstvo, spravodajský agenti pod jeho velením niesli zodpovednosť za väznenie a mučenie
stoviek aktivistov, žurnalistov, disidentov a reformných politikov a vynucovali od nich pod
nátlakom falošné priznania. Okrem toho boli politické osobnosti nútené k falošným priznaniam
počas neznesiteľného vypočúvania, ktoré zahŕňalo mučenie, násilie, vydieranie a zastrašovanie
rodinných príslušníkov.

12.4.2011

Vedúci systému sociálneho zabezpečenia od roku 2011 do roku 2013. Do augusta 2009 generálny
prokurátor Teheránu. Ako generálny prokurátor Teheránu vydal všeobecný príkaz, ktorý sa použil
na zadržanie stoviek aktivistov, novinárov a študentov. V januári 2010 parlamentné vyšetrovanie
ukázalo, že je priamo zodpovedný za zadržanie troch väzňov, ktorí následne zomreli vo väzbe.
V auguste 2010 bol zbavený funkcie na základe vyšetrovania iránskej justície zameraného na jeho
úlohu v súvislosti so smrťou troch mužov zadržaných po voľbách na jeho príkaz.

12.4.2011

dátum nar.: okolo 1956
pohlavie: muž

22.

MORTAZAVI Said (alias
MORTAZAVI Saeed)

miesto nar.: Meybod, Yazd
(Irán)
dátum nar.: 1967
pohlavie: muž
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V novembri 2014 iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti so smrťou
zadržaných osôb. Dňa 19. augusta 2015 stiahol voči nemu iránsky súd obvinenia z mučenia a smrti
troch mladých mužov v detenčnom centre Kahrízak v roku 2009. Odsúdený na trest odňatia
slobody v roku 2017 a prepustený v septembri 2019. V auguste 2021 vydal Najvyšší súd Iránu
rozsudok, ktorým v plnej miere podporil Saida Mortazaviho a zrušil jeho predchádzajúci dvojročný
trest odňatia slobody.

SK

25.

SALAVATI Abdolghassem

pohlavie: muž

Od roku 2019 sudca Špeciálneho súdu pre finančnú trestnú činnosť, úsek 4. Bývalý predseda
Teheránskeho revolučného súdu, úsek 15. Vyšetrovací sudca teheránskeho súdu. Má na starosti
povolebné prípady, ako sudca predsedal politickým procesom v lete 2009, v rámci takýchto
procesov odsúdil na smrť dvoch monarchistov. Viac ako stovke politických väzňov, aktivistom
za ľudské práva a demonštrantom udelil dlhodobé tresty odňatia slobody.

12.4.2011

Podľa dostupných informácií vydával podobné rozsudky v rozpore so zásadami spravodlivého
procesu aj v roku 2018.

YASAGHI Ali-Akbar

pohlavie: muž

Sudca Najvyššieho súdu, riaditeľ 13. sekcie. Zástupca výkonného riaditeľa nadácie Setad-e Dieh.
Predsedajúci sudca Mašhadského revolučného súdu (2001 – 2011). Pojednávania pod jeho
dohľadom prebiehali povrchne a bez prístupu verejnosti, bez dodržiavania základných práv
obvinených. Keďže rozsudky o popravách sa vydávali hromadne (od leta 2009 do leta 2011 ich
mohlo byť až 550), pri udeľovaní trestu smrti sa nedodržiavali zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein
(alias ESMAILI Gholam
Hossein)

pohlavie: muž

Od augusta 2021 riaditeľ kancelárie iránskeho prezidenta Raisiho. Od apríla 2019 do júla 2021
hovorca sudcovského zboru. Bývalý predseda teheránskeho sudcovského zboru. Bývalý predseda
Organizácie iránskych väzníc. V tejto funkcii pomáhal pri hromadnom zadržiavaní politických
demonštrantov a zakrývaní násilia vo väzenskom systéme.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI
Mahmoud

pohlavie: muž

Poslanec parlamentu (od februára 2020) a predseda parlamentného výboru pre národnú
bezpečnosť a zahraničné veci. Bývalý poradca iránskej Vysokej rady pre ľudské práva (do roku
2019). Bývalý tajomník Vysokej rady pre ľudské práva. Bývalý guvernér provincie Ílám. Bývalý
politický riaditeľ ministerstva vnútra. Ako predseda Výboru článku 10 zákona o aktivitách
politických strán a skupín zodpovedal za povoľovanie demonštrácií a iných verejných podujatí
a registrovanie politických strán.

10.10.2011

12.4.2022

V roku 2010 pozastavil činnosť dvoch reformných politických strán napojených na Musávího –
Islamského iránskeho frontu účasti a Mudžahedínskej organizácie islamskej revolúcie. Od roku
2009 dôsledne a neustále zamietal všetky mimovládne zhromaždenia, čím sa popieralo ústavné
právo na protest a dôsledkom čoho bolo uväznenie veľkého počtu pokojných demonštrantov
v rozpore s právom na slobodu zhromažďovania.

Úradný vestník Európskej únie

28.

12.4.2022

V roku 2009 tiež nedal opozícii povolenie na zhromaždenie, v rámci ktorého chcela vyjadriť
smútok za ľuďmi zabitými počas protestov spojených s prezidentskými voľbami.

36.

46.

pohlavie: muž

Od roku 2015 riaditeľ bloku 5 a zodpovedný za samoväzbu vo väznici Radžaišhar zaradenej
na zoznam EÚ; do júla 2010 dozorca v bloku 1 vo väznici Radžaišhar, Karadž. Viaceré bývalé
zadržané osoby nahlásili, že používal mučenie a dával rozkazy, ktorými sa väzňom zabraňovalo
prijať zdravotnú pomoc. Podľa záznamu jednej z osôb zadržaných vo väznici Radžaišhar ju všetci
dozorcovia tvrdo bili, a to s plným vedomím Akhariana. Existuje tiež aspoň jeden nahlásený prípad
zlého zaobchádzania a úmrtia zadržaného, Mohsena Beikvanda, pod Akharianovým dozorom.
Beikvand zomrel v septembri 2010. Podľa dôveryhodných tvrdení iných väzňov bol zabitý
na príkaz Hassana Akhariana.

10.10.2011

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias miesto nar.: Dezfúl (Irán)
AVAEE Seyyed Alireza,
dátum nar.: 20.5.1956
AVAIE Alireza)
pohlavie: muž

Do 25. augusta 2021 minister spravodlivosti. Bývalý riaditeľ špeciálneho vyšetrovacieho úradu.
Do júla 2016 námestník ministra vnútra a riaditeľ verejného registra. V apríli 2014 poradca
disciplinárneho súdu pre sudcov. Bývalý predseda teheránskeho sudcovského zboru. Ako predseda
teheránskeho sudcovského zboru zodpovedá za porušovanie ľudských práv, svojvoľné zatýkanie,
odopieranie práv väzňom a vysoký počet popráv.

10.10.2011

KAMALIAN Behrouz (alias miesto nar.: Teherán (Irán)
Hackers Brain, Behrooz_Ice)
dátum nar.: 1983

Vedúci kybernetickej skupiny „Ášíáneh“ prepojenej s iránskym režimom. Skupina „Ášíáneh“ pre
oblasť digitálnej bezpečnosti, ktorú založil Behrouz Kamalian, je zodpovedná za intenzívne
počítačové útoky proti domácim odporcom a reformátorom, ako aj zahraničným inštitúciám. Práca
Kamalianovej skupiny „Ášíáneh“ pomohla režimu zasahovať proti opozícii, pričom došlo
k početným závažným porušeniam ľudských práv v roku 2009. Kamalian aj kybernetická skupina
„Ášíáneh“ pokračovali vo svojich činnostiach najmenej do decembra 2021.

10.10.2011

pohlavie: muž

KHALILOLLAHI Moussa
miesto nar.: Tabríz (Irán)
(alias KHALILOLLAHI
dátum nar.: 1963
Mousa, ELAHI Mousa Khalil)
pohlavie: muž

Predseda sudcovského zboru v provincii Východný Azerbajdžan. Od roku 2010 do roku 2019
prokurátor v Tabríze. Podieľal sa na prípade Sakíneh Mohammadí-Áštíáníovej a je
spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces.

10.10.2011

53.

TALA Hossein (alias TALA
Hosseyn)

Do roku 2020 starosta mesta Eslámšahr. Bývalý poslanec iránskeho parlamentu. Do septembra
2010 generálny guvernér („Farmándár“) provincie Teherán, zodpovedný za zásah policajných síl
a teda potláčanie demonštrácií. Za úlohu, ktorú zohral v represiách po voľbách, dostal v decembri
2010 ocenenie.

10.10.2011

Prvý zástupca poradcu sudcovského zboru a sudca najvyššieho súdu (vedúci úseku 41 najvyššieho
súdu, ktorý sa zaoberá najmä bezpečnostnými a drogovými trestnými činmi). Zástupca
generálneho prokurátora Iránu (2007 – 2015). V tejto funkcii zodpovedal za súdne prípady, ktoré
nasledovali po povolebných protestoch v roku 2009 a pri ktorých sa postupovalo v rozpore
s ľudskými právami. V tejto funkcii tiež schvaľoval nadmerné tresty za trestné činy súvisiace
s drogami.

10.10.2011

miesto nar.: Teherán (Irán)
dátum nar.: 1969
pohlavie: muž

55.

ZEBHI Hossein

pohlavie: muž
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AKHARIAN Hassan
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35.

60.

62.

pohlavie: muž

Do apríla 2021 predseda správneho súdu. Ako najvyšší predstaviteľ súdnej moci v rámci
ozbrojených síl sa podieľal na represiách voči pokojným demonštrantom v roku 2009.

10.10.2011

HOSSEINI Dr. Mohammad miesto nar.: Rafsandžán,
(alias HOSSEYNI Dr. Seyyed Kermán (Irán)
Mohammad; Seyed, Sayyed
dátum nar.: 23.7.1961
a Sayyid)
pohlavie: muž

Od augusta 2021 viceprezident pre parlamentné záležitosti pod vedením prezidenta Raisiho.
Bývalý poradca bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda a hovorca politickej frakcie YEKTA,
ktorá zastáva tvrdú líniu. Minister kultúry a islamskej cesty (2009 – 2013). Ako bývalý príslušník
IRGC je spoluzodpovedný za represie voči novinárom.

10.10.2011

ZARGHAMI Ezzatollah

Od 25. augusta 2021 minister kultúry, remesiel a cestovného ruchu. Od roku 2014 člen Najvyššej
rady pre kybernetický priestor a Rady pre kultúrnu revolúciu. Do novembra 2014 riaditeľ vysielacej
spoločnosti Iránskej republiky – IRIB). V rámci svojho pôsobenia v IRIB bol zodpovedný za všetky
programové rozhodnutia. IRIB vysielala vynútené priznania zadržiavaných osôb a sériu
zinscenovaných procesov v auguste 2009 a decembri 2011. Tieto sú jednoznačným porušením
medzinárodných ustanovení o spravodlivom konaní a práve na spravodlivé konanie.

23.3.2012

miesto nar.: Dezfúl (Irán)
dátum nar.: 22.7.1959
pohlavie: muž

SK

BAHRAMI MohammadKazem

pohlavie: muž

Do júna 2020 náčelník divízie polície pre počítačovú trestnú činnosť v širšom Teheráne, ktorá je
zaradená na zozname EÚ. V tejto pozícii vyhlásil nábor vládnych hackerov s cieľom lepšie
kontrolovať informácie na internete a na účely poškodzovania „škodlivých“ stránok.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

miesto nar.: Nadžaf (Irak)

Od 29. decembra 2018 predseda Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov. Bývalý člen Rady
strážcov (do septembra 2021). Bývalý predseda sudcovského zboru (2009 – 2019). Predseda
sudcovského zboru musí schváliť každú „kisás“ (pomstu) a trest za „hudúd“ (trestné činy proti Bohu)
a „ta’zírát“ (trestné činy proti štátu) a podpísať ich. To zahŕňa rozsudky ukladajúce tresty smrti,
bičovanie a amputácie. V tejto súvislosti osobne podpísal viaceré rozsudky ukladajúce trest smrti,
ktoré sú v rozpore s medzinárodnými normami, vrátane ukameňovania, popráv obesením, popráv
mladistvých a verejných popráv, ako bola poprava väzňov obesením z mosta pred niekoľkými
tisícami osôb. Prispel teda k vysokému počtu popráv. Umožnil tiež uloženie telesných trestov, ako
napríklad amputácie a nakvapkanie kyseliny do očí odsúdených. Odkedy Sadeq Larijani nastúpil
do funkcie, podstatne vzrástol počet svojvoľných zatknutí politických väzňov, obhajcov ľudských
práv a príslušníkov menšín. Sadeq Larijani je tiež zodpovedný za systematické porušovanie práva
na spravodlivé konanie v iránskom súdnictve.

23.3.2012

miesto nar.: Fársán,
Od 5. septembra 2021 viceprezident Iránu pre výkonné záležitosti a vedúci prezidentskej
Čahármahál/Bachtíárí (juh) – kancelárie. Od 16. septembra 2019 do septembra 2021 vedúci realitnej pobočky nadácie
Mostazafán, ktorú riadil priamo najvyšší vodca Chomejní. Do novembra 2019 riaditeľ teheránskej
(Irán)
pobočky nadácie Ástán Kods Razawí. Bývalý starosta druhého najväčšieho mesta Iránu Mašhad,
dátum nar.: 1967
v ktorom sa pravidelne vykonávajú verejné popravy. Bývalý námestník ministra vnútra pre politické
záležitosti vymenovaný v roku 2009. V tejto funkcii zodpovedal za riadenie útlaku osôb, ktoré
pohlavie: muž
vystupovali na obhajobu svojich legitímnych práv vrátane slobody prejavu. Neskôr vymenovaný
za predsedu iránskej volebnej komisie pre parlamentné voľby v roku 2012 a prezidentské voľby
v roku 2013.

23.3.2012

pohlavie: muž

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

12.4.2022

KAZEMI Toraj
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64.

dátum nar.: 1960 alebo
august 1961
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56.

pohlavie: muž

V období rokov 2010 – 2016 zástupca prokurátora v provincii Karadž, región Alborz. Zodpovedný
za hrubé porušovanie ľudských práv vrátane účasti na poprave mladistvého.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali
Ashraf

pohlavie: muž

Zástupca riaditeľa teheránskych väzníc pre zdravie, nápravu a vzdelávanie. Bývalý riaditeľ väznice
Evín (2012 – 2015). Počas jeho funkčného obdobia sa podmienky vo väznici zhoršili a v správach
sa začalo spomínať zintenzívnenie zlého zaobchádzania s väzňami. V októbri 2012 deväť väzenkýň
vyhlásilo protestnú hladovku na protest proti porušovaniu ich práv a násilnému zaobchádzaniu zo
strany dozorcov.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

pohlavie: muž

Sudca úseku 54 Teheránskeho revolučného súdu a úseku 4 Revolučného súdu v Ahwaze; na smrť
odsúdil týchto štyroch arabských politických väzňov: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd
al-Rahman Heidarian (traja bratia) a Ali Sharifi. Zatkli ich, mučili a obesili bez toho, aby sa dodržali
zásady riadneho procesu. Tieto prípady, ako i absencia riadneho procesu sa spomínali v správe
osobitného spravodajcu OSN pre ľudské práva v Iráne z 13. septembra 2012 a v správe
generálneho tajomníka OSN o Iráne z 22. augusta 2012.

12.3.2013

83.

JAFARI Asadollah

pohlavie: muž

V súčasnosti generálny prokurátor v Isfaháne. V tejto pozícii nariadil násilné reakcie proti
demonštrantom, ktorí vyšli do ulíc v novembri 2021 na protest proti nedostatku vody. Podľa
niektorých správ Jafari oznámil vytvorenie osobitného úradu na vyšetrovanie zatknutých
demonštrantov.

12.3.2013

SK

REZVANMA-NESH Ali

VASEGHI Leyla (alias
VASEQI Layla, VASEGHI
Leila, VASEGHI Layla)

miesto nar.: Sari, provincia
Mazandaran (Irán)
dátum nar.: 1352 (iránsky
rok), 1972 alebo 1973
(západný kalendár)

Ako guvernérka Shahr-e Qods a predsedníčka mestskej bezpečnostnej rady od septembra 2019
do novembra 2021 Leyla Vaseghiová nariadila polícii a iným ozbrojeným silám, aby počas
protestov v novembri 2019 použili smrtiace prostriedky, čo spôsobilo úmrtie alebo zranenie
neozbrojených demonštrantov a iných civilistov. Ako guvernérka Shahr-e Qods a predsedníčka
mestskej bezpečnostnej rady Leyla Vaseghiová nesie zodpovednosť za závažné porušovanie
ľudských práv v Iráne.

12.4.2021“
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Jafari v bývalej funkcii prokurátora provincie Mazandaran odporúčal uložiť trest smrti v prípadoch,
v ktorých viedol žalobu, čo viedlo k vysokému počtu popráv, a to aj verejných, a za okolností,
v ktorých je takýto trest v rozpore s medzinárodnými ľudskými právami, napríklad ak ide
o neprimeraný a nadmerný trest. Jafari je tiež zodpovedný za nelegálne zatýkanie a porušovanie
práv zadržaných príslušníkov bahájskej menšiny, a to od počiatočného zatknutia až po ich
zadržiavanie v samoväzbe v detenčnom centre spravodajských služieb.
95.

12.4.2022

74.

pohlavie: žena
pozícia: bývalá guvernérka
Shahr-e Qods a predsedníčka
mestskej bezpečnostnej rady
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/593
z 1. marca 2022
o povolení esenciálneho oleja z plodov rastlín rodu Litsea ako kŕmnej doplnkovej látky pre určité
druhy zvierat
(Text s významom pre EHP)

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:

(1)

V nariadení (ES) č. 1831/2003 sa stanovuje povoľovanie doplnkových látok určených na používanie vo výžive
zvierat, ako aj dôvody a postupy udeľovania takýchto povolení. V článku 10 ods. 2 uvedeného nariadenia sa
stanovuje prehodnotenie doplnkových látok povolených podľa smernice Rady 70/524/EHS (2).

(2)

Esenciálny olej z plodov rastlín rodu Litsea bol povolený bez časového obmedzenia v súlade so smernicou
70/524/EHS ako kŕmna doplnková látka pre všetky druhy zvierat. Táto doplnková látka bola následne zapísaná do
registra kŕmnych doplnkových látok ako existujúci výrobok, a to v súlade s článkom 10 ods. 1 písm. b) nariadenia
(ES) č. 1831/2003.

(3)

V súlade s článkom 10 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1831/2003 v spojení s jeho článkom 7 bola predložená žiadosť
o prehodnotenie esenciálneho oleja z plodov rastlín rodu Litsea ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druhy
zvierat.

(4)

Žiadateľ požiadal o zaradenie uvedenej doplnkovej látky do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové
látky“ a funkčnej skupiny „aromatické zlúčeniny“. K žiadosti boli priložené údaje a doklady vyžadované podľa
článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1831/2003.

(5)

Žiadateľ požiadal o povolenie esenciálneho oleja z plodov rastlín rodu Litsea aj na použitie vo vode na napájanie. Na
základe nariadenia (ES) č. 1831/2003 však nemožno povoliť používanie aromatických zlúčenín vo vode na
napájanie. Používanie esenciálneho oleja z plodov rastlín rodu Litsea vo vode na napájanie by sa preto nemalo
povoliť.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) v stanovisku z 5. mája 2021 (3) skonštatoval, že esenciálny
olej z plodov rastlín rodu Litsea nemá za navrhovaných podmienok použitia nežiaduce účinky na zdravie zvierat,
zdravie spotrebiteľov ani životné prostredie, Úrad zároveň konštatoval, že esenciálny olej z plodov rastlín rodu
Litsea by sa mal považovať za dráždivý pre kožu a oči a za kožný a respiračný senzibilizátor. Komisia sa preto
domnieva, že by sa mali prijať primerané ochranné opatrenia s cieľom zabrániť nežiaducim účinkom na zdravie
ľudí, najmä pokiaľ ide o používateľov danej doplnkovej látky.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 29.
(2) Smernica Rady 70/524/EHS z 23. novembra 1970 o prídavných látkach do krmív (Ú. v. ES L 270, 14.12.1970, s. 1).
(3) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2021) 19(6):6623.

12.4.2022
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(7)

Úrad ďalej dospel k záveru, že keďže sa esenciálny olej z plodov rastlín rodu Litsea uznáva ako látka na aromatizáciu
potravín, jeho funkcia v krmivách by bola v podstate rovnaká ako v prípade potravín. Preto sa ďalšie preukazovanie
jeho účinnosti nepovažuje za potrebné. Úrad zároveň overil správu o metódach analýzy kŕmnej doplnkovej látky
v krmive predloženú referenčným laboratóriom zriadeným nariadením (ES) č. 1831/2003.

(8)

Z posúdenia esenciálneho oleja z plodov rastlín rodu Litsea vyplýva, že podmienky povolenia stanovené v článku 5
nariadenia (ES) č. 1831/2003 sú splnené. Používanie uvedenej látky by sa preto malo povoliť podľa prílohy
k tomuto nariadeniu.

(9)

S cieľom umožniť lepšiu kontrolu by sa mali stanoviť určité podmienky. Konkrétne ide o to, že na etikete kŕmnych
doplnkových látok by sa mal uviesť odporúčaný obsah. Pre prípady prekročenia uvedeného obsahu by sa na etikete
premixov mali uvádzať určité informácie.

(10)

To, že použitie esenciálneho oleja z plodov rastlín rodu Litsea ako arómy vo vode na napájanie nie je povolené,
nevylučuje používanie tejto látky v kŕmnych zmesiach podávaných vo vode.

(11)

Keďže neexistujú bezpečnostné dôvody na okamžité uplatňovanie zmien podmienok povolenia, pokiaľ ide
o príslušnú látku, je vhodné poskytnúť zainteresovaným stranám prechodné obdobie, aby sa pripravili na plnenie
nových požiadaviek vyplývajúcich z povolenia.

(12)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre rastliny, zvieratá, potraviny
a krmivá,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Povolenie
Látka špecifikovaná v prílohe, ktorá patrí do kategórie doplnkových látok „senzorické doplnkové látky“ a do funkčnej
skupiny „aromatické zlúčeniny“, sa za podmienok stanovených v uvedenej prílohe povoľuje ako kŕmna doplnková látka vo
výžive zvierat.

Článok 2
Prechodné opatrenia
1.
Látku špecifikovanú v prílohe a premixy obsahujúce uvedenú látku, ktoré sú vyrobené a označené pred
2. novembrom 2022 v súlade s pravidlami platnými pred 2. májom 2022, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do
vyčerpania existujúcich zásob.
2.
Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látku špecifikovanú v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred
2. májom 2023 v súlade s pravidlami platnými pred 2. májom 2022, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do
vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré sú určené na výrobu potravín.
3.
Kŕmne zmesi a kŕmne suroviny obsahujúce látku špecifikovanú v prílohe, ktoré sú vyrobené a označené pred
2. májom 2024 v súlade s pravidlami platnými pred 2. májom 2022, možno naďalej uvádzať na trh a používať až do
vyčerpania existujúcich zásob, ak sú pre zvieratá, ktoré nie sú určené na výrobu potravín.

Článok 3
Nadobudnutie účinnosti
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 1. marca 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN

Identifikačné
číslo
doplnkovej
látky

Názov/meno
držiteľa
Doplnková látka
povolenia

Zloženie, chemický vzorec, opis,
analytická metóda

Druh alebo
kategória zvierat

Maximálny
vek

Minimálny
obsah

12.4.2022

PRÍLOHA
Maximálny
obsah

v mg účinnej látky/kg
kompletného krmiva
s obsahom vlhkosti 12 %

Iné ustanovenia

Koniec platnosti
povolenia

SK

Kategória: senzorické doplnkové látky. Funkčná skupina: aromatické zlúčeniny
2b491-eo

–

Číslo Einecs: 290-018-7

ovce/kozy

Číslo FEMA: 3846
Číslo CoE: 491

kone
králiky

–

–

–

1. Doplnková látka sa pridáva do 2. mája 2032
krmiva vo forme premixu.
2. V návode na použitie doplnko
vej látky a premixov sa musia
uvádzať podmienky skladova
nia a stabilita pri tepelnom oše
trení.
3. Na etikete doplnkovej látky sa
musí uvádzať:
„Odporúčaný maximálny
obsah účinnej látky na
kilogram kompletného krmiva
s obsahom vlhkosti 12 %:
— kurčatá vo výkrme: 11 mg;
— nosnice: 16 mg;
— morky vo výkrme: 14 mg;
— ošípané vo výkrme: 23 mg;
— prasiatka: 19 mg;
— dojčiace prasnice: 28 mg;
— teľatá (náhradka mlieka):
48 mg;

Úradný vestník Európskej únie

Esenciálny olej Zloženie doplnkovej látky
kurčatá vo
z plodov rastlín Esenciálny olej z plodov rastliny výkrme
rodu Litsea druhu Litsea cubeba (Lour.) Pers.
nosnice
morky vo
kvapalná forma
výkrme
Charakteristika účinnej látky
ošípané vo
Esenciálny olej z plodov rastliny výkrme
druhu Litsea cubeba (Lour.) Pers.
prasiatka
získaný destiláciou vodnou
parou podľa vymedzenia Rady dojčiace prasnice
Európy (1).
geranial: 36 – 45 %
teľatá
neral: 25 – 35 %
dojnice
limonén: 9 – 15 %
linalol: 0,4 – 3 %
dobytok vo
geraniol: 1 – 4 %
výkrme
CAS číslo: 68855-99-2
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ryby čeľade
lososovité

5. Pre používateľov doplnkovej
látky a premixov stanovia pre
vádzkovatelia krmivárskych
podnikov prevádzkové postu
py a organizačné opatrenia
s cieľom riešiť potenciálne ri
ziká pri vdychovaní, kontakte
s kožou alebo očami. Ak uve
dené riziká nemožno takýmito
postupmi a opatreniami od
strániť alebo znížiť na mini
mum, doplnková látka a premi
xy sa musia používať
s osobnými ochrannými pro
striedkami vrátane prostried
kov na ochranu kože a očí
a ochrannej dýchacej masky.

Úradný vestník Európskej únie

4. Na etikete premixu sa musí
uviesť funkčná skupina, identi
fikačné číslo, názov a pridané
množstvo účinnej látky, ak by
množstvo použitia uvedené na
etikete premixu malo za násle
dok prekročenie hodnoty uve
denej v bode 3.

SK

Na identifikáciu fytochemického
markera pre neral v kŕmnej
psy
doplnkovej látke alebo v zmesi
mačky
aromatických zlúčenín:
— plynová
chromatografia
s hmotnostnou spektrome okrasné ryby
triou s uzamknutými retenč
nými časmi (RTL-GC-MS).

— dobytok vo výkrme, ovce,
kozy a kone: 43 mg;
— dojnice: 28 mg;
— králiky: 17 mg;
— ryby čeľade lososovité: 47
mg;
— psy: 50 mg;
— mačky: 8,5 mg;
— okrasné ryby: 125 mg“.
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Analytická metóda (2)

(1) Prírodné zdroje aróm – správa č. 2 (2007).
(2) Podrobné informácie o analytických metódach sú k dispozícii na tejto adrese referenčného laboratória: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/594
z 8. apríla 2022,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006, pokiaľ ide o zoznam leteckých dopravcov
podliehajúcich zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci
Únie
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu
Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci
Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa
zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,
keďže:
(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 474/2006 (2) sa vytvára zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu
vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie.

(2)

Leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od Ruského federálneho úradu pre leteckú dopravu (ďalej len „FATA“),
nie sú zaradení do prílohy A alebo B k nariadeniu (ES) č. 474/2006 s výnimkou leteckého dopravcu SKOL Airline
LLC, ktorý bol vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2021/2070 (3) doplnený do prílohy A.

(3)

Niektoré členské štáty Európskej únie (ďalej len „EÚ“) a Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva (ďalej len
„agentúra“) oznámili Komisii podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2111/2005 informácie, ktoré môžu byť
relevantné v súvislosti s aktualizáciou uvedeného zoznamu. Dôležité informácie poskytli aj tretie krajiny
a medzinárodné organizácie. Komisia pri určovaní, či je vhodné zoznam aktualizovať, náležite zohľadnila
poskytnuté informácie.

(4)

Podľa Dohody uzavretej v roku 1999 medzi Bermudami a Ruskom o vykonávaní článku 83a Dohovoru
o medzinárodnom civilnom letectve podpísaného v Chicagu 7. decembra 1944 (ďalej len „Chicagsky dohovor“),
pokiaľ ide o lietadlá v Bermudskom registri prevádzkované leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie od FATA,
ktorá sa týka prenosu funkcií a povinností regulačného dohľadu uvedených v prílohách 1, 2 a 6 k Chicagskemu
dohovoru, Úrad pre civilné letectvo Bermúd (ďalej len „BCAA“) 14. marca 2022 prostredníctvom všeobecného
oznámenia GEN-01-2022 informoval FATA, že osvedčenia o letovej spôsobilosti (ďalej len „CoA“) všetkých
prenajatých lietadiel zaregistrovaných na Bermudách a prevádzkovaných leteckými dopravcami, ktorí získali
osvedčenie od FATA, budú pozastavené s účinnosťou od 12. marca 2022 o 23.59 UTC na základe zistenia, že nie je
možné ďalej zaručiť zachovanie letovej spôsobilosti týchto lietadiel.

(5)

Podľa Dohody uzavretej v roku 2002 medzi Írskom a Ruskom o vykonávaní článku 83a Chicagskeho dohovoru,
pokiaľ ide o lietadlá v írskom registri prevádzkované leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie od FATA, ktorá
sa týka prenosu funkcií a povinností regulačného dohľadu uvedených v prílohách 1, 2 a 6 k Chicagskemu dohovoru,
vydal Letecký úrad Írska (ďalej len „IAA“) 15. marca 2022 letecké oznámenie A.114, v ktorom vyhlásil ukončenie
platnosti všetkých osvedčení o letovej spôsobilosti lietadiel prevádzkovaných leteckými dopravcami, ktorí získali
osvedčenie od FATA, s účinnosťou od dátumu uvedeného oznámenia, na základe zistenia, že nie je možné ďalej
zaručiť zachovanie letovej spôsobilosti týchto lietadiel.

(1) Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu
a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14).
(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2070 z 25. novembra 2021, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006, pokiaľ ide
o zoznam leteckých dopravcov podliehajúcich zákazu vykonávania leteckej dopravy alebo prevádzkovým obmedzeniam v rámci Únie
(Ú. v. EÚ L 421, 26.11.2021, s. 31).

L 114/50

SK

Úradný vestník Európskej únie

12.4.2022

(6)

Napriek týmto rozhodnutiam BCAA a IAA, ktoré konajú ako príslušné orgány štátov registrácie, leteckí dopravcovia,
ktorí získali osvedčenie od FATA, stále prevádzkujú viaceré dotknuté lietadlá, a to v Rusku, ako aj v niektorých
ďalších tretích krajinách. Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) vo svojom elektronickom bulletine
2022/12 z 11. marca 2022 pripomenula, že takéto konanie je priamym porušením článkov 29 a 31 Chicagskeho
dohovoru. Podľa tohto elektronického bulletinu by FATA ako orgán zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania
príslušných medzinárodných bezpečnostných noriem ruskými leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie,
nemal povoliť takúto prevádzku. Navyše leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od FATA a ktorí vykonávajú
takéto lety s lietadlami uvedenými v odôvodneniach 4 a 5, vedome porušili príslušné medzinárodné bezpečnostné
normy, najmä normu 5.2.3 v kapitole 5 časti I prílohe 6 k dohovoru ICAO „Letún sa prevádzkuje v súlade
s podmienkami jeho osvedčenia o letovej spôsobilosti a v rámci schválených prevádzkových obmedzení uvedených v jeho letovej
príručke“, za predpokladu, že takéto osvedčenie o letovej spôsobilosti vydáva štát registrácie.

(7)

Okrem toho veľký počet týchto lietadiel bol zapísaný do registra lietadiel Ruska bez súhlasu vlastníkov a bez
následnej spolupráce BCAA alebo IAA týkajúcej sa bezpečnosti. V elektronickom bulletine ICAO uvedenom
v odôvodnení 6 sa ďalej stanovuje, že takéto konanie je v rozpore s článkami 17 a 18 Chicagskeho dohovoru.

(8)

ICAO vydala 18. marca 2022 obežník AN 3/1.1-22/41, v ktorom všetkým zmluvným štátom Chicagskeho
dohovoru pripomína povinnosti a záväzky v oblasti dohľadu vyplývajúce z uvedeného dohovoru a jeho príloh,
pokiaľ ide o primerané vykonávanie dohľadu nad bezpečnosťou.

(9)

Rusko 18. marca 2022 oznámilo Bermudám, že s okamžitou účinnosťou pozastavuje uplatňovanie dohody
o vykonávaní článku 83a uvedenej v odôvodnení 4. V dôsledku toho všetky povinnosti v oblasti regulačného
dohľadu, ktoré boli predtým prenesené na Rusko na základe uvedenej dohody, pripadnú v súlade s príslušnými
medzinárodnými normami a predpismi v oblasti bezpečnosti civilného letectva späť Bermudám, čiže štátu
registrácie.

(10)

V rozpore s platnými medzinárodnými normami v oblasti bezpečnosti civilného letectva si FATA ponechala
prenesenú zodpovednosť za regulačný dohľad uvedenú v odôvodneniach 4 a 5 a bez akejkoľvek koordinácie
s Bermudami a Írskom ako štátmi registrácie prevzala regulačné funkcie a povinnosti uvedené v prílohe 8
k Chicagskemu dohovoru. Neexistujú žiadne overiteľné dôkazy, na základe ktorých by bolo možné dospieť
k záveru, že FATA vybudovala potrebnú kapacitu dohľadu nad bezpečnosťou, aby v takom krátkom čase primerane
splnila takúto rozšírenú zodpovednosť za dohľad a nad takým veľkým počtom lietadiel.

(11)

Komisia podľa článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006 (4) informovala 21. marca 2022 FATA o svojich vážnych
obavách týkajúcich sa situácie v oblasti dohľadu nad bezpečnosťou letectva v Rusku a oboznámila ho so základnými
faktmi a úvahami, ktoré by mohli viesť k rozhodnutiu uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie
leteckým dopravcom, ktorí získali osvedčenie od FATA.

(12)

Komisia umožnila úradu FATA predložiť písomné pripomienky a predniesť 5. apríla 2022 ústne stanovisko Komisii
a Výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť. FATA bol požiadaný, aby do 1. apríla 2022 uviedol, či má v úmysle využiť
svoje právo na obhajobu a či chce predstúpiť pred Výbor EÚ pre leteckú bezpečnosť.

(13)

Komisia 21. marca 2022 informovala Výbor EÚ pre leteckú bezpečnosť o prebiehajúcich spoločných konzultáciách
s FATA v rámci nariadenia (ES) č. 2111/2005 a nariadenia Komisie (ES) č. 473/2006.

(14)

FATA 31. marca 2022 v liste určenom Komisii informoval, že odmieta tvrdenia týkajúce sa úrovne bezpečnosti
leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie od FATA, a že sa domnieva, že si v plnom rozsahu plní povinnosti
uložené zmluvným štátom ICAO. FATA však neposkytol žiadne dôkazy alebo údaje na podporu svojich vyhlásení
a nepreukázal, ako plní svoje povinnosti v súvislosti s regulačnými funkciami a povinnosťami uvedenými v prílohe
8 k Chicagskemu dohovoru, najmä pokiaľ ide o leteckých dopravcov prevádzkujúcich lietadlá uvedené
v odôvodneniach 4 a 5.

(4) Nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých
dopravcov Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 8).
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(15)

Komisia 1. apríla 2022 poznamenala, že FATA neuviedol, ako sa od neho požadovalo v liste Komisie zaslanom
FATA 21. marca 2022, svoj zámer využiť právo na obhajobu, ako sa stanovuje v nariadení (ES) č. 2111/2005.

(16)

Výbor EÚ pre leteckú bezpečnosť sa 5. apríla 2022 stretol, aby rokoval o situácii v oblasti bezpečnosti leteckých
dopravcov, ktorí získali osvedčenie od FATA, ako aj o schopnosti FATA dodržiavať medzinárodné normy
bezpečnosti letectva. Výbor EÚ pre leteckú bezpečnosť skonštatoval porušenia Chicagskeho dohovoru uvedené
v odôvodneniach 6 a 7, ako aj porušenie platných medzinárodných noriem bezpečnosti civilného letectva
uvedených v odôvodnení 10. Takisto skonštatoval, že FATA nie je ochotný spolupracovať s Komisiou a členskými
štátmi EÚ v otázke schopnosti FATA a leteckých dopravcov, ktorým udelil osvedčenie, s cieľom zabezpečiť
zachovanie letovej spôsobilosti a prevádzkovú bezpečnosť flotily leteckých dopravcov vrátane lietadiel uvedených
v odôvodneniach 4 a 5.

(17)

Ďalšie úvahy boli venované aj následnému vplyvu reštriktívnych opatrení vyplývajúcich z nariadenia Rady (EÚ)
2022/328 (5), ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014, a najmä krátkodobému prevádzkovému vplyvu len
obmedzeného prístupu k aktualizáciám navigačných databáz a databáz systému signalizácie nebezpečnej blízkosti
zeme, čím sa vážne zhoršila schopnosť bezpečnej navigácie lietadiel prevádzkovaných leteckými dopravcami, ktorí
získali osvedčenie od FATA.

(18)

Vzala sa na vedomie skutočnosť, že v dôsledku platných reštriktívnych opatrení sa obmedzila inžinierska a technická
podpora leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie od FATA. Okrem toho táto nedostatočná inžinierska
a technická podpora v spojení so zvýšenou činnosťou dohľadu vyplývajúcou z doplnenia značného počtu nových
lietadiel do ruského registra zvýši pracovné zaťaženie FATA a potrebu odborných znalostí, čo pravdepodobne
nebude možné okamžite dosiahnuť, na jednej strane vzhľadom na podmienky dohody podľa článku 83a, za
ktorých sa takáto činnosť doteraz v Rusku vykonávala, a na druhej strane vzhľadom na dôsledky uplatniteľných
reštriktívnych opatrení.

(19)

Vzhľadom na uvedené porušenia a neochotu spolupracovať s Komisiou a členskými štátmi EÚ riešením konkrétnych
bodov a obáv, ktoré Komisia vyjadrila vo svojom liste z 21. marca 2022, Komisia a Výbor EÚ pre leteckú bezpečnosť
dospeli v súlade so spoločnými kritériami stanovenými v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005, najmä vrátane
tretieho kritéria, k záveru, že neexistuje dôkaz o tom, že FATA je schopný plniť svoje povinnosti podľa Chicagskeho
dohovoru a noriem uvedených v prílohách k nemu, pokiaľ ide o leteckých dopravcov, ktorí získali osvedčenie od
FATA, prevádzkujúcich lietadlá uvedené v odôvodneniach 4 a 5.

(20)

Okrem toho v súlade so spoločnými kritériami stanovenými v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005, a najmä
s prvým kritériom, leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od FATA a ktorí prevádzkovali jedno alebo viacero
lietadiel uvedených v odôvodneniach 4 a 5, preukázali vážne bezpečnostné nedostatky, keďže umožnili, aby sa
letová prevádzka uskutočňovala v rozpore s príslušnými medzinárodnými bezpečnostnými normami
uplatniteľnými na obchodnú leteckú dopravu.

(21)

V súlade so spoločnými kritériami stanovenými v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 Komisia konštatuje, že
zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, stanovený
v prílohe A k nariadeniu (ES) č. 474/2006, by sa mal zmeniť tak, aby doň boli zahrnutí všetci leteckí dopravcovia
s osvedčením v Rusku, ktorí prevádzkujú lietadlá uvedené v odôvodneniach 4 a 5.

(22)

Členské štáty by mali naďalej overovať, či leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedčenie od úradu FATA, skutočne
dodržiavajú príslušné medzinárodné bezpečnostné normy, a to prioritným vykonávaním inšpekcií na odbavovacej
ploche v prípade uvedených leteckých dopravcov v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 (6).

(5) Nariadenie Rady (EÚ) 2022/328 z 25. februára 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach
s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine (Ú. v. EÚ L 49, 25.2.2022, s. 1).
(6) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy
týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).
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(23)

Situácia, pokiaľ ide o spôsobilosť a schopnosť FATA plniť svoju úlohu a povinnosti týkajúce sa dohľadu nad jeho
leteckým priemyslom, ako aj všetkými leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie v Rusku, najmä leteckými
dopravcami prevádzkujúcimi lietadlá uvedené v odôvodneniach 4 a 5, sa bude pozorne monitorovať a bude
podliehať ďalšej kontrole zo strany Komisie, ktorej pomáha agentúra, na účely preskúmania na nasledujúcich
zasadnutiach Výboru EÚ pre leteckú bezpečnosť.

(24)

Nariadenie (ES) č. 474/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(25)

V článkoch 5 a 6 nariadenia (ES) č. 2111/2005 sa uznáva potreba prijímať rozhodnutia rýchlo a v prípade potreby
naliehavo vzhľadom na dôsledky pre bezpečnosť. V záujme ochrany citlivých informácií a cestujúcej verejnosti je
preto nevyhnutné, aby sa všetky rozhodnutia prijaté v súvislosti s aktualizáciou zoznamu leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu alebo obmedzeniu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, uverejnili a nadobudli účinnosť
bezprostredne po ich prijatí.

(26)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť EÚ zriadeného
článkom 15 nariadenia (ES) č. 2111/2005,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (ES) č. 474/2006 sa mení takto:
1. Príloha A sa nahrádza znením prílohy I k tomuto nariadeniu.
2. Príloha B sa nahrádza znením prílohy II 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 8. apríla 2022

Za Komisiu
v mene predsedníčky
Adina VĂLEAN
členka Komisie
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PRÍLOHA I
„PRÍLOHA A
ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÍ PODLIEHAJÚ ZÁKAZU VYKONÁVANIA LETECKEJ DOPRAVY
V RÁMCI ÚNIE, S VÝNIMKAMI (1)
Názov právneho subjektu leteckého dopravcu
uvedený v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je
odlišný)

Číslo osvedčenia leteckého
prevádzkovateľa (AOC) alebo
číslo prevádzkovej licencie

Trojmiestne
označenie ICAO

AVIOR AIRLINES

ROI-RNR-011

ROI

Venezuela

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Irán

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigéria

AIR ZIMBABWE (PVT)

177/04

AZW

Zimbabwe

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie
od
afganských
orgánov
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Štát prevádzkovateľa

Afganistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganistan

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie
od
angolských
orgánov
zodpovedných za regulačný dohľad,
s výnimkou dopravcov TAAG Angola
Airlines a Heli Malongo, vrátane

Angola

AEROJET

AO-008/11-07/17 TEJ

TEJ

Angola

GUICANGO

AO-009/11-06/17 YYY

neznáme

Angola

AIR JET

AO-006/11-08/18 MBC

MBC

Angola

BESTFLYA AIRCRAFT MANAGEMENT

AO-015/15-06/17YYY

neznáme

Angola

HELIANG

AO 007/11-08/18 YYY

neznáme

Angola

SJL

AO-014/13-08/18YYY

neznáme

Angola

SONAIR

AO-002/11-08/17 SOR

SOR

Angola

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie od arménskych orgánov
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane
AIRCOMPANY ARMENIA

Arménsko

AM AOC 065

NGT

Arménsko

(1) Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by sa mohlo povoliť vykonávať dopravné práva tým, že použijú lietadlo prenajaté
s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné
bezpečnostné normy.
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ARMENIA AIRWAYS

AM AOC 063

AMW

Arménsko

ARMENIAN HELICOPTERS

AM AOC 067

KAV

Arménsko

FLYONE ARMENIA

AM AOC 074

NOVAIR

AM AOC 071

NAI

Arménsko

SHIRAK AVIA

AM AOC 072

SHS

Arménsko

SKYBALL

AM AOC 073

neuvádza sa

Arménsko

Arménsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie od orgánov Konga (Brazzaville)
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Kongo (Brazzaville)

CANADIAN AIRWAYS CONGO

CG-CTA 006

TWC

Kongo (Brazzaville)

EQUAFLIGHT SERVICES

CG-CTA 002

EKA

Kongo (Brazzaville)

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Kongo (Brazzaville)

TRANS AIR CONGO

CG-CTA 001

TSG

Kongo (Brazzaville)

SOCIETE NOUVELLE AIR CONGO

CG-CTA 004

neznáme

Kongo (Brazzaville)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie
od
orgánov
Konžskej
demokratickej
republiky
(KDR)
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Konžská
demokratická
republika (KDR)

AIR FAST CONGO

AAC/DG/OPS-09/03

neznáme

Konžská
demokratická
republika (KDR)

AIR KATANGA

AAC/DG/OPS-09/08

neznáme

Konžská
demokratická
republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

AAC/DG/OPS-09/04

neznáme

Konžská
demokratická
republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

AAC/DG/OPS-09/02

neznáme

Konžská
demokratická
republika (KDR)

CONGO AIRWAYS

AAC/DG/OPS-09/01

neznáme

Konžská
demokratická
republika (KDR)

KIN AVIA

AAC/DG/OPS-09/10

neznáme

Konžská
demokratická
republika (KDR)

MALU AVIATION

AAC/DG/OPS-09/05

neznáme

Konžská
demokratická
republika (KDR)

SERVE AIR CARGO

AAC/DG/OPS-09/07

neznáme

Konžská
demokratická
republika (KDR)
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SWALA AVIATION

AAC/DG/OPS-09/06

neznáme

Konžská
demokratická
republika (KDR)

MWANT JET

AAC/DG/OPS-09/09

neznáme

Konžská
demokratická
republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie od džibutských orgánov
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane
DAALLO AIRLINES

Džibutsko

neznáme

DAO

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie orgánov Rovníkovej Guiney
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Džibutsko
Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/
DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/
DGAC/SOPS

neznáme

Rovníková Guinea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie
od
eritrejských
orgánov
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC č. 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC č. 005

NAS

Eritrea

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie
od
kirgizských
orgánov
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Kirgizsko

AEROSTAN

08

BSC

Kirgizsko

AIR COMPANY AIR KG

50

neznáme

Kirgizsko

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizsko

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizsko

FLYSKY AIRLINES

53

FSQ

Kirgizsko

HELI SKY

47

HAC

Kirgizsko

KAP.KG AIRCOMPANY

52

KGS

Kirgizsko

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizsko

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizsko

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizsko

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie
od
orgánov
Libérie
zodpovedných za regulačný dohľad

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie
od
líbyjských
orgánov
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Líbya

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Líbya
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AIR LIBYA

004/01

TLR

Líbya

AL MAHA AVIATION

030/18

neznáme

Líbya

BERNIQ AIRWAYS

032/21

BNL

Líbya

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Líbya

GLOBAL AIR TRANSPORT

008/05

GAK

Líbya

HALA AIRLINES

033/21

HTP

Líbya

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Líbya

LIBYAN WINGS AIRLINES

029/15

LWA

Líbya

PETRO AIR

025/08

PEO

Líbya

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie
od
nepálskych
orgánov
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Nepál

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

neznáme

Nepál

ALTITUDE AIR

085/2016

neznáme

Nepál

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepál

FISHTAIL AIR

017/2001

neznáme

Nepál

SUMMIT AIR

064/2010

neznáme

Nepál

HELI EVEREST

086/2016

neznáme

Nepál

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

HIM

Nepál

KAILASH HELICOPTER SERVICES

087/2018

neznáme

Nepál

MAKALU AIR

057A/2009

neznáme

Nepál

MANANG AIR PVT

082/2014

neznáme

Nepál

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

neznáme

Nepál

PRABHU HELICOPTERS

081/2013

neznáme

Nepál

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepál

SAURYA AIRLINES

083/2014

neznáme

Nepál

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepál

SIMRIK AIR

034/2000

neznáme

Nepál

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepál

SITA AIR

033/2000

neznáme

Nepál

TARA AIR

053/2009

neznáme

Nepál

YETI AIRLINES

037/2004

NYT

Nepál

Nasledujúci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie od orgánov Ruska zodpovedných
za regulačný dohľad

Rusko

AURORA AIRLINES

486

SHU

Rusko

AVIACOMPANY „AVIASTAR-TU“ CO. LTD.

458

TUP

Rusko

12.4.2022

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/57

IZHAVIA

479

IZA

Rusko

JOINT STOCK COMPANY „AIR COMPANY
YAKUTIA“

464

SYL

Rusko

JOINT STOCK COMPANY „RUSJET“

498

RSJ

Rusko

JOINT STOCK COMPANY „UVT AERO“

567

UVT

Rusko

JOINT STOCK COMPANY SIBERIA AIRLINES

31

SBI

Rusko

JOINT STOCK
AIRLINES

SMARTAVIA

466

AUL

Rusko

JOINT-STOCK COMPANY „IRAERO“ AIRLINES

480

IAE

Rusko

JOINT-STOCK COMPANY „URAL AIRLINES“

18

SVR

Rusko

JOINT–STOCK
COMPANY

AIR

230

DRU

Rusko

NORDSTAR

452

TYA

Rusko

JS AVIATION COMPANY „RUSLINE“

225

RLU

Rusko

JSC YAMAL AIRLINES

142

LLM

Rusko

LLC „NORD WIND“

516

NWS

Rusko

LLC „AIRCOMPANY IKAR“

36

KAR

Rusko

562

PBD

Rusko

PUBLIC JOINT STOCK COMPANY „AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES“

1

AFL

Rusko

ROSSIYA AIRLINES, JOINT STOCK COMPANY

2

SMD

Rusko

SKOL AIRLINE LLC

228

CDV

Rusko

UTAIR AVIATION, JOINT-STOCK COMPANY

6

UTA

Rusko

JOINT-STOCK
AIRLINES

COMPANY

COMPANY

ALROSA

COMPANY

POBEDA AIRLINES
COMPANY

LIMITED

LIABILITY

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie od orgánov Svätého Tomáša
a Princovho ostrova zodpovedných za
regulačný dohľad, vrátane

Svätý
Tomáš
a Princov ostrov

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svätý Tomáš a Princov
ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svätý Tomáš a Princov
ostrov

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie
orgánov
Sierry
Leone
zodpovedných za regulačný dohľad

Sierra Leone

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali
osvedčenie
od
sudánskych
orgánov
zodpovedných za regulačný dohľad, vrátane

Sudán
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ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Sudán

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudán

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudán

ELDINDER AVIATION

8

DND

Sudán

GREEN FLAG AVIATION

17

GNF

Sudán

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudán

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudán

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Sudán

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Sudán

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Sudán

SUN AIR

51

SNR

Sudán

TARCO AIR

56

TRQ

Sudán“
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PRÍLOHA II
„PRÍLOHA B
ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VYKONÁVANIE LETECKEJ DOPRAVY PODLIEHA
PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI ÚNIE (1)
Názov právneho
subjektu
leteckého
dopravcu
uvedený v jeho
osvedčení
leteckého
prevádzkovateľa
(ďalej len „AOC“)
(a jeho obchodný
názov, ak je
odlišný)

Číslo
osvedčenia
leteckého
prevádzkova
teľa (AOC)

IRAN AIR

FS100

IRA

Irán

Všetky lietadlá typu
Fokker F100 a typu
Boeing B747

Lietadlá typu Fokker
F100, ako sa uvádza
v AOC; lietadlá typu
Boeing B747, ako sa
uvádza v AOC

Irán

AIR KORYO

GAC-AOC/
KOR-01

KOR

Severná
Kórea

Všetky
lietadlá
s výnimkou: 2
lietadiel typu TU204.

Všetky
lietadlá
s výnimkou: P-632,
P-633.

Severná
Kórea”

Trojmiestne
označenie
ICAO

Štát
prevádzkova
teľa

Obmedzenie pre typ
lietadla

Registrové značky
a prípadne sériové
výrobné čísla lietadiel
podliehajúcich
obmedzeniu

Štát
registrácie

(1) Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by sa mohlo povoliť vykonávať dopravné práva tým, že použijú lietadlo prenajaté
s posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné
bezpečnostné normy.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/595
z 11. apríla 2022,
ktorým sa menia určité nariadenia o reštriktívnych opatreniach a ktorým sa stanovuje jednotný
zoznam na účely príloh k uvedeným nariadeniam, ktorý obsahuje kontaktné údaje príslušných
orgánov členských štátov a adresu na zasielanie oznámení Európskej komisii

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 215,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2580/2001 z 27. decembra 2001 o určitých obmedzujúcich opatreniach
zameraných proti určitým osobám a subjektom s cieľom boja proti terorizmu (1), a najmä na jeho článok 7, nariadenie
Rady (ES) č. 881/2002 z 27. mája 2002, ktoré ukladá niektoré špecifické obmedzujúce opatrenia namierené proti
niektorým osobám a subjektom spojeným s organizáciami ISIL (Dá iš) a al-Káida (2), a najmä na jeho článok 7 ods. 1 písm.
b), nariadenie Rady (ES) č. 147/2003 z 27. januára 2003 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Somálsku (3), a najmä
na jeho článok 6a, nariadenie Rady (ES) č. 1210/2003 zo 7. júla 2003 o niektorých osobitných obmedzeniach
hospodárskych a finančných vzťahov s Irakom, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 2465/96 (4), a najmä na jeho článok 11
písm. c), nariadenie Rady (ES) č. 314/2004 z 19. februára 2004 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu
v Zimbabwe (5), a najmä na jeho článok 11 písm. a), nariadenie Rady (ES) č. 1183/2005 z 18. júla 2005 o reštriktívnych
opatreniach s ohľadom na situáciu v Konžskej demokratickej republike (6), a najmä na jeho článok 9 ods. 6, nariadenie
Rady (ES) č. 305/2006 z 21. februára 2006, ktorým sa ukladajú osobitné obmedzujúce opatrenia proti určitým osobám
podozrivým z účasti na atentáte na bývalého libanonského premiéra Rafiqa Haririho (7), a najmä na jeho článok 8 ods. 1
písm. b), nariadenie Rady (ES) č. 765/2006 z 18. mája 2006 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu
v Bielorusku a zapojenie Bieloruska do ruskej agresie voči Ukrajine (8), a najmä na jeho článok 8, nariadenie Rady (ES)
č. 1412/2006 z 25. septembra 2006 o určitých reštriktívnych opatreniach voči Libanonu (9) a najmä na jeho článok 5,
nariadenie Rady (EÚ) č. 1284/2009 z 22. decembra 2009, ktorým sa zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia voči
Guinejskej republike (10), a najmä na jeho článok 15, nariadenie Rady (EÚ) č. 356/2010 z 26. apríla 2010, ktorým sa
zavádzajú určité osobitné reštriktívne opatrenia namierené proti určitým fyzickým alebo právnickým osobám, subjektom
alebo orgánom, vzhľadom na situáciu v Somálsku (11), a najmä na jeho článok 11, nariadenie Rady (EÚ) č. 101/2011 zo
4. februára 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom vzhľadom na situáciu
v Tunisku (12), a najmä na jeho článok 11, nariadenie Rady (EÚ) č. 359/2011 z 12. apríla 2011 o reštriktívnych
opatreniach voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu v Iráne (13), a najmä na jeho článok 11,
nariadenie Rady (EÚ) č. 753/2011 z 1. augusta 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám, skupinám,
podnikom a subjektom s ohľadom na situáciu v Afganistane (14), a najmä na jeho článok 10, nariadenie Rady (EÚ)
č. 36/2012 z 18. januára 2012 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Sýrii, ktorým sa zrušuje nariadenie
(EÚ) č. 442/2011 (15), a najmä na jeho článok 31, nariadenie Rady (EÚ) č. 267/2012 z 23. marca 2012 o reštriktívnych
opatreniach voči Iránu, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 961/2010 (16), a najmä na jeho článok 45, nariadenie Rady
(EÚ) č. 377/2012 z 3. mája 2012 o reštriktívnych opatreniach namierených proti určitým osobám, subjektom a orgánom
ohrozujúcim mier, bezpečnosť alebo stabilitu Guinejsko-bissauskej republiky (17), a najmä na jeho článok 10, nariadenie
Rady (EÚ) č. 401/2013 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Mjanmarsku/Barme a o zrušení nariadenia (ES)
č. 194/2008 (18), a najmä na jeho článok 7, nariadenie Rady (EÚ) č. 208/2014 z 5. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
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(18)
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Ú. v. ES L 139, 29.5.2002, s. 9.
Ú. v. ES L 24, 29.1.2003, s. 2.
Ú. v. EÚ L 169, 8.7.2003, s. 6.
Ú. v. EÚ L 55, 24.2.2004, s. 1.
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Ú. v. EÚ L 51, 22.2.2006, s. 1.
Ú. v. EÚ L 134, 20.5.2006, s. 1.
Ú. v. EÚ L 267, 27.9.2006, s. 2.
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Ú. v. EÚ L 16, 19.1.2012, s. 1.
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Ú. v. EÚ L 121, 3.5.2013, s. 1.
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voči určitým osobám, subjektom a orgánom s ohľadom na situáciu na Ukrajine (19), a najmä na jeho článok 13, nariadenie
Rady (EÚ) č. 224/2014 z 10. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Stredoafrickej republike (20),
a najmä na jeho článok 16, nariadenie Rady (EÚ) č. 269/2014 zo 17. marca 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom
na konanie narúšajúce alebo ohrozujúce územnú celistvosť, zvrchovanosť a nezávislosť Ukrajiny (21), a najmä na jeho
článok 13, nariadenie Rady (EÚ) č. 747/2014 z 10. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Sudáne
a o zrušení nariadení (ES) č. 131/2004 a (ES) č. 1184/2005 (22), a najmä na jeho článok 14, nariadenie Rady (EÚ)
č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na
Ukrajine (23), a najmä na jeho článok 7, nariadenie Rady (EÚ) č. 1352/2014 z 18. decembra 2014 o reštriktívnych
opatreniach vzhľadom na situáciu v Jemene (24), a najmä na jeho článok 14, nariadenie Rady (EÚ) 2015/735 zo 7. mája
2015 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu v Južnom Sudáne, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ)
č. 748/2014 (25), a najmä na jeho článok 19, nariadenie Rady (EÚ) 2015/1755 z 1. októbra 2015 o reštriktívnych
opatreniach vzhľadom na situáciu v Burundi (26), a najmä na jeho článok 12, nariadenie Rady (EÚ) 2016/44 z 18. januára
2016 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na situáciu v Líbyi, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 204/2011 (27),
a najmä na jeho článok 20 písm. a), nariadenie Rady (EÚ) 2016/1686 z 20. septembra 2016, ktorým sa ukladajú
dodatočné reštriktívne opatrenia voči ISIL (Dá'iš) a al-Káide a voči fyzickým a právnickým osobám, subjektom a orgánom,
ktoré sú s nimi spojené (28), a najmä na jeho článok 17, nariadenie Rady (EÚ) 2017/1509 z 30. augusta 2017
o reštriktívnych opatreniach voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike a o zrušení nariadenia (ES) č. 329/2007 (29),
a najmä na jeho článok 46 písm. a), nariadenie Rady (EÚ) 2017/1770 z 28. septembra 2017 o reštriktívnych opatreniach
vzhľadom na situáciu v Mali (30), a najmä na jeho článok 12 ods. 7, nariadenie Rady (EÚ) 2017/2063 z 13. novembra
2017 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele (31), a najmä na jeho článok 17 ods. 5, nariadenie
Rady (EÚ) 2018/1542 z 15. októbra 2018 o reštriktívnych opatreniach proti šíreniu a používaniu chemických zbraní (32),
a najmä na jeho článok 12 ods. 5, nariadenie Rady (EÚ) 2019/796 zo 17. mája 2019 o reštriktívnych opatreniach proti
kybernetickým útokom ohrozujúcim Úniu alebo jej členské štáty (33), a najmä na jeho článok 13 ods. 5, nariadenie Rady
(EÚ) 2019/1890 z 11. novembra 2019 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na nepovolené vrtné práce Turecka vo
východnom Stredozemí (34), a najmä na jeho článok 12 ods. 5, nariadenie Rady (EÚ) 2020/1998 zo 7. decembra 2020
o reštriktívnych opatreniach proti závažnému porušovaniu a zneužívaniu ľudských práv (35), a najmä na jeho článok 14
ods. 5, nariadenie Rady (EÚ) 2021/1275 z 30. júla 2021 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu
v Libanone (36), a najmä na jeho článok 13 ods. 5, nariadenie Rady (EÚ) 2022/263 z 23. februára 2022 o reštriktívnych
opatreniach v reakcii na uznanie častí Doneckej a Luhanskej oblasti Ukrajiny, ktoré nie sú kontrolované vládou, a na
nariadenie nasadenia ruských ozbrojených síl do týchto častí (37), a najmä na jeho článok 12,
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keďže:
(1)

V snahe harmonizovať a aktualizovať kontaktné údaje príslušných orgánov členských štátov podľa určitých
nariadení o reštriktívnych opatreniach sa týmto nariadením stanovuje jednotný zoznam, ktorý obsahuje kontaktné
údaje príslušných orgánov členských štátov a adresu na zasielanie oznámení Komisii.

(2)

Jednotným zoznamom, ktorý obsahuje kontaktné údaje príslušných orgánov členských štátov a adresu na zasielanie
oznámení Komisii, stanoveným v tomto nariadení sa nahrádzajú osobitné zoznamy stanovené v nariadení Rady (ES)
č. 2580/2001, nariadení Rady (ES) č. 881/2002, nariadení Rady (ES) č. 147/2003, nariadení Rady (ES)
č. 1210/2003, nariadení Rady (ES) č. 314/2004, nariadení Rady (ES) č. 1183/2005, nariadení Rady (ES)
č. 305/2006, nariadení Rady (ES) č. 765/2006, nariadení Rady (ES) č. 1412/2006, nariadení Rady (EÚ)
č. 1284/2009, nariadení Rady (EÚ) č. 356/2010, nariadení Rady (EÚ) č. 101/2011, nariadení Rady (EÚ)
č. 359/2011, nariadení Rady (EÚ) č. 753/2011, nariadení Rady (EÚ) č. 36/2012, nariadení Rady (EÚ) č. 267/2012,
nariadení Rady (EÚ) č. 377/2012, nariadení Rady (EÚ) č. 401/2013, nariadení Rady (EÚ) č. 208/2014, nariadení
Rady (EÚ) č. 224/2014, nariadení Rady (EÚ) č. 269/2014, nariadení Rady (EÚ) č. 747/2014, nariadení Rady (EÚ)
č. 833/2014, nariadení Rady (EÚ) č. 1352/2014, nariadení Rady (EÚ) 2015/735, nariadení Rady (EÚ) 2015/1755,
nariadení Rady (EÚ) 2016/44, nariadení Rady (EÚ) 2016/1686, nariadení Rady (EÚ) 2017/1509, nariadení Rady
(EÚ) 2017/1770, nariadení Rady (EÚ) 2017/2063, nariadení Rady (EÚ) 2018/1542, nariadení Rady (EÚ)
2019/796, nariadení Rady (EÚ) 2019/1890, nariadení Rady (EÚ) 2020/1998, nariadení Rady (EÚ) 2021/1275
a nariadení Rady (EÚ) 2022/263, a uvedené nariadenia by sa preto mali zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha k nariadeniu Rady (ES) č. 2580/2001 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2
Príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 881/2002 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 3
Príloha I k nariadeniu Rady (ES) č. 147/2003 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 4
Príloha V k nariadeniu Rady (ES) č. 1210/2003 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 5
Príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 314/2004 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 6
Príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 1183/2005 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 7
Príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 305/2006 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
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Článok 8
Príloha II k nariadeniu Rady (ES) č. 765/2006 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 9
Príloha k nariadeniu Rady (ES) č. 1412/2006 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 10
Príloha III k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1284/2009 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 11
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 356/2010 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 12
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 101/2011 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 13
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 359/2011 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 14
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 753/2011 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 15
Príloha III k nariadeniu Rady (EÚ) č. 36/2012 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 16
Príloha X k nariadeniu Rady (EÚ) č. 267/2012 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 17
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 377/2012 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 18
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 401/2013 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 19
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 208/2014 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 20
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 224/2014 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
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Článok 21
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 269/2014 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 22
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 747/2014 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 23
Príloha I k nariadeniu Rady (EÚ) č. 833/2014 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 24
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) č. 1352/2014 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 25
Príloha III k nariadeniu Rady (EÚ) 2015/735 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 26
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) 2015/1755 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 27
Príloha IV k nariadeniu Rady (EÚ) 2016/44 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 28
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) 2016/1686 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 29
Príloha I k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1509 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 30
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/1770 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 31
Príloha III k nariadeniu Rady (EÚ) 2017/2063 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 32
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) 2018/1542 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 33
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) 2019/796 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
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Článok 34
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) 2019/1890 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 35
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) 2020/1998 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 36
Príloha II k nariadeniu Rady (EÚ) 2021/1275 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 37
Príloha I k nariadeniu Rady (EÚ) 2022/263 sa nahrádza zoznamom uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 38
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 11. apríla 2022

Za Komisiu
v mene predsedníčky
generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre finančnú stabilitu, finančné
služby a úniu kapitálových trhov
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PRÍLOHA

„BELGICKO
https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions
BULHARSKO
https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions
ČESKO
www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html
DÁNSKO
http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/
NEMECKO
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html
ESTÓNSKO
https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid
ÍRSKO
https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/
GRÉCKO
http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html
ŠPANIELSKO
https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx
FRANCÚZSKO
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/
CHORVÁTSKO
https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955
TALIANSKO
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/
CYPRUS
https://mfa.gov.cy/themes/
LOTYŠSKO
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITVA
http://www.urm.lt/sanctions
LUXEMBURSKO
https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesuresrestrictives.html
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MAĎARSKO
https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato
MALTA
https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx
HOLANDSKO
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties
RAKÚSKO
https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/
POĽSKO
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe
https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions
PORTUGALSKO
https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas
RUMUNSKO
http://www.mae.ro/node/1548
SLOVINSKO
http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi
SLOVENSKO
https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu
FÍNSKO
https://um.fi/pakotteet
ŠVÉDSKO
https://www.regeringen.se/sanktioner

Adresa na zasielanie oznámení Európskej komisii:
European Commission
Directorate-General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union (DG FISMA)
Rue de Spa 2
B-1049 Brussels, Belgium
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu“
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ROZHODNUTIA
ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/596
z 11. apríla 2022,
ktorým sa mení rozhodnutie 2011/235/SZBP o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám
a subjektom s ohľadom na situáciu v Iráne
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 12. apríla 2011 prijala rozhodnutie 2011/235/SZBP (1).

(2)

Rada na základe preskúmania rozhodnutia 2011/235/SZBP zastáva názor, že by sa platnosť reštriktívnych opatrení
stanovených v uvedenom rozhodnutí mala predĺžiť do 13. apríla 2023.

(3)

Tri osoby uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP zomreli a záznamy o nich by sa mali z uvedenej prílohy
vypustiť. Rada tiež dospela k záveru, že záznamy o 25 osobách uvedené v prílohe k rozhodnutiu 2011/235/SZBP by
sa mali aktualizovať.

(4)

Rozhodnutie 2011/235/SZBP by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Rozhodnutie 2011/235/SZBP sa mení takto:
1. V článku 6 sa odsek 2 nahrádza takto:
„2.
Toto rozhodnutie sa uplatňuje do 13. apríla 2023. Pravidelne sa preskúmava. Predlžuje sa alebo mení podľa
potreby, ak Rada nepovažuje jeho ciele za splnené.“
2. Príloha sa mení tak, ako sa uvádza v prílohe k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Luxemburgu 11. apríla 2022.

Za Radu
predseda
J. BORRELL FONTELLES

(1) Rozhodnutie Rady 2011/235/SZBP z 12. apríla 2011 o reštriktívnych opatreniach voči určitým osobám a subjektom s ohľadom na
situáciu v Iráne (Ú. v. EÚ L 100, 14.4.2011, s. 51).

12.4.2022

PRÍLOHA

Príloha k rozhodnutiu 2011/235/SZBP („Zoznam osôb a subjektov podľa článkov 1 a 2“) sa mení takto:
1. V zozname s názvom „Osoby“ sa vypúšťajú záznamy č. 27 (ZARGAR Ahmad), č. 38 (FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan) a č. 41 (HEJAZI Mohammad).
2. Záznamy o týchto 25 osobách sa nahrádzajú takto:

SK

Osoby
Meno

„1.

Identifikačné údaje

AHMADI-MOQADDAM Esmail miesto nar.: Teherán (Irán)
dátum nar.: 1961
pohlavie: muž

Dôvody

Dátum zaradenia
na zoznam

12.4.2011

MOGHISSEH Mohammad (alias pohlavie: muž
NASSERIAN)

Od novembra 2020 sudca Najvyššieho súdu. Bývalý predseda Teheránskeho
revolučného súdu, úsek 28. Taktiež považovaný za osobu zodpovednú za odsúdenie
členov bahájskej komunity. Rozhodoval v povolebných veciach. Udelil dlhodobé
tresty odňatia slobody na základe nespravodlivých procesov so sociálnymi
a politickými aktivistami a žurnalistami, ako aj viacero trestov smrti demonštrantom
a sociálnym a politickým aktivistom.

12.4.2011

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein miesto nar.: Ažíh (Irán)

Od júla 2021 predseda sudcovského zboru. Člen Zhromaždenia pre obranu štátnych
záujmov. Od septembra 2009 do roku 2014 generálny prokurátor Iránu. Bývalý
zástupca predsedu sudcovského zboru (2014 do júla 2021) a hovorca sudcovského
zboru (2010 – 2019). Od roku 2005 do roku 2009 minister pre spravodajstvo. Keď
bol počas volieb v roku 2009 ministrom pre spravodajstvo, spravodajský agenti pod
jeho velením niesli zodpovednosť za väznenie a mučenie stoviek aktivistov,
žurnalistov, disidentov a reformných politikov a vynucovali od nich pod nátlakom
falošné priznania. Okrem toho boli politické osobnosti nútené k falošným
priznaniam počas neznesiteľného vypočúvania, ktoré zahŕňalo mučenie, násilie,
vydieranie a zastrašovanie rodinných príslušníkov.

12.4.2011

Vedúci systému sociálneho zabezpečenia od roku 2011 do roku 2013. Do augusta
2009 generálny prokurátor Teheránu. Ako generálny prokurátor Teheránu vydal
všeobecný príkaz, ktorý sa použil na zadržanie stoviek aktivistov, novinárov
a študentov. V januári 2010 parlamentné vyšetrovanie ukázalo, že je priamo
zodpovedný za zadržanie troch väzňov, ktorí následne zomreli vo väzbe. V auguste
2010 bol zbavený funkcie na základe vyšetrovania iránskej justície zameraného
na jeho úlohu v súvislosti so smrťou troch mužov zadržaných po voľbách na jeho
príkaz.

12.4.2011

dátum nar.: okolo 1956
pohlavie: muž

22.

MORTAZAVI Said (alias
MORTAZAVI Saeed)

miesto nar.: Meybod, Yazd (Irán)
dátum nar.: 1967
pohlavie: muž
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Od 20. septembra 2021 riaditeľ univerzity a vyššieho národného výskumného
ústavu v oblasti obrany. Bývalý hlavný poradca pre bezpečnostné záležitosti pri
náčelníkovi generálneho štábu ozbrojených síl. Od roku 2005 do začiatku roka
2015 riaditeľ iránskej štátnej polície. Od januára 2011 do začiatku roku 2015 aj
riaditeľ iránskej počítačovej polície (zaradená na zoznam EÚ). Jednotky pod jeho
velením brutálne napádali účastníkov pokojných demonštrácií a 15. júna 2009
uskutočnili násilný nočný útok na internát Teheránskej univerzity. Bývalý riaditeľ
iránskeho veliteľstva na podporu jemenského obyvateľstva.

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia
na zoznam

25.

SALAVATI Abdolghassem

pohlavie: muž

Od roku 2019 sudca Špeciálneho súdu pre finančnú trestnú činnosť, úsek 4. Bývalý
predseda Teheránskeho revolučného súdu, úsek 15. Vyšetrovací sudca teheránskeho
súdu. Má na starosti povolebné prípady, ako sudca predsedal politickým procesom
v lete 2009, v rámci takýchto procesov odsúdil na smrť dvoch monarchistov. Viac
ako stovke politických väzňov, aktivistom za ľudské práva a demonštrantom udelil
dlhodobé tresty odňatia slobody.

SK

V novembri 2014 iránske orgány oficiálne uznali, že zohrával úlohu v súvislosti so
smrťou zadržaných osôb. Dňa 19. augusta 2015 stiahol voči nemu iránsky súd
obvinenia z mučenia a smrti troch mladých mužov v detenčnom centre Kahrízak
v roku 2009. Odsúdený na trest odňatia slobody v roku 2017 a prepustený
v septembri 2019. V auguste 2021 vydal Najvyšší súd Iránu rozsudok, ktorým v plnej
miere podporil Saida Mortazaviho a zrušil jeho predchádzajúci dvojročný trest
odňatia slobody.
12.4.2011

YASAGHI Ali-Akbar

pohlavie: muž

Sudca Najvyššieho súdu, riaditeľ 13. sekcie. Zástupca výkonného riaditeľa nadácie
Setad-e Dieh. Predsedajúci sudca Mašhadského revolučného súdu (2001 – 2011).
Pojednávania pod jeho dohľadom prebiehali povrchne a bez prístupu verejnosti, bez
dodržiavania základných práv obvinených. Keďže rozsudky o popravách sa vydávali
hromadne (od leta 2009 do leta 2011 ich mohlo byť až 550), pri udeľovaní trestu
smrti sa nedodržiavali zásady spravodlivého procesu.

12.4.2011

30.

ESMAILI Gholam-Hossein (alias pohlavie: muž
ESMAILI Gholam Hossein)

Od augusta 2021 riaditeľ kancelárie iránskeho prezidenta Raisiho. Od apríla 2019
do júla 2021 hovorca sudcovského zboru. Bývalý predseda teheránskeho
sudcovského zboru. Bývalý predseda Organizácie iránskych väzníc. V tejto funkcii
pomáhal pri hromadnom zadržiavaní politických demonštrantov a zakrývaní násilia
vo väzenskom systéme.

12.4.2011

33.

ABBASZADEH-MESHKINI
Mahmoud

Poslanec parlamentu (od februára 2020) a predseda parlamentného výboru pre
národnú bezpečnosť a zahraničné veci. Bývalý poradca iránskej Vysokej rady pre
ľudské práva (do roku 2019). Bývalý tajomník Vysokej rady pre ľudské práva. Bývalý
guvernér provincie Ílám. Bývalý politický riaditeľ ministerstva vnútra. Ako predseda
Výboru článku 10 zákona o aktivitách politických strán a skupín zodpovedal
za povoľovanie demonštrácií a iných verejných podujatí a registrovanie politických
strán.

10.10.2011

12.4.2022

28.
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Podľa dostupných informácií vydával podobné rozsudky v rozpore so zásadami
spravodlivého procesu aj v roku 2018.

pohlavie: muž

L 114/70

Meno

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia
na zoznam
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V roku 2010 pozastavil činnosť dvoch reformných politických strán napojených
na Musávího – Islamského iránskeho frontu účasti a Mudžahedínskej organizácie
islamskej revolúcie. Od roku 2009 dôsledne a neustále zamietal všetky mimovládne
zhromaždenia, čím sa popieralo ústavné právo na protest a dôsledkom čoho bolo
uväznenie veľkého počtu pokojných demonštrantov v rozpore s právom na slobodu
zhromažďovania.

12.4.2022

Meno

V roku 2009 tiež nedal opozícii povolenie na zhromaždenie, v rámci ktorého chcela
vyjadriť smútok za ľuďmi zabitými počas protestov spojených s prezidentskými
voľbami.
pohlavie: muž

Od roku 2015 riaditeľ bloku 5 a zodpovedný za samoväzbu vo väznici Radžaišhar
zaradenej na zoznam EÚ; do júla 2010 dozorca v bloku 1 vo väznici Radžaišhar,
Karadž. Viaceré bývalé zadržané osoby nahlásili, že používal mučenie a dával
rozkazy, ktorými sa väzňom zabraňovalo prijať zdravotnú pomoc. Podľa záznamu
jednej z osôb zadržaných vo väznici Radžaišhar ju všetci dozorcovia tvrdo bili, a to
s plným vedomím Akhariana. Existuje tiež aspoň jeden nahlásený prípad zlého
zaobchádzania a úmrtia zadržaného, Mohsena Beikvanda, pod Akharianovým
dozorom. Beikvand zomrel v septembri 2010. Podľa dôveryhodných tvrdení iných
väzňov bol zabitý na príkaz Hassana Akhariana.

10.10.2011

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (alias
AVAEE Seyyed Alireza, AVAIE
Alireza)

miesto nar.: Dezfúl (Irán)

Do 25. augusta 2021 minister spravodlivosti. Bývalý riaditeľ špeciálneho
vyšetrovacieho úradu. Do júla 2016 námestník ministra vnútra a riaditeľ verejného
registra. V apríli 2014 poradca disciplinárneho súdu pre sudcov. Bývalý predseda
teheránskeho sudcovského zboru. Ako predseda teheránskeho sudcovského zboru
zodpovedá za porušovanie ľudských práv, svojvoľné zatýkanie, odopieranie práv
väzňom a vysoký počet popráv.

10.10.2011

Vedúci kybernetickej skupiny „Ášíáneh“ prepojenej s iránskym režimom. Skupina
„Ášíáneh“ pre oblasť digitálnej bezpečnosti, ktorú založil Behrouz Kamalian, je
zodpovedná za intenzívne počítačové útoky proti domácim odporcom
a reformátorom, ako aj zahraničným inštitúciám. Práca Kamalianovej skupiny
„Ášíáneh“ pomohla režimu zasahovať proti opozícii, pričom došlo k početným
závažným porušeniam ľudských práv v roku 2009. Kamalian aj kybernetická
skupina „Ášíáneh“ pokračovali vo svojich činnostiach najmenej do decembra 2021.

10.10.2011

Predseda sudcovského zboru v provincii Východný Azerbajdžan. Od roku 2010
do roku 2019 prokurátor v Tabríze. Podieľal sa na prípade Sakíneh MohammadíÁštíáníovej a je spoluzodpovedný za závažné porušovanie práva na riadny proces.

10.10.2011

dátum nar.: 20.5.1956
pohlavie: muž

46.

KAMALIAN Behrouz (alias
Hackers Brain, Behrooz_Ice)

miesto nar.: Teherán (Irán)
dátum nar.: 1983
pohlavie: muž

47.

KHALILOLLAHI Moussa (alias miesto nar.: Tabríz (Irán)
KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI
dátum nar.: 1963
Mousa Khalil)
pohlavie: muž

L 114/71
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35.

53.

TALA Hossein (alias TALA
Hosseyn)

Identifikačné údaje

miesto nar.: Teherán (Irán)
dátum nar.: 1969
pohlavie: muž

Dôvody

Dátum zaradenia
na zoznam

Do roku 2020 starosta mesta Eslámšahr. Bývalý poslanec iránskeho parlamentu.
Do septembra 2010 generálny guvernér („Farmándár“) provincie Teherán,
zodpovedný za zásah policajných síl a teda potláčanie demonštrácií. Za úlohu, ktorú
zohral v represiách po voľbách, dostal v decembri 2010 ocenenie.

10.10.2011

L 114/72

Meno

SK

ZEBHI Hossein

pohlavie: muž

Prvý zástupca poradcu sudcovského zboru a sudca najvyššieho súdu (vedúci úseku
41 najvyššieho súdu, ktorý sa zaoberá najmä bezpečnostnými a drogovými
trestnými činmi). Zástupca generálneho prokurátora Iránu (2007 – 2015). V tejto
funkcii zodpovedal za súdne prípady, ktoré nasledovali po povolebných protestoch
v roku 2009 a pri ktorých sa postupovalo v rozpore s ľudskými právami. V tejto
funkcii tiež schvaľoval nadmerné tresty za trestné činy súvisiace s drogami.

10.10.2011

56.

BAHRAMI Mohammad-Kazem

pohlavie: muž

Do apríla 2021 predseda správneho súdu. Ako najvyšší predstaviteľ súdnej moci
v rámci ozbrojených síl sa podieľal na represiách voči pokojným demonštrantom
v roku 2009.

10.10.2011

60.

HOSSEINI Dr. Mohammad (alias miesto nar.: Rafsandžán, Kermán (Irán)
HOSSEYNI Dr. Seyyed
dátum nar.: 23.7.1961
Mohammad; Seyed, Sayyed
a Sayyid)
pohlavie: muž

Od augusta 2021 viceprezident pre parlamentné záležitosti pod vedením prezidenta
Raisiho. Bývalý poradca bývalého prezidenta Mahmúda Ahmadínežáda a hovorca
politickej frakcie YEKTA, ktorá zastáva tvrdú líniu. Minister kultúry a islamskej cesty
(2009 – 2013). Ako bývalý príslušník IRGC je spoluzodpovedný za represie voči
novinárom.

10.10.2011

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Od 25. augusta 2021 minister kultúry, remesiel a cestovného ruchu. Od roku 2014
člen Najvyššej rady pre kybernetický priestor a Rady pre kultúrnu revolúciu.
Do novembra 2014 riaditeľ vysielacej spoločnosti Iránskej republiky – IRIB). V rámci
svojho pôsobenia v IRIB bol zodpovedný za všetky programové rozhodnutia. IRIB
vysielala vynútené priznania zadržiavaných osôb a sériu zinscenovaných procesov
v auguste 2009 a decembri 2011. Tieto sú jednoznačným porušením
medzinárodných ustanovení o spravodlivom konaní a práve na spravodlivé konanie.

23.3.2012

miesto nar.: Dezfúl (Irán)
dátum nar.: 22.7.1959
pohlavie: muž

KAZEMI Toraj

pohlavie: muž

Do júna 2020 náčelník divízie polície pre počítačovú trestnú činnosť v širšom
Teheráne, ktorá je zaradená na zozname EÚ. V tejto pozícii vyhlásil nábor vládnych
hackerov s cieľom lepšie kontrolovať informácie na internete a na účely
poškodzovania „škodlivých“ stránok.

23.3.2012

65.

LARIJANI Sadeq

miesto nar.: Nadžaf (Irak)

Od 29. decembra 2018 predseda Zhromaždenia pre obranu štátnych záujmov.
Bývalý člen Rady strážcov (do septembra 2021). Bývalý predseda sudcovského zboru
(2009 – 2019). Predseda sudcovského zboru musí schváliť každú „kisás“ (pomstu)
a trest za „hudúd“ (trestné činy proti Bohu) a „ta’zírát“ (trestné činy proti štátu)
a podpísať ich. To zahŕňa rozsudky ukladajúce tresty smrti, bičovanie a amputácie.

23.3.2012

dátum nar.: 1960 alebo august 1961
pohlavie: muž

12.4.2022
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55.

Identifikačné údaje

Dôvody

Dátum zaradenia
na zoznam

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

miesto nar.: Fársán, Čahármahál/
Bachtíárí (juh) – (Irán)
dátum nar.: 1967
pohlavie: muž

SK

V tejto súvislosti osobne podpísal viaceré rozsudky ukladajúce trest smrti, ktoré sú
v rozpore s medzinárodnými normami, vrátane ukameňovania, popráv obesením,
popráv mladistvých a verejných popráv, ako bola poprava väzňov obesením z mosta
pred niekoľkými tisícami osôb. Prispel teda k vysokému počtu popráv. Umožnil tiež
uloženie telesných trestov, ako napríklad amputácie a nakvapkanie kyseliny do očí
odsúdených. Odkedy Sadeq Larijani nastúpil do funkcie, podstatne vzrástol počet
svojvoľných zatknutí politických väzňov, obhajcov ľudských práv a príslušníkov
menšín. Sadeq Larijani je tiež zodpovedný za systematické porušovanie práva
na spravodlivé konanie v iránskom súdnictve.

12.4.2022

Meno

23.3.2012

REZVANMA-NESH Ali

pohlavie: muž

V období rokov 2010 – 2016 zástupca prokurátora v provincii Karadž, región
Alborz. Zodpovedný za hrubé porušovanie ľudských práv vrátane účasti na poprave
mladistvého.

23.3.2012

79.

RASHIDI AGHDAM Ali Ashraf

pohlavie: muž

Zástupca riaditeľa teheránskych väzníc pre zdravie, nápravu a vzdelávanie. Bývalý
riaditeľ väznice Evín (2012 – 2015). Počas jeho funkčného obdobia sa podmienky
vo väznici zhoršili a v správach sa začalo spomínať zintenzívnenie zlého
zaobchádzania s väzňami. V októbri 2012 deväť väzenkýň vyhlásilo protestnú
hladovku na protest proti porušovaniu ich práv a násilnému zaobchádzaniu zo
strany dozorcov.

12.3.2013

80.

KIASATI Morteza

pohlavie: muž

Sudca úseku 54 Teheránskeho revolučného súdu a úseku 4 Revolučného súdu
v Ahwaze; na smrť odsúdil týchto štyroch arabských politických väzňov: Taha
Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (traja bratia) a Ali Sharifi.
Zatkli ich, mučili a obesili bez toho, aby sa dodržali zásady riadneho procesu. Tieto
prípady, ako i absencia riadneho procesu sa spomínali v správe osobitného
spravodajcu OSN pre ľudské práva v Iráne z 13. septembra 2012 a v správe
generálneho tajomníka OSN o Iráne z 22. augusta 2012.

12.3.2013
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Od 5. septembra 2021 viceprezident Iránu pre výkonné záležitosti a vedúci
prezidentskej kancelárie. Od 16. septembra 2019 do septembra 2021 vedúci
realitnej pobočky nadácie Mostazafán, ktorú riadil priamo najvyšší vodca Chomejní.
Do novembra 2019 riaditeľ teheránskej pobočky nadácie Ástán Kods Razawí. Bývalý
starosta druhého najväčšieho mesta Iránu Mašhad, v ktorom sa pravidelne
vykonávajú verejné popravy. Bývalý námestník ministra vnútra pre politické
záležitosti vymenovaný v roku 2009. V tejto funkcii zodpovedal za riadenie útlaku
osôb, ktoré vystupovali na obhajobu svojich legitímnych práv vrátane slobody
prejavu. Neskôr vymenovaný za predsedu iránskej volebnej komisie pre parlamentné
voľby v roku 2012 a prezidentské voľby v roku 2013.

83.

JAFARI Asadollah

Identifikačné údaje

pohlavie: muž

Dôvody

V súčasnosti generálny prokurátor v Isfaháne. V tejto pozícii nariadil násilné reakcie
proti demonštrantom, ktorí vyšli do ulíc v novembri 2021 na protest proti
nedostatku vody. Podľa niektorých správ Jafari oznámil vytvorenie osobitného úradu
na vyšetrovanie zatknutých demonštrantov.

Dátum zaradenia
na zoznam

12.3.2013
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Jafari v bývalej funkcii prokurátora provincie Mazandaran odporúčal uložiť trest
smrti v prípadoch, v ktorých viedol žalobu, čo viedlo k vysokému počtu popráv, a to
aj verejných, a za okolností, v ktorých je takýto trest v rozpore s medzinárodnými
ľudskými právami, napríklad ak ide o neprimeraný a nadmerný trest. Jafari je tiež
zodpovedný za nelegálne zatýkanie a porušovanie práv zadržaných príslušníkov
bahájskej menšiny, a to od počiatočného zatknutia až po ich zadržiavanie
v samoväzbe v detenčnom centre spravodajských služieb.
95.

pohlavie: žena
pozícia: bývalá guvernérka Shahr-e Qods
a predsedníčka mestskej bezpečnostnej
rady

Ako guvernérka Shahr-e Qods a predsedníčka mestskej bezpečnostnej rady
od septembra 2019 do novembra 2021 Leyla Vaseghiová nariadila polícii a iným
ozbrojeným silám, aby počas protestov v novembri 2019 použili smrtiace
prostriedky, čo spôsobilo úmrtie alebo zranenie neozbrojených demonštrantov
a iných civilistov. Ako guvernérka Shahr-e Qods a predsedníčka mestskej
bezpečnostnej rady Leyla Vaseghiová nesie zodpovednosť za závažné porušovanie
ľudských práv v Iráne.
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VASEGHI Leyla (alias VASEQI
miesto nar.: Sari, provincia Mazandaran
Layla, VASEGHI Leila, VASEGHI (Irán)
Layla)
dátum nar.: 1352 (iránsky rok), 1972
alebo 1973 (západný kalendár)
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ROZHODNUTIE RADY (SZBP) 2022/597
z 11. apríla 2022
o podpore Európskej siete nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia
a odzbrojenia

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii, a najmä na jej článok 28 ods. 1 a článok 31 ods. 1,

so zreteľom na návrh vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku,

keďže:

(1)

Európska rada prijala 12. decembra 2003 stratégiu EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ďalej len „stratégia
EÚ proti šíreniu ZHN“), ktorej kapitola III obsahuje zoznam opatrení, ktoré je potrebné prijať v rámci Únie, ako aj
v tretích krajinách na účely boja proti tomuto šíreniu.

(2)

Únia aktívne vykonáva stratégiu EÚ proti šíreniu ZHN a zavádza opatrenia uvedené v je kapitole III, napr. vytváranie
potrebných štruktúr v rámci Únie.

(3)

Rada prijala 8. decembra 2008 závery a dokument s názvom „Nové smery činnosti Európskej únie v boji proti
šíreniu zbraní hromadného ničenia a ich nosičov“ (ďalej len „nové smery činnosti“), v ktorom sa uvádza, že šírenie
zbraní hromadného ničenia (ďalej len „ZHN“) naďalej predstavuje jednu z najväčších výzev v oblasti bezpečnosti
a že politika nešírenia je základnou súčasťou spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky (SZBP).

(4)

V nových smeroch činnosti Rada vyzýva príslušné zloženia a orgány Rady, Komisiu, iné inštitúcie a členské štáty, aby
konkrétnym spôsobom nadviazali na uvedený dokument.

(5)

V nových smeroch činnosti Rada zdôrazňuje, že činnosť Únie zameraná na zabránenie šíreniu by mohla využívať
podporu mimovládnej siete pre nešírenie, ktorá spája inštitúcie pre zahraničnú politiku a výskumné centrá, ktoré sa
špecializujú na strategické oblasti Únie, pričom sa zakladá na užitočných sieťach, ktoré už existujú. Takáto sieť by sa
mohla rozšíriť na inštitúcie v tretích krajinách.

(6)

Rada 19. novembra 2018 prijala stratégiu EÚ proti nedovoleným strelným zbraniam, ručným a ľahkým zbraniam
a ich munícii s názvom „Zabezpečenie zbraní, ochrana obyvateľov“ (ďalej len „stratégia EÚ pre RĽZ“). Stratégia EÚ
pre RĽZ nahradila stratégiu EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných a ľahkých zbraní (ďalej len „RĽZ“)
a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi, ktorá bola prijatá v roku 2005. Nedovolené RĽZ naďalej
prispievajú k nestabilite a násiliu v Únii, v jej bezprostrednom susedstve a v ostatných častiach sveta. Nedovolené
ručné zbrane podnecujú ozbrojené násilie a organizovanú trestnú činnosť, ako aj globálny terorizmus a konflikty,
a maria udržateľný rozvoj a úsilie v oblasti krízového riadenia. Destabilizujú celé regióny, ako aj štáty a ich
spoločnosti a zvyšujú vplyv teroristických útokov. Z tohto dôvodu je Rada odhodlaná predchádzať nedovolenému
obchodovaniu s RĽZ a ich muníciou a potláčať ho a presadzovať všestrannú zodpovednosť vo vzťahu k legálnemu
obchodovaniu s RĽZ. V stratégii EÚ pre RĽZ sa zohľadňuje vývoj bezpečnostnej situácie vrátane hrozby terorizmu
v Únii a vývoj konštrukcie a technológie RĽZ, ktorý ovplyvňuje schopnosť vlád riešiť túto hrozbu. Zohľadňujú sa
v nej aj hlavné zásady globálnej stratégie EÚ z roku 2016.
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(7)

Rada prijala 26. júla 2010 rozhodnutie 2010/430/SZBP (1), ktorým sa zriadila Európska sieť nezávislých odborných
obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia a v ktorom sa ustanovilo, že technickým vykonávaním tohto rozhodnutia sa
má poveriť Združenie EÚ pre nešírenie zbraní (ďalej len „združenie“).

(8)

Výber združenia ako jediného prijímateľa grantu je v tomto prípade opodstatnený vôľou Únie, ktorú podporujú jej
členské štáty, pokračovať v úspešnej spolupráci s Európskou sieťou nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa
otázkou nešírenia, ktorá prispieva k vytváraniu spoločnej európskej kultúry nešírenia a odzbrojenia, ako aj pomáha
Únii rozvíjať a formovať svoje politiky v tejto oblasti a zvýšiť viditeľnosť Únie. Vzhľadom na samotnú povahu
združenia, ktoré vzniklo z podnetu Únie a v plnej miere závisí od jej podpory, je v tomto prípade potrebné
poskytnúť 100 % financovanie. Združenie nemá žiadne nezávislé finančné zdroje ani právnu právomoc získavať iné
finančné prostriedky. Združenie okrem toho vytvorilo sieť riadenú šiestimi odbornými obcami, ktorá združuje viac
ako 100 odborných obcí, výskumných centier a univerzitných katedier, pričom spája takmer celú mimovládnu
expertízu v oblasti nešírenia a odzbrojenia v Únii vrátane subjektov vo všetkých členských štátoch.

(9)

Rada 10. marca 2014 prijala rozhodnutie 2014/129/SZBP (2), ktorým sa o tri roky predĺžila pokračujúca propagácia
a finančná podpora Únie pre činnosti Európskej siete nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou
nešírenia a ktorým sa združenie poverilo technickým vykonávaním uvedeného rozhodnutia.

(10)

Rada prijala 3. apríla 2017 rozhodnutie (SZBP) 2017/632 (3), ktorým sa predlžuje platnosť rozhodnutia
2014/129/SZBP s cieľom umožniť ďalej vykonávať príslušné činnosti do 2. júla 2017.

(11)

Rada 4. júla 2017 prijala rozhodnutie (SZBP) 2017/1195 (4), ktorým sa predlžuje obdobie vykonávania rozhodnutia
2014/129/SZBP od 3. júla do 31. decembra 2017 s cieľom umožniť usporiadanie jednej významnej výročnej
konferencie o nešírení a odzbrojení v roku 2017, ako aj pokračovať v údržbe a aktualizácii internetovej platformy
združenia.

(12)

Rada 26. februára 2018 prijala rozhodnutie (SZBP) 2018/299 (5), ktorým sa o tri roky predĺžila pokračujúca
propagácia a finančná podpora Únie pre činnosti Európskej siete nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa
otázkou nešírenia a ktorým sa združenie poverilo technickým vykonávaním uvedeného rozhodnutia.

(13)

Rada 16. apríla 2021 prijala rozhodnutie (SZBP) 2021/648 (6), ktorým sa predĺžilo obdobie vykonávania
rozhodnutia (SZBP) 2018/299 do 17. mája 2022 z dôvodu výziev súvisiacich s vykonávaním, ktoré vyplývajú
z pokračujúcej pandémie ochorenia COVID-19,

(1) Rozhodnutie Rady (SZBP) 2010/430 z 26. júla 2010, ktorým sa zriaďuje Európska sieť nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa
otázkou nešírenia na podporu vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 202, 4.8.2010, s. 5).
(2) Rozhodnutie Rady (SZBP) 2014/129 z 10. marca 2014, ktorým sa podporuje Európska sieť nezávislých odborných obcí zaoberajúcich
sa otázkou nešírenia na podporu vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 71, 12.3.2014, s. 3).
(3) Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/632 z 3. apríla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/129/SZBP, ktorým sa podporuje Európska
sieť nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia na podporu vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní
hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 90, 4.4.2017, s. 10).
(4) Rozhodnutie Rady (SZBP) 2017/1195 zo 4. júla 2017, ktorým sa mení rozhodnutie 2014/129/SZBP, ktorým sa podporuje Európska
sieť nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia na podporu vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní
hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 172, 5.7.2017, s. 14).
(5) Rozhodnutie Rady (SZBP) 2018/299 z 26. februára 2018 o podpore Európskej siete nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa
otázkou nešírenia a odzbrojenia na účely podpory vykonávania stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 56,
28.2.2018, s. 46).
(6) Rozhodnutie Rady (SZBP) 2021/648 zo 16. apríla 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2018/299 o podpore Európskej siete
nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia a odzbrojenia na účely podpory vykonávania stratégie EÚ proti
šíreniu zbraní hromadného ničenia (Ú. v. EÚ L 133, 20.4.2021, s. 57).

12.4.2022

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/77

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
1.
Na účely prispievania k intenzívnejšiemu vykonávaniu stratégie EÚ proti šíreniu ZHN a stratégie EÚ pre RĽZ, ktoré sa
zakladajú na zásadách účinného multilateralizmu, prevencie a spolupráce s tretími krajinami, sa ďalšie propagovanie
a podpora činností európskej siete nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia a odzbrojenia týmto
predlžuje na plnenie týchto cieľov:
a) podporovať politický dialóg a dialóg zameraný na bezpečnosť, ako aj dlhodobé diskusie o opatreniach na boj proti
šíreniu ZHN a ich nosičov v rámci občianskej spoločnosti, a to najmä medzi expertmi, výskumnými pracovníkmi
a zástupcami akademickej obce;
b) poskytovať osobám pracujúcim v príslušných prípravných orgánoch Rady príležitosti na konzultácie so sieťou
o otázkach súvisiacich s nešírením, odzbrojením a kontrolou vývozu zbraní a umožniť zástupcom členských štátov
zúčastňovať sa na zasadnutiach združenia;
c) vytvoriť užitočné východisko pre činnosť Únie a medzinárodného spoločenstva zameranú na nešírenie a odzbrojenie,
a to najmä poskytovaním správ a/alebo odporúčaní zástupcom vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci
a bezpečnostnú politiku (ďalej len „VP“);
d) prispievať k zvýšeniu povedomia tretích krajín o výzvach spojených so šírením zbraní a odzbrojením a o potrebe
spolupráce s Úniou a v rámci viacstranných fór, najmä Organizácie Spojených národov, s cieľom predchádzať
programom šírenia, ktoré vyvolávajú obavy na celom svete, odrádzať od nich, zastaviť ich a podľa možnosti ich zrušiť;
e) prispievať k rozvoju odborných znalostí a inštitucionálnych kapacít, pokiaľ ide o otázky nešírenia a odzbrojenia,
v rámci odborných obcí a štátnych orgánov v Únii a tretích krajinách, a to aj posilnením vzdelávania v oblasti nešírenia
a odzbrojenia, zvyšovaním informovanosti o týchto otázkach medzi mladšími generáciami a podporou budúcej
generácie výskumných pracovníkov a odborníkov z praxe v tejto oblasti, a to najmä žien, a v prírodných a technických
vedách.
2.

Projekty, ktoré má Únia podporovať, zahŕňajú tieto konkrétne činnosti:

a) poskytovanie prostriedkov na organizáciu významných výročných konferencií s tretími krajinami a občianskou
spoločnosťou o nešírení a odzbrojení, na ktorých sa bude diskutovať o ďalších opatreniach na boj proti šíreniu ZHN
a ich nosičov, ako aj o vzájomne súvisiacich cieľoch v oblasti odzbrojenia a na ktorých sa budú hľadať odpovede
na výzvy spojené s konvenčnými zbraňami vrátane boja proti nedovolenému obchodovaniu a nadmernému
hromadeniu RĽZ a ich munície. Tieto konferencie budú na medzinárodnej úrovni propagovať stratégiu EÚ proti šíreniu
ZHN a stratégiu EÚ pre RĽZ, ako aj úlohu, ktorú v tejto oblasti zohrávajú inštitúcie Únie a odborné obce v Únii, na účely
zvýšenia viditeľnosti politík Únie v tejto oblasti a predkladania správ a/alebo odporúčaní zástupcom VP;
b) poskytovanie prostriedkov na organizáciu výročných konzultačných stretnutí zástupcov inštitúcií Únie, zástupcov
členských štátov a expertov, aby si vymenili názory na hlavné otázky a kritické udalosti v oblasti odzbrojovania,
nešírenia a kontroly vývozu zbraní, na účely predloženia správ a/alebo odporúčaní zástupcom VP;
c) poskytovanie prostriedkov na organizáciu ad hoc seminárov pre expertov a odborníkov z praxe o celej škále otázok
týkajúcich sa nešírenia a odzbrojenia, ktoré sa vzťahujú na nekonvenčné, ako aj konvenčné zbrane, na účely
predloženia správ a/alebo odporúčaní zástupcom VP;
d) poskytovanie prostriedkov na prípravu a uverejnenie politických dokumentov spracovávajúcich témy v rámci mandátu
združenia a predostierajúcich politické a/alebo operačné možnosti;
e) poskytovanie prostriedkov na nepretržité zvyšovanie povedomia, vzdelávanie a rozvoj odborných znalostí
a inštitucionálnych kapacít v oblasti nešírenia a odzbrojenia v rámci odborných obcí a štátnych orgánov v Únii a tretích
krajinách prostredníctvom:
— správy a ďalšieho vývoja kurzu elektronického učenia sa zahŕňajúceho všetky relevantné aspekty nešírenia
a odzbrojenia,
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— vytvorenia pozícií na stáž v oblasti nešírenia a odzbrojenia pre študentov magisterského vysokoškolského štúdia
alebo mladých diplomatov z Únie a tretích krajín,
— pokračovanie v iniciatíve zameranej na mladé ženy a ďalšiu generáciu (Young Women and Next Generation
Initiative) a v mentorskom programe,
— organizovanie výročných študijných návštev v Bruseli pre účastníkov štipendijného programu OSN pre odzbrojenie
organizovaného s cieľom propagovať politiky Únie v oblasti nešírenia, odzbrojenia a kontroly vývozu zbraní
a zvyšovať viditeľnosť týchto politík,
— organizovanie kurzu odbornej prípravy na zvyšovanie povedomia o rizikách šírenia zbraní vrátane rizík, ktoré
vyplývajú z vývoja vo vede a technológiách, medzi študentmi prírodných vied;
f) poskytovanie prostriedkov na ďalšiu prevádzku, správu a vývoj internetovej platformy a súvisiacich účtov na sociálnych
sieťach s cieľom uľahčiť kontakty, zabezpečiť jedinečné fórum pre európsky výskum v oblasti odzbrojenia a nešírenia
zbraní, propagovať Európsku sieť nezávislých odborných obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia a odzbrojenia,
osloviť globálnu komunitu venujúcu sa otázkam nešírenia a odzbrojenia a podporiť vzdelávacie ponuky združenia,
pokiaľ ide o kurzy odbornej prípravy na mieste, ako aj elektronické učenie sa.
Podrobný opis projektov sa uvádza v prílohe.

Článok 2
1.

Za vykonávanie tohto rozhodnutia zodpovedá VP.

2.
Technické vykonávanie činností uvedených v článku 1 ods. 2 uskutočňuje združenie, ktoré tvoria Nadácia pre
strategický výskum (FRS – La Fondation pour la Recherche Stratégique), Frankfurtský inštitút pre výskum mieru (Peace
Research Institute Frankfurt – HSFK/PRIF), Medzinárodný inštitút pre strategické štúdie (International Institute for Strategic
Studies Europe – IISS-Europe), Štokholmský medzinárodný ústav pre výskum mieru (Stockholm International Peace
Research Institute – SIPRI), Inštitút pre zahraničné záležitosti (IAI) v Ríme a Viedenské stredisko pre odzbrojenie
a nešírenie (Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation – VCDNP). Združenie vykonáva uvedenú úlohu pod
vedením VP. Na tento účel uzavrie VP so združením potrebné dohody.
3.
Členské štáty a Európska služba pre vonkajšiu činnosť navrhnú v súlade s politikami Únie priority a témy osobitného
záujmu na posúdenie vo výskumných programoch združenia, ktorým sa majú venovať pracovné dokumenty a semináre.

Článok 3
1.
Finančná referenčná suma na realizáciu projektov týkajúcich sa činností uvedených v článku 1 ods. 2 je
4 700 000 EUR.
2.
S výdavkami financovanými zo sumy stanovenej v odseku 1 sa hospodári v súlade s postupmi a pravidlami, ktoré sa
vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie.
3.
Na správne riadenie výdavkov uvedených v odseku 1 dohliada Komisia. Na tento účel uzavrie so združením dohodu
o grante. V dohode sa stanoví, že združenie má zabezpečiť viditeľnosť príspevku Únie zodpovedajúcu jeho výške.
4.
Komisia vyvinie úsilie, aby sa dohoda uvedená v odseku 3 uzavrela čo najskôr po nadobudnutí účinnosti tohto
rozhodnutia. Radu informuje o všetkých ťažkostiach, ktoré sa počas tohto procesu vyskytnú, ako aj o dátume uzavretia
dohody.

Článok 4
1.
VP informuje Radu o vykonávaní tohto rozhodnutia na základe pravidelných správ vypracovaných združením. Tieto
správy tvoria základ hodnotenia, ktoré vykoná Rada.
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Komisia podáva správy o finančných aspektoch projektov uvedených v článku 1 ods. 2.
Článok 5

1.

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

2.
Účinnosť tohto rozhodnutia uplynie 36 mesiacov po uzavretí dohody uvedenej v článku 3 ods. 3. Ak sa však uvedená
dohoda neuzavrie do 6 mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto rozhodnutia, účinnosť tohto rozhodnutia sa po uplynutí
uvedenej lehoty skončí.

V Luxemburgu 11. apríla 2022

Za Radu
predseda
J. BORRELL FONTELLES
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PROJEKTOVÝ DOKUMENT

Združenie EÚ pre nešírenie zbraní a odzbrojenie (fáza IV) – HR(2022) 34

17. januára 2022
Združenie EÚ pre nešírenie zbraní a odzbrojenie (EUNPDC) vytvorila Rada Európskej únie s cieľom vytvoriť európsku sieť
nezávislých odborných obcí na podporu politického a bezpečnostného dialógu a dlhodobej diskusie o opatreniach na boj
proti šíreniu zbraní hromadného ničenia (ZHN) a ich nosičov. Tento dialóg sa vzťahuje aj na otázky týkajúce sa
konvenčných zbraní vrátane ručných a ľahkých zbraní (RĽZ). EÚ obnovila podporu tohto projektu, ktorý bol spustený
v roku 2010 rozhodnutím Rady 2010/430/SZBP, na ďalšie dve fázy v roku 2014 (rozhodnutím Rady 2014/129/SZBP)
a v roku 2018 (rozhodnutím Rady (SZBP) 2018/299). Realizácia fázy III sa ukončí v máji 2022.
EUNPDC v súčasnosti pozostáva z Nadácie pre strategický výskum (FRS – Fondation pour la recherche stratégique),
Inštitútu pre zahraničné záležitosti (IAI – Istituto Affari Internazionali), Medzinárodného inštitútu pre strategické štúdie
(IISS), Frankfurtského inštitútu pre výskum mieru (HSFK/PRIF), Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum
mieru (SIPRI) a Viedenského strediska pre odzbrojenie a nešírenie (VCDNP). V priebehu rokov sa sieť rozšírila
a v súčasnosti má 104 členov z odborných obcí, výskumných centier a katedier univerzít so sídlom vo všetkých členských
štátoch EÚ a v šiestich ďalších krajinách (Nórsko, Srbsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo).
Úlohou združenia je koordinovať a podporovať sieť a sprístupňovať jej odborné znalosti EÚ s cieľom utvárať diskusiu
svojich príslušných orgánov o politikách v oblasti nešírenia, kontroly zbrojenia a odzbrojenia a poskytovať nápady,
analýzy a odporúčania. Združenie plní túto úlohu prostredníctvom rôznorodých činností vrátane medzinárodných
konferencií a stretnutí, vzdelávacích činností, publikácií a osvety. Počas fázy III projektu sa rozsah práce združenia
postupne rozšíril tak, aby reagoval na potrebu vybudovať medzi budúcou generáciou odborníkov z praxe a akademických
pracovníkov, ako aj medzi odborníkmi v oblasti prírodných vied viac kapacít, informovanosti a príležitostí v oblasti
odzbrojenia, nešírenia a kontroly zbrojenia. Osobitná pozornosť sa venovala aj potrebe zapojiť do tejto oblasti viac žien.
Vzhľadom na neustály vývoj a výzvy v oblasti odzbrojenia, nešírenia a kontroly zbrojenia sú zvolanie združenia a výskum
a osvetová činnosť združenia a siete mimoriadne dôležité pre EÚ a jej členské štáty. V nadväznosti na prácu vykonanú
v predchádzajúcich fázach projektu sa vo fáze IV EUNPDC, ako sa uvádza v tomto dokumente, uvažuje o tom, ako môžu
jej činnosti naďalej umožňovať združeniu a sieti formovať prácu EÚ v tejto dôležitej oblasti.

1.

Všeobecné riadenie

V rámci všeobecného riadenia bude SIPRI naďalej dohliadať na činnosti združenia a Európskej siete nezávislých odborných
obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia a odzbrojenia (ďalej len „sieť“) a koordinovať ich, a to aj prostredníctvom
organizovania zasadnutí riadiaceho výboru medzi zástupcami Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), Európskej
komisie a združenia a plnením povinností podávania správ. Zahŕňa to aj úlohu ďalej rozširovať rozmanitosť siete
z hľadiska akademických disciplín, geografie, pohlavia a veku. Všeobecné riadenie zahŕňa aj čas, ktorý majú všetci členovia
združenia na plnenie všeobecných riadiacich úloh (napr. účasť na koordinačných stretnutiach, predkladanie informácií
koordinátorovi) a náklady na zviditeľnenie.
Fáza IV (2022 – 2025) bude zahŕňať aj:
— Vytvorenie programového výboru EUNPDC zloženého zo zástupcov členov združenia, ESVČ a Európskej komisie
s cieľom poskytovať informácie o obsahu a organizácii výročnej konferencie a iných projektov (napr. konzultačného
stretnutia, série publikácií a ad hoc seminárov).
— Šesť ústnych (virtuálnych alebo za osobnej účasti) brífingov pre CONOP, COARM a iné orgány EÚ, ktoré podľa potreby
organizujú experti pridružení k členom siete alebo združenia na žiadosť ESVČ (predtým poskytované prostredníctvom
projektu asistenčnej služby).
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Opis projektov

Tieto ciele sú prierezové pre všetky projekty:
— zabezpečenie rodovej a geografickej rozmanitosti vo všetkých činnostiach
— podpora budúcej generácie expertov na nešírenie a odzbrojenie

2.1

Organizácia výročnej konferencie v oblasti nešírenia a odzbrojenia (pod vedením: IAI)

Účel a opis projektu
Na výročnej konferencii, na ktorej sa zúčastnia vládni experti, nezávislé odborné obce a ďalší experti z akademickej obce
z EÚ a pridružených štátov, ako aj tretích krajín, sa bude diskutovať o ďalších opatreniach na účely boja proti šíreniu ZHN
a ich nosičov a o vzájomne súvisiacich cieľoch v oblasti odzbrojenia a budú sa na nich hľadať odpovede na výzvy spojené
s konvenčnými zbraňami vrátane boja proti nedovolenému obchodovaniu a nadmernému hromadeniu RĽZ a ich munície,
ako aj o rizikách a príležitostiach súvisiacich so vznikajúcimi technológiami.
Vo fáze IV (2022 – 2025) táto činnosť zahŕňa organizáciu jednej výročnej konferencie ročne. Cieľom združenia je
usporiadať konferenciu za osobnej prítomnosti účastníkov, ale s možnosťou časť podujatia alebo celé podujatie vysielať
v priamom prenose. Ak by sa naďalej uplatňovali obmedzenia cestovania a zasadnutí v súvislosti s pandémiou COVID-19,
združenie je pripravené upraviť formát podujatia, ako to už urobilo vo fáze III. Okrem toho:
— V nadväznosti na výročnú konferenciu sa uskutoční stretnutie siete za osobnej prítomnosti účastníkov. Počas celého
roka sa budú konať ďalšie stretnutia siete, ktoré budú virtuálne.
— Stretnutie budúcej generácie sa bude organizovať súbežne s výročnou konferenciou, ale bude spojené s ďalšími
aktivitami, do ktorých sú zapojení mladí experti (pozri bod 2.6 tohto dokumentu).
— Na konferenciu sa pozvú osoby mentorované v rámci mentorského programu EUNPDC.

Výsledky projektu
— Usporadúvanie významnej medzinárodnej konferencie o nešírení a odzbrojení pod vedením Európskej únie, ktorá
zostane kľúčovým miestom propagácie strategických diskusií o opatreniach zameraných na boj proti šíreniu ZHN
a ich nosičov, ako aj vzájomne súvisiacich cieľov v oblasti odzbrojenia, na účely riešenia výziev týkajúcich sa
konvenčných zbraní vrátane boja proti nedovolenému obchodovaniu a nadmernému hromadeniu RĽZ a ich munície.
— Zvýšenie viditeľnosti politík Únie v oblasti nešírenia ZHN a RĽZ a chemickej, biologickej, rádiologickej a jadrovej
bezpečnosti, ako aj povedomia o nich medzi vládnymi úradníkmi, v akademickej obci a občianskej spoločnosti tretích
krajín.
— Propagovanie úlohy a súdržnosti siete a úlohy Únie v tejto oblasti.
— Budovanie odborných znalostí v oblasti nešírenia a odzbrojenia v krajinách, v ktorých sú nedostatočné, vrátane tretích
krajín, s osobitným zameraním na podporu budúcej generácie.
— Predloženie odporúčaní zameraných na činnosti, ktorými by sa posilnilo vykonávanie stratégie EÚ proti šíreniu ZHN
a stratégie EÚ pre RĽZ a ktoré by vytvorili užitočné východisko pre činnosť Únie a medzinárodného spoločenstva
zameranú na nešírenie a konvenčné zbrane.
— Zvýšenie povedomia a poznatkov inštitúcií Únie, členských štátov, občianskej spoločnosti a tretích krajín o hrozbách
súvisiacich so ZHN a ich nosičmi, čím by sa im umožnilo tieto hrozby lepšie predvídať.

2.2

Organizácia výročného konzultačného stretnutia v oblasti nešírenia a odzbrojenia (pod vedením: FRS)

Účel a opis projektu
Konzultačné stretnutia za účasti zástupcov EÚ, členských štátov a odborných obcí by mali byť venované krátkodobým
i strednodobým výzvam, ktorým Únia čelí v oblasti nešírenia a odzbrojenia, najmä pokiaľ ide o ZHN a ich nosiče,
konvenčné zbrane vrátane RĽZ a nové druhy zbraní a nosičov.
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Vo fáze IV projektu táto činnosť zahŕňa organizáciu jedného konzultačného stretnutia za rok rozdeleného do dvoch častí,
z ktorých každá sa týka otázok súvisiacich s CONOP a COARM, a prípravu súvisiacich správ a/alebo odporúčaní. Program
týchto podujatí sa pripraví v úzkej spolupráci s ESVČ a pracovnými skupinami Rady v oblasti SZBP pre nešírenie zbraní
a odzbrojenie (CONOP) a pre vývoz konvenčných zbraní (COARM). V prípade potreby sa uskutočnia konzultácie s ďalšími
orgánmi (napr. s pracovnou skupinou ESVČ pre kozmický priestor). Konkrétne:
— Výročné konzultačné stretnutie sa bude skladať z maximálne dvoch dní rozdelených medzi zasadnutia CONOP
a COARM. Predpokladá sa v ňom osobná účasť až 50 osôb z európskych odborných obcí, členských štátov EÚ
a inštitúcií EÚ, ktoré sa špecializujú na otázky odzbrojenia a nešírenia zbraní hromadného ničenia a konvenčných
zbraní vrátane RĽZ, ako aj vznikajúcich technológií, na každom z týchto dvoch zasadnutí zameraných na CONOP
a COARM.
— Konzultačné stretnutie sa bude konať vo formáte s osobnou účasťou počas dvoch dní, aby sa čo najviac zintenzívnili
výmeny medzi účastníkmi.

Výsledky projektu
— Výmena informácií a analýz, ktoré sa týkajú súčasných trendov v oblasti šírenia zbraní, medzi odborníkmi z praxe
a expertmi z akademickej obce z členských štátov Únie, ako aj špecializovaným personálom ESVČ a inštitúcií Únie.
— Diskusia o najlepších možnostiach a spôsoboch vykonávania politík Únie zameraných na boj proti šíreniu zbraní.
— Poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby Únii o jej stratégii boja proti šíreniu ZHN a stratégii EÚ pre RĽZ zo strany
nezávislých európskych odborných obcí a predkladanie návrhov zo strany odborníkov z praxe výskumníkom
v súvislosti s témami, ktoré sú z politického hľadiska najrelevantnejšie, na účely ďalšieho výskumu.
— Identifikovanie relevantných otázok v oblasti nešírenia a odzbrojenia na účely vypracovania správ zameraných
na politiku.
— Vypracúvanie správ zameraných na politiku spolu so súborom odporúčaní na činnosti pre zástupcov VP.

2.3

Organizácia deviatich ad hoc seminárov v oblasti nešírenia a odzbrojenia

Účel a opis projektu
Ad hoc semináre slúžia na účely konzultácií na ad hoc základe medzi sieťou, Úniou a jej členskými štátmi s cieľom zaoberať
sa dôležitými udalosťami a politickými možnosťami EÚ, ako aj poskytovať príležitosť sieti, členským štátom a inštitúciám
EÚ šíriť osvetu medzi cieľovými skupinami v rámci Únie aj mimo nej.
Projekt zabezpečuje organizáciu najviac deviatich ad hoc seminárov expertov a vypracovanie súvisiacej stručnej písomnej
správy. Pre fázu IV:
— Tri semináre sa uskutočnia za osobnej prítomnosti účastníkov a šesť vo virtuálnom formáte.
— V rámci organizovania seminárov sa príslušným expertom pridruženým k sieti, združeniu alebo v prípadne iným
inštitútom zadá úloha vypracovať ad hoc stručnú písomnú správu zameranú na tému seminára. Tieto stručné správy
sa rozošlú buď pred seminárom ako podkladový dokument, alebo po ňom, aby poskytli prehľad hlavných výsledkov.
Tieto ad hoc stručné správy sa uverejnia na webovom sídle združenia.
— ESVČ môže tiež požiadať o samostatné stručné správy (predtým dokumenty asistenčnej služby) namiesto písomnej
správy zameranej na tému ad hoc seminára.

Výsledky projektu
— Výmena informácií a analýz, ktoré sa týkajú súčasných trendov v oblasti šírenia zbraní, medzi odborníkmi z praxe
a expertmi z akademickej obce z členských štátov Únie, ako aj špecializovaným personálom ESVČ a inštitúcií Únie.
— Diskusia o najlepších možnostiach a spôsoboch vykonávania politík Únie zameraných na boj proti šíreniu zbraní.
— Poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby Únii o jej stratégii boja proti šíreniu ZHN a stratégii pre RĽZ zo strany
nezávislých odborných obcí v Únii a predkladanie návrhov zo strany odborníkov z praxe odborným obciam
v súvislosti s témami, ktoré sú z politického hľadiska najrelevantnejšie, na účely ďalšieho výskumu.
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— Identifikovanie relevantných otázok v oblasti nešírenia a odzbrojenia na účely vypracovania správ zameraných
na politiku.
— Vypracúvanie správ zameraných na politiku spolu so súborom odporúčaní na činnosti pre zástupcov VP. Tieto správy
sa rozošlú príslušným inštitúciám Únie a členským štátom.
2.4.

Uverejnenie 15 politických dokumentov EÚ o nešírení a odzbrojení (pod vedením: SIPRI)

Účel a opis projektu
Projekt zabezpečuje vypracovanie a uverejnenie približne 15 politických dokumentov. Úlohu vypracovať politické
dokumenty zadá združenie a vypracuje ich v prvom rade združenie alebo sieť s cieľom zabezpečiť vyvážené a rôznorodé
zastúpenie názorov z hľadiska rodovej rovnosti a tematických a regionálnych odborných znalostí. Séria politických
dokumentov bude podľa možnosti zahŕňať príspevky odborníkov „budúcej generácie“, ktoré prispievajú k ich
profesijnému rozvoju. Tieto dokumenty sa budú vzťahovať na témy, ktoré patria do mandátu združenia. V každom
dokumente sa navrhnú odporúčania/možnosti politiky. Všetky politické dokumenty sa budú uverejňovať na webovej
stránke združenia.

Výsledky projektu
— Posilnenie politického a bezpečnostného dialógu o opatreniach na boj proti šíreniu ZHN a ich nosičov, kontrole
zbrojenia a odzbrojení, predovšetkým medzi expertmi, výskumnými pracovníkmi a zástupcami akademickej obce.
— Zvýšenie povedomia, znalostí a porozumenia v rámci občianskej spoločnosti, Európskej siete nezávislých odborných
obcí zaoberajúcich sa otázkou nešírenia a vlád o otázkach súvisiacich s politikami Únie v oblasti nešírenia, kontroly
zbrojenia a odzbrojenia.
— Predloženie politických a/alebo operačných variantov vysokému predstaviteľovi, inštitúciám Únie a členským štátom.
— Rozvoj činností na úrovni Únie súvisiacich s nešírením, kontrolou zbrojenia a odzbrojením prostredníctvom reflexie,
informácií a analýz.
2.5.

Podpora a posilnenie vzdelávania v oblasti nešírenia a odzbrojenia

Projekt pozostáva z týchto činností:
2.5.1. Aktualizácia infraštruktúry a kurzov elektronického vzdelávania EÚ v oblasti nešírenia a odzbrojenia (pod
vedením: PRIF)
Účel a opis projektu
Táto činnosť sa zameria na celosvetové šírenie a využívanie nástroja elektronického učenia sa, ktorý bol vytvorený
vo fázach II a III. Kurz v súčasnosti pozostáva z 20 vzdelávacích jednotiek týkajúcich sa všetkých relevantných otázok
týkajúcich sa nešírenia a odzbrojenia. Vo fáze IV sa bude všetkých 20 jednotiek pravidelne aktualizovať, aby študentom
poskytli najnovšie fakty a údaje. Vzhľadom na významné zmeny v oblasti nešírenia a odzbrojenia v posledných rokoch sa
táto fáza zameriava na výraznú aktualizáciu 15 pôvodných vzdelávacích jednotiek vytvorených v rokoch 2014 až 2017,
a to pokiaľ ide o obsah, používateľskú ústretovosť a používateľské rozhranie, ako aj grafický a obrazový dizajn. Tieto
zmeny uľahčia aktualizáciu vzdelávacích jednotiek.
Osobitná pozornosť sa bude opäť venovať prístupnosti, t. j. modernizácii pre používateľov so zrakovým alebo sluchovým
postihnutím. Zrozumiteľnosť celého kurzu sa zvýši prostredníctvom lingvistického preskúmania zo strany špecialistov,
ktorých materinským jazykom je angličtina. Pokračujúca osveta a podpora vzdelávacích inštitúcií umožní ľahké začlenenie
elektronického učenia sa do univerzitných magisterských programov a iných vzdelávacích ponúk a bude nabádať
na globálne používanie kurzu elektronického učenia sa.
Výsledky projektu
— Správa, optimalizácia a aktualizácia existujúceho kurzu elektronického učenia sa v oblasti nešírenia a odzbrojenia
zahŕňajúceho všetky relevantné aspekty nešírenia a odzbrojenia.
— Osvetová činnosť a pomoc pre pedagógov a školiteľov prednášateľov, aby mohli využívať vzdelávacie zdroje EÚ
v oblasti nešírenia a odzbrojenia.
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— Osvetová činnosť a pomoc pre novinárov a nižšie postavených diplomatov, aby mohli využívať vzdelávacie zdroje EÚ
v oblasti nešírenia a odzbrojenia.
— Poskytovanie podpory pri výučbe o kontrole zbrojenia, nešírení zbraní a odzbrojení na univerzitných seminároch.
— Poskytovanie podpory na kombinovanie elektronického učenia sa a odbornej prípravy v triede („zmiešané učenie“).
— Prehĺbenie znalostí o politikách Únie v oblasti nešírenia a odzbrojenia v celej EÚ a v tretích krajinách.
— Poskytovanie nepretržite aktualizovaných otvorených vzdelávacích zdrojov pre všetky zainteresované strany, ktoré sa
zapájajú do výskumu a programovania v oblasti nešírenia.
— Poskytovanie kritických znalostných podkladov pre odborníkov z praxe a akademických pracovníkov v oblasti
nešírenia.
2.5.2. „Výučbová klinika“ (centrum vyučovacích zdrojov) (pod vedením: PRIF)
Účel a opis projektu
Táto činnosť bude pokračovať v práci začatej v rokoch 2021/22 s cieľom posilniť vzdelávanie v EÚ v oblasti odzbrojenia,
kontroly zbrojenia a nešírenia zbraní. Doteraz bolo prostredníctvom rozsiahleho vyhľadávania na internete
identifikovaných 59 relevantných kurzov, ktoré sa v poslednom čase vyučujú na univerzitách v EÚ. Príslušní prednášajúci
boli kontaktovaní jednotlivo. V reakcii na to bolo sprístupnených 24 učebných osnov. Výsledkom predbežného
hodnotenia boli dvoje vzorové osnovy a krátke zhrnutia kľúčových textov. Vo fáze IV bude projekt obsahovať kurzy
na európskych a severoamerických univerzitách a vyhľadávanie sa rozšíri aj na nezápadné krajiny. Štatistická analýza sa
bude neustále spresňovať a aktualizovať. Prednášateľom a učiteľom sa navrhne ďalší materiál.
Výsledky projektu
— Webové sídlo združenia bude poskytovať širokú škálu učebných plánov vzdelávacích podujatí, ktoré majú slúžiť ako
príklady a inšpirácia.
— Štatistické hodnotenie existujúcich kurzov, napr. pokiaľ ide o preberané témy, teoretické prístupy alebo rodovú
rozmanitosť, bude uverejňované na webovom sídle združenia a prezentované na konferenciách alebo seminároch.
— Vytvorenie a aktualizácia dvoch vzorových učebných osnov pre nových učiteľov.
— Krátke zhrnutia relevantnej alebo chýbajúcej literatúry uverejnené na webovom sídle združenia.
2.5.3. Kurz odbornej prípravy v oblasti zvyšovania povedomia o šírení zbraní (pod vedením: SIPRI)
Účel a opis projektu
Táto činnosť sa vzťahuje na zorganizovanie 6 kurzov odbornej prípravy na zvyšovanie povedomia o rizikách spojených so
šírením zbraní medzi študentmi riadneho vysokoškolského štúdia a doktorandského štúdia v oblasti prírodných vied
a iných relevantných oblastiach. Vytvorí sa ňou tiež prepojenie medzi spoločenskými a prírodnými vedami, čo sa
v poslednej fáze označilo za naliehavú potrebu. To bude zahŕňať rozvoj špecializovaných osnov pre rôzne cieľové skupiny
(napríklad biomedicína, inžinierstvo alebo jadrová oblasť) a uskutočnenie dvoch kurzov ročne. Vo fáze IV sa tri z týchto
kurzov zorganizujú za osobnej prítomnosti účastníkov v Štokholme a tri sa uskutočnia virtuálne.
Výsledky projektu
— Posilnená kapacita budúcej generácie akademických pracovníkov v oblasti prírodných vied a iných relevantných
oblastiach, pokiaľ ide o nástroje a politiky týkajúce sa nešírenia zbraní.
— Prispenie k cieľu politiky Únie v oblasti nešírenia zbraní prostredníctvom lepšej informovanosti o rizikách šírenia
v disciplínach s vysokou mierou rizika šírenia a rýchlym technologickým vývojom; ako aj príležitosti na riešenie rizík
šírenia prostredníctvom technologického vývoja.
— Kombinácia diaľkového vzdelávania (elektronické učenie sa) a odbornej prípravy na mieste („zmiešané učenie“).
2.6.

Propagovanie otázok súvisiacich s oblasťou nešírenia a odzbrojenia zamerané na mladé ženy a budúcu
generáciu

Projekt pozostáva z týchto činností:
2.6.1. Program stáží (pod vedením: PRIF)
Účel a opis projektu
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V rámci tejto činnosti sa zabezpečujú európske stáže pre problematiku nešírenia zbraní a odzbrojenia pre približne
30 študentov riadneho vysokoškolského štúdia alebo nižšie postavených diplomatov, každá na obdobie najviac troch
mesiacov. Stáže zorganizuje a zdokumentuje združenie a v rámci nich sa bude kombinovať účasť na podujatiach
a seminároch, úlohy v oblasti čítania a písania a zapojenie sa do projektu. Stáže môžu hostiť všetky inštitúty, ktoré sú
členmi siete. 24 z 30 stáží je vyhradených pre európskych kandidátov, zatiaľ čo zvyšných šesť stáží je vyhradených pre
neeurópskych kandidátov. Všetci stážisti sa budú v čo najväčšej možnej miere pozývať na konferencie a semináre
organizované združením počas obdobia stáže.
Výsledky projektu
— Posilnené kapacity v rámci budúcej generácie akademických pracovníkov a odborníkov z praxe v oblasti politiky
nešírenia a tvorby programov.
— Hlbšie znalosti o politikách Únie v oblasti nešírenia a odzbrojenia v celej Únii.
— Lepšie porozumenie stratégiám, politikám a prístupom Únie v oblasti nešírenia v tretích krajinách.
— Vytvorenie sietí mladých odborníkov z praxe a zástupcov akademickej obce a uľahčenie praktickej spolupráce.
— Posilnené budovanie kapacít, pokiaľ ide o politiky Únie v oblasti ZHN a RĽZ v rámci siete.

2.6.2. Činnosti a mentorský program so zameraním na budúcu generáciu a mladé ženy (pod vedením: VCDNP)
Účel a opis projektu
Projekt je inšpirovaný široko vnímanou vekovou a rodovou nerovnováhou medzi expertmi a odborníkmi z praxe v oblasti
nešírenia, odzbrojenia a kontroly zbrojenia, preto je jeho cieľom vystaviť študentov bakalárskeho a magisterského stupňa
vysokoškolského štúdia a študentov postgraduálneho štúdia otázkam nešírenia zbraní, odzbrojenia a kontroly zbrojenia,
zvýšiť ich informovanosť o nich a podporiť ich zapojenie do podujatí a seminárov o príslušných témach. Vo fáze IV sa
v rámci tejto činnosti uskutočnia dve osobné informačné návštevy na univerzitách v Európe ročne s cieľom zviditeľniť túto
oblasť a zlepšiť príležitosti pre mladých akademických pracovníkov. V rámci tejto činnosti sa budú ďalej organizovať
webináre o tematických oblastiach, ktoré vždy obsahujú informácie o kariérnych príležitostiach alebo možnostiach pre
mladých ľudí.
S cieľom zvýšiť prítomnosť žien v tejto oblasti sa bude v rámci projektu vo fáze IV realizovať každoročne aj formálny
mentorský program (v trvaní 1 roka) s cieľom spojiť 20 mladých žien s 20 mentormi s cieľom pomôcť zlepšiť siete
jednotlivcov, zlepšiť porozumenie v danej oblasti a vyhľadať kariérne poradenstvo. Mentorský program bude sprevádzaný
stretnutiami expertov, spoločenskými podujatiami a seminármi zameranými na budovanie zručností.
Výsledky projektu
— Zlepšenie kapacít v rámci budúcej generácie akademických pracovníkov a odborníkov z praxe v oblasti
nešírenia, odzbrojenia a kontroly zbrojenia.
— Zlepšenie chápania oblasti a príslušných politík EÚ.
— Zvýšenie informovanosti o príležitostiach pre mladých akademických pracovníkov, najmä ženy, aby sa viac angažovali
v oblasti nešírenia, odzbrojenia a kontroly zbrojenia.
— Posilnenie sietí medzi mladými odborníkmi z praxe a medzi mladými odborníkmi z praxe a etablovanými expertmi.
— Zlepšenie spolupráce s mladými akademickými pracovníkmi, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o danej oblasti
a majú záujme o vstup do tohto odboru.

2.7.

Návšteva účastníkov štipendijného programu OSN zameraného na odzbrojenie v Bruseli (pod vedením:
VCDNP)

Účel a opis projektu
Projekt v rámci štipendijného programu OSN zameraného na odzbrojenie poskytuje dvoj- až trojdňovú študijnú návštevu
v Bruseli v Belgicku, ktorá má štipendistom umožniť dozvedieť sa viac o EÚ, jej politikách, fungovaní a inštitúciách.
Návšteva sa uskutoční v rámci európskej zložky štipendijného programu. Cieľom programu je poskytnúť komplexný
prehľad o hlavných inštitúciách a orgánoch EÚ, ktoré tvoria politiku, najmä pokiaľ ide o nešírenie a odzbrojenie,
a poskytuje tematické prezentácie o činnosti EÚ v tejto oblasti vrátane podporných programov ponúkaných tretím
krajinám.
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Výsledky projektu
— Zlepšenie znalostí a zviditeľnenia fungovania inštitúcií v EÚ a jej politík, ako aj podporných programov v oblasti
nešírenia a odzbrojenia v tretích krajinách.
— Zlepšenie odborných znalostí o otázkach týkajúcich sa ZHN a RĽZ v partnerských krajinách a tretích krajinách.
— Zintenzívnenie spolupráce s Úradom OSN pre otázky odzbrojenia a príspevok k úsiliu v oblasti vzdelávania v rámci
štipendijného programu OSN zameraného na odzbrojenie.
2.8.

Osveta a komunikácia (pod vedením: FRS)

Projekt pozostáva z týchto činností:

Webové sídlo, platforma siete a osveta (pod vedením: FRS)
Účel a opis projektu
Táto činnosť poskytuje prostriedky na hostiteľské služby webového servera (webhosting), tvorbu webového sídla
a technickú údržbu webovej stránky združenia a sociálne siete (Twitter, LinkedIn, Youtube). Po vytvorení digitálnej
platformy spolupráce v predchádzajúcej fáze na uľahčenie komunikácie, spolupráce a výmeny najlepších postupov v rámci
siete sa táto činnosť bude vzťahovať na riadenie komunít, aktualizácie a technickú údržbu platformy. Členovia siete budú
priamejšie zapojení prostredníctvom tejto digitálnej platformy spolupráce, a to interakciou na fóre, zdieľaním svojich
zdrojov a nadchádzajúcich podujatí, ako aj poskytovaním aktuálnych informácií o svojich expertoch a inštitúte. Každý
jednotlivý výskum bude schopný vytvoriť si osobitný profil na platforme, získavať informácie o EUNPDC a sieti
a komunikovať s ostatnými používateľmi. Okrem toho:
— Na rôznych platformách sa budú naďalej propagovať a podporovať publikácie, podujatia a pracovné príležitosti
združenia a ďalších členov siete.
— Konferencie, ktoré organizuje združenie, sa budú naďalej propagovať a dokumentovať na webovom sídle (podľa
potreby podkladové dokumenty, programy, prezentácie, videozáznamy verejných zasadnutí).
— Vzdelávacie príležitosti v rámci združenia vrátane kurzu elektronického učenia sa, vyučovacích zdrojov, iniciatívy
zameranej na mladé ženy a budúcu generáciu, štipendií a príležitostí na stáže sa budú naďalej propagovať v osobitnej
časti webového sídla.
— Vytvoria sa prepojenia medzi webovým sídlom a platformou s cieľom zabezpečiť integráciu a pravidelnú aktualizáciu
všetkých informačných a komunikačných nástrojov, ktoré združenie používa.
— Naďalej sa bude každý mesiac uverejňovať informačný bulletin. Každé vydanie bude obsahovať: 1) fórum umožňujúce
zástupcom siete propagovať ich výskumné činnosti so zameraním na tie, ktoré sa začali nedávno; b) aktualizované
informácie o činnosti združenia; c) aktuality o činnostiach členov siete; d) redakčný článok, ktorý sa zaoberá témami
týkajúcimi sa nešírenia a odzbrojenia, ktoré sú relevantné pre politiku EÚ.
2.8.1. Výroba podcastu EUNPDC (pod vedením: IISS-Europe)
Účel a opis projektu
Táto činnosť predpokladá spustenie podcastu EUNPDC, ktorý sa bude zaoberať tematickými otázkami v rámci mandátu
združenia. Vo fáze IV projektu sa v rámci série podcastov, ktorú organizuje IISS-Europe, vyprodukuje až 36 častí.
Výsledky činností v rámci projektu
— Zvýšenie povedomia a poznatkov inštitúcií Únie, členských štátov, občianskej spoločnosti a tretích krajín o hrozbách
spojených s konvenčnými zbraňami, ZHN a ich nosičmi, čo im umožní tieto hrozby lepšie predvídať.
— Podpora lepšieho pochopenia stratégií EÚ v oblasti nešírenia ZHN a stratégií týkajúcich sa RĽZ v rámci občianskej
spoločnosti.
— Zabezpečenie prepojenia medzi Úniou a sieťou odborných obcí.
— Riadenie platformy, v rámci ktorej si odborné obce zaoberajúce sa otázkou nešírenia môžu vymieňať svoje nezávislé
názory a analýzy týkajúce sa otázok súvisiacich so šírením ZHN a s konvenčnými zbraňami vrátane RĽZ.
— Rozšírenie, riadenie a aktualizácia existujúcej siete nezávislých odborných obcí.
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— Umožnenie trvalého a bezplatného sťahovania dokumentov zo zasadnutí siete a od nezávislých odborných obcí, ktoré
sa chcú podeliť o výsledky svojho výskumu bez finančnej náhrady.
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ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2022/598
z 5. apríla 2022
o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou
o Európskom hospodárskom priestore, pokiaľ ide o zmenu protokolu 4 o pravidlách pôvodu
k uvedenej dohode, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie (EÚ) 2020/2058
(Text s významom pre EHP)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

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

Dohodu o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „Dohoda o EHP“) uzavrela Únia rozhodnutím Rady
a Komisie 94/1/ESUO, ES (1) a dohoda nadobudla platnosť 1. januára 1994.

(2)

Protokol 4 k Dohode o EHP stanovuje pravidlá pôvodu. Podľa článku 98 Dohody o EHP môže Spoločný výbor EHP
zriadený článkom 92 dohody o EHP (ďalej len „Spoločný výbor“) rozhodnúť o zmene protokolu 4.

(3)

Spoločný výbor prijme na svojom ďalšom zasadnutí do konca roka 2023 rozhodnutie, ktorým sa mení protokol 4
(ďalej len „rozhodnutie“).

(4)

Je vhodné stanoviť pozíciu, ktorá sa má zaujať v mene Únie v Spoločnom výbore, keďže rozhodnutie bude mať pre
Úniu právne účinky.

(5)

Regionálny dohovor o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (ďalej len „dohovor“) uzavrela
Únia rozhodnutím Rady 2013/94/EÚ (2) a platnosť nadobudol vo vzťahu k Únii 1. mája 2012. Dohovor obsahuje
ustanovenia o pôvode tovaru, s ktorým sa obchoduje podľa príslušných bilaterálnych dohôd o voľnom obchode
uzavretých medzi zmluvnými stranami dohovoru, pričom uvedené ustanovenia sa uplatňujú bez toho, aby boli
dotknuté zásady stanovené v uvedených bilaterálnych dohodách.

(6)

Rokovania o zmene dohovoru viedli k vzniku nového súboru modernizovaných a flexibilnejších pravidiel pôvodu,
ktorý sa má začleniť do dohovoru. Do uzavretia zmeny dohovoru a nadobudnutia jej platnosti sa zmluvné strany
Dohody o EHP dohodli, že budú, hneď ako to bude možné, uplatňovať alternatívny súbor pravidiel pôvodu
založený na pravidlách v zmenenom dohovore, ktoré môžu bilaterálne slúžiť ako alternatívne pravidlá pôvodu
k pravidlám stanoveným v dohovore (ďalej len „prechodné pravidlá“) (3). Na tento účel sa v rozhodnutí stanovia aj
prechodné pravidlá.

(1) Rozhodnutie Rady a Komisie 94/1/ESUO, ES z 13. decembra 1993 o uzavretí Dohody o Európskom hospodárskom priestore medzi
Európskymi spoločenstvami, ich členskými štátmi a Rakúskou republikou, Fínskou republikou, Islandskou republikou,
Lichtenštajnským kniežatstvom, Nórskym kráľovstvom, Švédskym kráľovstvom a Švajčiarskou konfederáciou (Ú. v. ES L 1, 3.1.1994,
s. 1).
(2) Rozhodnutie Rady 2013/94/EÚ z 26. marca 2012 o uzavretí Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných
pravidlách pôvodu (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 3).
(3) Pozrite rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2056 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom
výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Nórskym kráľovstvom, pokiaľ ide o zmenu uvedenej
dohody nahradením protokolu č. 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu „pôvodné výrobky“ a metód administratívnej
spolupráce (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 15) a rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2057 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má
v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore zriadenom Dohodou medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom
a Islandskou republikou, pokiaľ ide o zmenu uvedenej dohody nahradením protokolu č. 3 k dohode týkajúceho sa vymedzenia pojmu
„pôvodné výrobky“ a metód administratívnej spolupráce (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 17).
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(7)

Znenie návrhu rozhodnutia Spoločného výboru, na ktorom postavila svoju pozíciu Rada v rozhodnutí (EÚ)
2020/2058 (4), štáty Európskeho združenia voľného obchodu (EZVO) z technických dôvodov zamietli na zasadnutí
Spoločného podvýboru EHP pre voľný pohyb tovaru, ktoré sa konalo 30. júna 2021. Preto by sa v záujme jasnosti
a právnej istoty malo rozhodnutie (EÚ) 2020/2058 zrušiť a Rada by mala stanoviť novú pozíciu, ktorú má zaujať
Únia v Spoločnom výbore, pokiaľ ide o zmenu protokolu 4.

(8)

Zmluvné strany Dohody o EHP začali medzi sebou na bilaterálnom základe uplatňovať prechodné pravidlá
od 1. septembra 2021. Preto je vhodné uplatňovať rozhodnutie so spätnou účinnosťou, od 1. septembra 2021
za podmienok stanovených v článku 4, aby sa zabezpečila konzistentnosť pri uplatňovaní pravidiel pôvodu v rámci
EHP.

(9)

Pozícia Únie v Spoločnom výbore by preto mala byť založená na pripojenom návrhu rozhodnutia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Pozícia, ktorá sa má v mene Únie zaujať v Spoločnom výbore zriadenom Dohodou o Európskom hospodárskom priestore,
pokiaľ ide o zmenu protokolu 4 k uvedenej dohode, je založená na návrhu rozhodnutia Spoločného výboru pripojenom
k tomuto rozhodnutiu.
Článok 2
Rozhodnutie (EÚ) 2020/2058 sa zrušuje.
Článok 3
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia a stráca účinnosť 31. decembra 2023.

V Luxemburgu 5. apríla 2022

Za Radu
predseda
B. LE MAIRE

(4) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2020/2058 zo 7. decembra 2020 o pozícii, ktorá sa má v mene Európskej únie zaujať v spoločnom výbore
zriadenom Dohodou o Európskom hospodárskom priestore, pokiaľ ide o zmenu protokolu 4 (o pravidlách pôvodu) k uvedenej
dohode (Ú. v. EÚ L 424, 15.12.2020, s. 19).
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NÁVRH
ROZHODNUTIE SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/2022
z …,
ktorým sa mení protokol 4 o pravidlách pôvodu 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)

Článok 9 Dohody o EHP odkazuje na protokol 4 k dohode o EHP (ďalej len „protokol 4“), v ktorom sú stanovené
pravidlá pôvodu.

(2)

Účelom Regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu (1) (ďalej len
„dohovor“) je začleniť súčasné bilaterálne systémy pravidiel pôvodu, stanovené v bilaterálnych dohodách o voľnom
obchode, uzavretých medzi zmluvnými stranami dohovoru, do multilaterálneho rámca bez toho, aby boli
ovplyvnené zásady stanovené v uvedených bilaterálnych dohodách.

(3)

Únia, Nórsko a Lichtenštajnsko dohovor podpísali 15. júna 2011 a Island 30. júna 2011.

(4)

Listinu o prijatí uložila Únia u depozitára dohovoru 26. marca 2012, Nórsko 9. novembra 2011, Island 12. marca
2012 a Lichtenštajnsko 28. novembra 2011. V dôsledku toho a v súlade s článkom 10 ods. 3 dohovoru tento
dohovor nadobudol platnosť 1. januára 2012 vo vzťahu k Lichtenštajnsku a Nórsku a 1. mája 2012 vo vzťahu
k Islandu a Únii.

(5)

Do uzavretia zmeny dohovoru a nadobudnutia jej platnosti sa zmluvné strany Dohody o EHP dohodli, že budú
uplatňovať alternatívny súbor pravidiel pôvodu založený na pravidlách v zmenenom dohovore, ktoré môžu
bilaterálne slúžiť ako alternatívne pravidlá pôvodu k pravidlám stanoveným v dohovore, doplnením dodatku A do
protokolu 4.

(6)

Protokol 4 by sa preto mal preto zodpovedajúcim spôsobom zmeni,

PRIJAL TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Protokol 4 sa mení v súlade s prílohou k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť […] pod podmienkou, že boli doručené všetky oznámenia podľa článku 103 ods. 1
Dohody o EHP (*). Uplatňuje sa od 1. septembra 2021.

Článok 3
Toto rozhodnutie sa uverejní v oddiele EHP Úradného vestníka Európskej únie a v dodatku EHP k Úradnému vestníku Európskej
únie.
(1) Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2013, s. 4.
(*) [Ústavné požiadavky neboli oznámené.] [Ústavné požiadavky boli oznámené.]
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Článok 4
Na účely uplatňovania tohto rozhodnutia sa dôkazy o pôvode na vývozy uskutočnené od 1. septembra 2021 do dátumu
nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia môžu vydať dodatočne.

V ... ...

Za Spoločný výbor EHP
predseda

tajomníci
Spoločného výboru EHP
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PRÍLOHA

K ROZHODNUTIU SPOLOČNÉHO VÝBORU EHP č. …/…
Na koniec protokolu 4 sa vkladá:
„DODATOK A

ALTERNATÍVNE UPLATNITEĽNÉ PRAVIDLÁ PÔVODU
Pravidlá regionálneho dohovoru o paneuro-stredomorských preferenčných pravidlách pôvodu
(„dohovor“) určené na dobrovoľné uplatňovanie medzi zmluvnými stranami až do uzavretia
a nadobudnutia platnosti zmeny dohovoru
(„pravidlá“ alebo „prechodné pravidlá“)
VYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“ A METÓDY ADMINISTRATÍVNEJ SPOLUPRÁCE
OBSAH
HLAVA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Článok 1 Vymedzenie pojmov

HLAVA II

VYMEDZENIE POJMU „PÔVODNÉ VÝROBKY“
Článok 2

Všeobecné požiadavky

Článok 3

Úplne získané výrobky

Článok 4

Dostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 5

Pravidlo pre tolerovanú odchýlku

Článok 6

Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie

Článok 7

Kumulácia pôvodu

Článok 8

Podmienky uplatňovania kumulácie pôvodu

Článok 9

Určujúca jednotka

Článok 10 Súpravy
Článok 11 Neutrálne prvky
Článok 12 Účtovné delenie
HLAVA III

TERITORIÁLNE POŽIADAVKY
Článok 13 Zásada teritoriality
Článok 14 Nepozmeňovanie
Článok 15 Výstavy

HLAVA IV

VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
Článok 16 Vrátenie cla alebo oslobodenie od cla

HLAVA V

DÔKAZ O PÔVODE
Článok 17 Všeobecné požiadavky
Článok 18 Podmienky vyhotovenia vyhlásenia o pôvode
Článok 19 Schválený vývozca
Článok 20 Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1
Článok 21 Dodatočne vydávané sprievodné osvedčenia EUR.1
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Článok 22 Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1
Článok 23 Platnosť dôkazu o pôvode
Článok 24 Slobodné pásma
Článok 25 Podmienky dovozu
Článok 26 Dovoz po častiach
Článok 27 Oslobodenie od dôkazu o pôvode
Článok 28 Nezrovnalosti a formálne chyby
Článok 29 Vyhlásenia dodávateľa
Článok 30 Sumy vyjadrené v eurách
HLAVA VI

ZÁSADY SPOLUPRÁCE A LISTINNÉ DÔKAZY
Článok 31 Listinné dôkazy, uchovávanie dôkazov o pôvode a podporných dokladov
Článok 32 Urovnávanie sporov

HLAVA VII ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA
Článok 33 Oznamovanie a spolupráca
Článok 34 Overovanie dôkazov o pôvode
Článok 35 Overovanie vyhlásení dodávateľa
Článok 36 Sankcie
HLAVA VIII UPLATŇOVANIE DODATKU A
Článok 37 Lichtenštajnsko
Článok 38 Sanmarínska republika
Článok 39 Andorrské kniežatstvo
Článok 40 Ceuta a Melilla

Zoznam príloh
PRÍLOHA I:

Úvodné poznámky k zoznamu v prílohe II

PRÍLOHA II:

Zoznam opracovania alebo spracovania nepôvodných materiálov, ktoré je potrebné vykonať, aby
vyrobený výrobok mohol získať status pôvodu

PRÍLOHA III: Znenie vyhlásenia o pôvode
PRÍLOHA IV: Vzory sprievodného osvedčenia EUR.1 a žiadosti o sprievodné osvedčenie EUR.1
PRÍLOHA V:

Osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille

PRÍLOHA VI: Vyhlásenie dodávateľa
PRÍLOHA VII: Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa
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HLAVA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie pojmov
Na účely týchto pravidiel:
a) „uplatňujúca zmluvná strana“ je zmluvná strana dohovoru, ktorá tieto pravidlá začlení do svojich bilaterálnych
preferenčných obchodných dohôd s inou zmluvnou stranou dohovoru, a zahŕňa zmluvné strany Dohody o EHP;
b) „kapitoly“, „položky“ a „podpoložky“ sú kapitoly, položky a podpoložky (štvormiestne alebo šesťmiestne kódy)
používané v nomenklatúre, ktorá tvorí harmonizovaný systém opisu a číselného označovania tovaru (ďalej len
„harmonizovaný systém“), so zmenami podľa odporúčania Rady pre colnú spoluprácu z 26. júna 2004;
c) „zatriedený“ odkazuje na zatriedenie tovaru do určitej položky alebo podpoložky harmonizovaného systému;
d) „zásielka“ sú výrobky, ktoré sú buď:
i) zasielané naraz od jedného vývozcu jednému príjemcovi, alebo
ii) sa na ne vzťahuje jednotný prepravný doklad, ktorý sa vzťahuje na ich zaslanie od vývozcu k príjemcovi, alebo ak
taký doklad neexistuje, jedna faktúra;
e) „colné orgány zmluvnej strany alebo uplatňujúcej zmluvnej strany“ sú v prípade Európskej únie akékoľvek colné
orgány členských štátov Európskej únie;
f)

„colná hodnota“ je hodnota určená v súlade s Dohodou o uplatňovaní článku VII Všeobecnej dohody o clách a obchode
z roku 1994 (Dohoda WTO o určovaní colnej hodnoty);

g) „cena zo závodu“ je cena zaplatená za výrobok zo závodu výrobcovi v EHP, v ktorého podniku sa vykoná posledné
opracovanie alebo spracovanie za predpokladu, že táto cena zahŕňa hodnotu všetkých použitých materiálov a všetky
ostatné náklady spojené s jeho výrobou, po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú alebo môžu byť vrátené pri
vývoze získaného výrobku. Ak bolo posledné opracovanie alebo spracovanie zadané výrobcovi ako subdodávka,
pojem „výrobca“ odkazuje na podnik, ktorý využil subdodávateľa.
V prípade, že skutočná zaplatená cena nevyjadruje všetky náklady súvisiace s výrobou výrobku, ktoré boli skutočne
vynaložené v EHP, cena zo závodu je súčet všetkých týchto nákladov po odpočítaní vnútroštátnych daní, ktoré sú
alebo môžu byť vrátené pri vývoze získaného výrobku;
h) „zastupiteľné materiály“ alebo „zastupiteľné výrobky“ sú materiály alebo výrobky rovnakého druhu a obchodnej kvality
s rovnakými technickými a fyzickými vlastnosťami, ktoré nemožno navzájom odlíšiť;
i)

„tovar“ je materiál aj výrobok;

j)

„výroba“ je každé opracovanie alebo spracovanie vrátane montáže;

k) „materiál“ je každá zložka, surovina, komponent alebo časť alebo súčasť atď., ktoré sa použijú pri výrobe výrobku;
l)

„maximálny obsah nepôvodných materiálov“ je maximálny povolený obsah nepôvodných materiálov, pri dodržaní
ktorého sa výroba považuje za opracovanie alebo spracovanie dostatočné na to, aby výrobok mal zabezpečené
získanie status pôvodu. Možno ho vyjadriť ako percentuálny podiel ceny výrobku zo závodu alebo ako percentuálny
podiel čistej hmotnosti týchto použitých materiálov, ktoré patria do konkrétnej skupiny kapitol, kapitoly, položky
alebo podpoložky;

m) „výrobok“ je práve vyrobený výrobok, a to aj vtedy, ak je určený na ďalšie použitie v inej výrobnej operácii;
n) „územie“ zahŕňa pevninské územie, vnútrozemské vody a pobrežné vody zmluvných strán Dohody o EHP, na ktoré sa
uplatňuje Dohoda o EHP;
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o) „pridaná hodnota“ je cena výrobku zo závodu znížená o colnú hodnotu všetkých použitých materiálov s pôvodom
v iných uplatňujúcich zmluvných stranách, s ktorými je možné uplatniť kumuláciu, alebo ak nie je známa colná
hodnota, alebo ju nemožno zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za materiály v EHP;
p) „hodnota materiálov“ je colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je
známa a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v EHP. Ak je potrebné stanoviť hodnotu
použitých pôvodných materiálov, toto písmeno sa uplatňuje mutatis mutandis.

HLAVA II
VYMEDZENIE POJMU‚ PÔVODNÉ VÝROBKY‘
Článok 2
Všeobecné požiadavky
1.

Na účely vykonávania Dohody o EHP sa za výrobky s pôvodom v EHP považujú:

a) výrobky úplne získané v EHP v zmysle článku 3;
b) výrobky získané v EHP obsahujúce materiály, ktoré v ňom neboli úplne získané, za predpokladu, že takéto materiály
boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v EHP v zmysle článku 4.
Na tento účel sa územia zmluvných strán Dohody o EHP, na ktoré sa uplatňuje dohoda, považujú za jednotné územie.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 je územie Lichtenštajnského kniežatstva vylúčené z územia EHP na účely určovania pôvodu
výrobkov uvedených v tabuľkách I a II protokolu 3 a tieto výrobky sa považujú za výrobky s pôvodom v EHP iba vtedy, ak
boli úplne získané alebo dostatočne opracované alebo spracované na území ostatných zmluvných strán Dohody o EHP.
Článok 3
Úplne získané výrobky
1.

Za úplne získané v EHP sa považujú:

a) nerastné produkty a prírodná voda vyťažené z jej pôdy alebo morského dna;
b) rastliny vrátane vodných rastlín a rastlinné produkty tam vypestované alebo zozbierané;
c) živé zvieratá narodené a chované na jej území;
d) produkty zo živých zvierat chovaných na jej území;
e) produkty zo zabitých zvierat narodených a chovaných na jej území;
f)

produkty získané lovom alebo rybolovom na jej území;

g) produkty akvakultúry, ak ryby, kôrovce, mäkkýše a iné vodné bezstavovce boli tam narodené alebo chované z vajíčok,
lariev, plôdikov alebo plôdikov s absorbovaným žĺtkovým vakom;
h) produkty morského rybolovu a iné produkty získané jej plavidlami z mora mimo teritoriálnych vôd;
i)

výrobky vyrobené na palube jej spracovateľských plavidiel výhradne z produktov uvedených v písmene h);

j)

použité predmety zozbierané na jej území, ktoré sú vhodné len na opätovné získanie surovín;

k) odpad a zvyšky z výrobných operácií uskutočnených na jej území;
l)

produkty získané z morského dna alebo morského podložia nachádzajúceho sa mimo jej teritoriálnych vôd, ktoré však
má táto zmluvná strana výlučné právo využívať;

m) tovar vyrobený na jej území výlučne z produktov uvedených v písmenách a) až l).
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2.
Pojmy „jej plavidlami“ v odseku 1 písm. h) a „jej spracovateľských plavidiel“ v odseku 1 písm. i) sa uplatňujú len na
plavidlá a spracovateľské plavidlá, ktoré spĺňajú všetky tieto podmienky:
a) ktoré sú registrované v členskom štáte Európskej únie alebo štáte EZVO;
b) plavia sa pod vlajkou členského štátu Európskej únie alebo štátu EZVO;
c) spĺňajú jednu z týchto podmienok:
i) najmenej 50 % podiel vlastnia štátni príslušníci zmluvnej strany Dohody o EHP, alebo
ii) vlastnia ich spoločnosti:
— ktoré majú svoje ústredie a hlavné miesto podnikania v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte EZVO, a
— ktorých najmenej 50 % podiel vlastnia zmluvné strany Dohody o EHP alebo verejné subjekty či štátni príslušníci
týchto strán.

3.

Na účely odseku 2 sa štáty EZVO majú považovať za jednu uplatňujúcu zmluvnú stranu.

Článok 4

Dostatočné opracovanie alebo spracovanie

1.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 3 tohto článku a článok 6, sa výrobky, ktoré nie sú úplne získané v EHP, považujú
za dostatočne opracované alebo spracované, ak sú splnené podmienky pre dotknutý tovar stanovené v zozname v prílohe
II.

2.
Ak sa výrobok, ktorý získal status pôvodu v EHP v súlade s odsekom 1, používa ako materiál na výrobu iného
výrobku, nepôvodné materiály, ktoré mohli byť pri jeho výrobe použité, sa nezohľadňujú.

3.

Pri každom výrobku sa určí, či boli splnené požiadavky odseku 1.

Ak sa však príslušné pravidlo zakladá na dodržaní maximálneho obsahu nepôvodných materiálov, colné orgány zmluvných
strán Dohody o EHP môžu vývozcom povoliť, aby vypočítali cenu výrobku zo závodu a hodnotu nepôvodných materiálov
na priemernom základe, ako sa uvádza v odseku 4, s cieľom zohľadniť výkyvy v nákladoch a výmenných kurzoch.

4.
Ak sa uplatňuje druhý pododsek odseku 3, priemerná cena výrobku zo závodu sa vypočíta na základe súčtu cien zo
závodu účtovaných pri každom predaji rovnakých výrobkov uskutočnenom v predchádzajúcom účtovnom roku
a priemerná hodnota použitých nepôvodných materiálov sa vypočíta na základe súčtu hodnôt všetkých nepôvodných
materiálov použitých pri výrobe rovnakých výrobkov za predchádzajúci účtovný rok určený vo vyvážajúcej zmluvnej
strane Dohody o EHP, alebo v prípade, ak nie sú dostupné údaje za celý účtovný rok, za kratšie obdobie v trvaní najmenej
troch mesiacov.

5.
Vývozcovia, ktorí sa rozhodnú pre výpočet na priemernom základe, používajú takúto metódu dôsledne počas roka
nasledujúceho po referenčnom účtovnom roku alebo prípadne počas roka nasledujúceho po kratšom období použitom
ako referenčné obdobie. Túto metódu môžu prestať používať, ak počas daného účtovného roka alebo kratšieho
reprezentatívneho obdobia v trvaní najmenej troch mesiacov zaznamenajú, že výkyvy v nákladoch alebo vo výmenných
kurzoch, ktoré odôvodňovali používanie takejto metódy, už neexistujú.

6.
Priemery uvedené v odseku 4 sa použijú ako cena zo závodu, resp. hodnota nepôvodných materiálov, s cieľom zistiť
dodržiavanie maximálneho obsahu nepôvodných materiálov.
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Článok 5
Pravidlo pre tolerovanú odchýlku
1.
Odchylne od článku 4 a s výhradou odsekov 2 a 3 tohto článku sa nepôvodné materiály, ktoré sa podľa podmienok
stanovených v zozname v prílohe II pri výrobe daného výrobku nemajú použiť, môžu predsa len použiť, ak ich celková
čistá hmotnosť alebo hodnota stanovená pre výrobok nepresahuje:
a) 15 % čistej hmotnosti výrobku patriaceho do 2. kapitoly a 4. až 24. kapitoly, s výnimkou spracovaných produktov
rybolovu 16. kapitoly;
b) 15 % ceny výrobku zo závodu pri iných výrobkoch ako tých, na ktoré sa vzťahuje písmeno a).
Tento odsek sa neuplatňuje na výrobky patriace do 50. až 63. kapitoly harmonizovaného systému, v prípade ktorých sa
uplatňujú tolerancie uvedené v poznámkach 6 a 7 prílohy I.
2.
Ustanovenia odseku 1 tohto článku nepovoľujú prekročiť percentuálne podiely maximálneho obsahu nepôvodných
materiálov, ako sa uvádzajú v pravidlách stanovených v zozname v prílohe II.
3.
Odseky 1 a 2 tohto článku sa neuplatňujú na výrobky úplne získané v EHP v zmysle článku 3. Bez toho, aby bol
dotknutý článok 6 a článok 9 ods. 1, sa však tolerancia stanovená v uvedených ustanoveniach uplatňuje na výrobky,
v prípade ktorých sa podľa pravidla stanoveného v zozname v prílohe II vyžaduje, aby materiály, ktoré sa použijú na
výrobu výrobku, boli úplne získané.
Článok 6
Nedostatočné opracovanie alebo spracovanie
1.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, sa nasledujúce operácie považujú za nedostatočné opracovanie
alebo spracovanie na zabezpečenie získania statusu pôvodného výrobku bez ohľadu na splnenie alebo nesplnenie
požiadaviek uvedených v článku 4:
a) operácie, ktoré majú zabezpečiť zachovanie výrobkov v dobrom stave počas prepravy a skladovania;
b) rozdeľovanie a skladanie balení;
c) umývanie, čistenie; odstraňovanie prachu, hrdze, oleja, náteru alebo iných nánosov;
d) žehlenie alebo lisovanie textílií;
e) jednoduché operácie súvisiace s natieraním a leštením;
f)

lúpanie a čiastočné alebo úplné mletie ryže; leštenie a glazovanie obilnín a ryže;

g) operácie súvisiace s farbením alebo ochucovaním cukru alebo jeho tvarovaním do kociek; čiastočné alebo úplné mletie
kryštálového cukru;
h) šúpanie, odkôstkovanie a lúskanie ovocia, orechov a zeleniny;
i)

ostrenie, jednoduché brúsenie alebo jednoduché rezanie;

j)

preosievanie, čistenie, triedenie, klasifikovanie, preberanie, združovanie (vrátane skladania súprav výrobkov);

k) jednoduché plnenie do fliaš, plechoviek, baniek, vriec, puzdier, škatúľ, pripevňovanie na kartóny alebo tabule a všetky
ostatné jednoduché baliace operácie;
l)

pripevňovanie alebo tlač značiek, štítkov, log a iných podobných rozlišovacích znakov na výrobky alebo ich obaly;

m) jednoduché miešanie výrobkov, tiež rôzneho druhu;
n) miešanie cukru s akýmkoľvek materiálom;
o) jednoduché pridávanie vody alebo riedenie, dehydratácia alebo denaturácia výrobkov;
p) p) jednoduché skladanie častí predmetov na vytvorenie kompletného predmetu alebo rozloženie výrobkov na časti;
q) zabíjanie zvierat;
r)

kombinácia dvoch alebo viacerých operácií bližšie určených v písmenách a) až q).
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2.
Pri určovaní, či sa opracovanie alebo spracovanie vykonané na danom výrobku má považovať za nedostatočné
v zmysle odseku 1, sa zohľadnia všetky operácie vykonané na danom výrobku v EHP.
Článok 7
Kumulácia pôvodu
1.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, sa výrobky považujú za výrobky s pôvodom v EHP, ak tam boli získané
a obsahujú materiály s pôvodom v ktorejkoľvek uplatňujúcej zmluvnej strane, za predpokladu, že opracovanie alebo
spracovanie vykonané v EHP presahuje operácie uvedené v článku 6. Nie je nutné, aby tieto materiály boli podrobené
dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu.
2.
Ak opracovanie alebo spracovanie vykonané v EHP nepresahuje operácie uvedené v článku 6, výrobok získaný
použitím materiálov s pôvodom v ktorejkoľvek inej uplatňujúcej zmluvnej strane sa považuje za výrobok s pôvodom
v EHP, len ak hodnota tam pridaná je vyššia ako hodnota použitých materiálov s pôvodom v ktorejkoľvek z ostatných
uplatňujúcich zmluvných strán. Ak to tak nie je, získaný výrobok sa považuje za výrobok s pôvodom v tej uplatňujúcej
zmluvnej strane, v ktorej majú pôvod materiály použité pri výrobe v EHP predstavujúce najvyšší podiel z hľadiska hodnoty.
3.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, a s výnimkou výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly, sa opracovanie alebo
spracovanie vykonané v uplatňujúcej zmluvnej strane, ktorá nie je zmluvnou stranou Dohody o EHP, považuje za vykonané
v EHP, ak sa získané výrobky podrobia ďalšiemu opracovaniu alebo spracovaniu v EHP.
4.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, v prípade výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly a iba na účely
bilaterálneho obchodu medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP platí, že opracovanie alebo spracovanie vykonané
v dovážajúcej zmluvnej strane Dohody o EHP sa považuje za vykonané v EHP, ak sa výrobky podrobia ďalšiemu
opracovaniu alebo spracovaniu v EHP.
Na účely tohto odseku sa účastníci procesu stabilizácie a pridruženia k Európskej únii a Moldavská republika považujú za
jednu uplatňujúcu zmluvnú stranu.
5.
Zmluvné strany Dohody o EHP môžu na základe rozhodnutia Spoločného výboru EHP spoločne rozšíriť
uplatňovanie odseku 3 tohto článku na dovoz výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly.
6.
Na účely kumulácie v zmysle odsekov 3 až 5 tohto článku sa pôvodné výrobky považujú za výrobky s pôvodom
v EHP, len ak tam boli podrobené opracovaniu alebo spracovaniu, ktoré presahuje operácie uvedené v článku 6.
7.
Výrobky s pôvodom v jednej z uplatňujúcich zmluvných strán, ktoré nie sú podrobené žiadnemu opracovaniu ani
spracovaniu v EHP, si pri vývoze do jednej z ostatných zmluvných strán Dohody o EHP zachovávajú svoj pôvod.
Článok 8
Podmienky uplatňovania kumulácie pôvodu
1.

Kumulácia stanovená v článku 7 sa môže uplatniť, len ak:

a) sa medzi uplatňujúcimi zmluvnými stranami, ktoré sú zapojené do získavania statusu pôvodu, a uplatňujúcou
zmluvnou stranou určenia Dohody o EHP uplatňuje preferenčná obchodná dohoda podľa článku XXIV Všeobecnej
dohody o clách a obchode (GATT)1994, a
b) tovar získal status pôvodu na základe uplatnenia pravidiel pôvodu, ktoré sa zhodujú s pravidlami pôvodu obsiahnutými
v týchto pravidlách.
2.
Oznámenia o splnení potrebných požiadaviek na uplatnenie kumulácie sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie
(séria C) a v úradnom vestníku v iných zmluvných stranách Dohody o EHP, v súlade s ich vlastnými postupmi.
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Kumulácia stanovená v článku 7 sa uplatňuje odo dňa uvedeného v daných oznámeniach.
Zmluvné strany Dohody o EHP poskytnú Európskej komisii podrobné informácie o príslušných dohodách uzavretých
s inými uplatňujúcimi zmluvnými stranami vrátane dátumov nadobudnutia platnosti týchto pravidiel.
3.
Dôkaz o pôvode by mal obsahovať vyhlásenie v angličtine v znení „CUMULATION APPLIED WITH (názov príslušnej
uplatňujúcej zmluvnej strany/uplatňujúcich zmluvných strán dohody v angličtine)“, ak výrobky získali status pôvodu
uplatnením kumulácie pôvodu v súlade s článkom 7.
V prípadoch, keď sa ako dôkaz o pôvode použije sprievodné osvedčenie EUR.1, uvedené vyhlásenie sa uvedie v kolónke 7
sprievodného osvedčenia EUR.1.
4.
Zmluvné strany Dohody o EHP sa môžu v prípade výrobkov vyvezených v rámci EHP, ktoré získali status pôvodu
uplatnením kumulácie pôvodu v súlade s článkom 7, rozhodnúť, že upustia od povinnosti zahrnúť do dôkazu o pôvode
vyhlásenie uvedené v odseku 3 tohto článku (1).
Zmluvné strany Dohody o EHP oznámia Európskej komisii toto upustenie v súlade s článkom 8 ods. 2.
Článok 9
Určujúca jednotka
1.
Určujúcou jednotkou na uplatňovanie týchto pravidiel je konkrétny výrobok, ktorý sa považuje za základnú jednotku
pri určovaní zatriedenia podľa nomenklatúry harmonizovaného systému. Z toho vyplýva, že:
a) ak je výrobok pozostávajúci zo súpravy alebo zostavy predmetov zatriedený podľa pravidiel harmonizovaného systému
do jednej položky, určujúcu jednotku tvorí tento celok;
b) ak sa zásielka skladá z niekoľkých rovnakých výrobkov zatriedených do rovnakej položky harmonizovaného systému,
pri uplatňovaní týchto pravidiel sa posudzuje každý výrobok jednotlivo.
2.
Ak je podľa všeobecného pravidla 5 harmonizovaného systému zatriedený spolu s výrobkom aj obal, potom je
zahrnutý aj na účely určenia pôvodu.
3.
Príslušenstvo, náhradné diely a náradie odosielané so zariadením, strojom, prístrojom alebo vozidlom, ktoré sú
súčasťou bežného vybavenia a sú zahrnuté v ich cene zo závodu, sa považujú za celok s takýmto zariadením, strojom,
prístrojom alebo vozidlom.
Článok 10
Súpravy
Súpravy sa podľa vymedzenia vo všeobecnom pravidle 3 harmonizovaného systému považujú za pôvodné, ak sú všetky
výrobky, z ktorých sa skladajú, pôvodné.
Ak sa však súprava skladá z pôvodných a nepôvodných výrobkov, súprava ako celok sa považuje za pôvodný výrobok, ak
hodnota nepôvodných výrobkov nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu.
Článok 11
Neutrálne prvky
S cieľom určiť, či je výrobok pôvodným výrobkom, sa neprihliada na pôvod nasledujúcich prvkov, ktoré môžu byť použité
pri jeho výrobe:
a) elektrická energia a palivo;
(1) Zmluvné strany Dohody o EHP súhlasia s upustením od povinnosti zahrnúť do dôkazu o pôvode vyhlásenie uvedené v článku 8 ods. 3.
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b) zariadenia a vybavenie;
c) stroje a nástroje;
d) akýkoľvek iný tovar, ktorý netvorí ani nemá tvoriť konečné zloženie výrobku.
Článok 12
Účtovné delenie
1.
Ak sa pri opracovaní alebo spracovaní výrobku používajú pôvodné a nepôvodné zastupiteľné materiály, hospodárske
subjekty môžu zabezpečiť spravovanie materiálov pomocou metódy účtovného delenia bez toho, aby sa materiály
skladovali oddelene.
2.
Hospodárske subjekty môžu zabezpečiť spravovanie zastupiteľných pôvodných výrobkov a nepôvodných výrobkov
položky 1701 pomocou metódy účtovného delenia bez toho, aby sa výrobky skladovali oddelene.
3.
Zmluvné strany Dohody o EHP môžu požadovať, aby uplatňovanie účtovného delenia podliehalo predchádzajúcemu
povoleniu zo strany colných orgánov. Colné orgány môžu udeliť povolenie za podmienok, ktoré považujú za vhodné,
a monitorujú používanie tohto povolenia. Colné orgány môžu toto povolenie kedykoľvek odobrať, ak ho držiteľ použije
nesprávnym spôsobom alebo neplní iné podmienky stanovené v týchto pravidlách.
Použitím účtovného delenia sa musí zabezpečiť, aby sa v žiadnom momente nemohlo za „výrobky s pôvodom v EHP“
považovať viac výrobkov, ako by tomu bolo v prípade, ak by sa použila metóda fyzického oddelenia zásob.
Táto metóda sa uplatňuje a jej uplatňovanie sa zaznamenáva na základe všeobecne uznávaných účtovných zásad platných
v zmluvnej strane Dohody o EHP.
4.
Subjekt oprávnený na používanie metódy uvedenej v odsekoch 1 a 2 vyhotoví dôkazy o pôvode alebo požiada
o dôkazy o pôvode pre to množstvo výrobkov, ktoré možno považovať za výrobky s pôvodom v EHP. Na požiadanie
colných orgánov uvedený subjekt poskytne prehľad o spôsobe spravovania uvedeného množstva výrobkov.
HLAVA III
TERITORIÁLNE POŽIADAVKY
Článok 13
Zásada teritoriality
1.

Podmienky stanovené v hlave II sa musia v EHP plniť bez prerušenia.

2.
Ak sa pôvodné výrobky vyvezené z EHP do inej krajiny vrátia späť, musia sa považovať za nepôvodné výrobky,
pokiaľ nie je možné colným orgánom uspokojivo preukázať, že:
a) vrátené výrobky sú totožné s výrobkami, ktoré boli vyvezené, a
b) neboli podrobené iným operáciám ako operáciám nevyhnutným na ich uchovanie v dobrom stave v danej krajine alebo
počas vývozu.
3.
Na získanie statusu pôvodu podľa podmienok stanovených v hlave II nemá vplyv opracovanie ani spracovanie
vykonané mimo EHP na materiáloch vyvezených z EHP a následne tam spätne dovezených za predpokladu, že:
a) uvedené materiály sú úplne získané v EHP alebo sa na nich pred ich vývozom vykonalo opracovanie alebo spracovanie
nad rámec operácií uvedených v článku 6 a
b) colným orgánom je možné uspokojivo preukázať, že:
i) spätne dovezené výrobky boli získané opracovaním alebo spracovaním vyvezených materiálov a
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ii) celková pridaná hodnota získaná mimo EHP na základe uplatnenia tohto článku nepresahuje 10 % ceny zo závodu
konečného výrobku, pre ktorý sa status pôvodu požaduje.
4.
Na účely odseku 3 tohto článku sa podmienky na získanie statusu pôvodu stanovené v hlave II nevzťahujú na
opracovanie ani spracovanie vykonané mimo EHP. Ak sa však pri určovaní statusu pôvodu konečného výrobku uplatňuje
v prípade zoznamu v prílohe II pravidlo stanovujúce maximálnu hodnotu všetkých použitých nepôvodných materiálov
použitých na území príslušnej zmluvnej strany Dohody o EHP spolu s celkovou pridanou hodnotou získanou mimo EHP
pri uplatnení tohto článku nesmie presiahnuť uvedené percento.
5.
Na účely uplatňovania odsekov 3 a 4 „celková pridaná hodnota“ znamená všetky náklady, ktoré vzniknú mimo EHP,
vrátane hodnoty tam použitých materiálov.
6.
Odseky 3 a 4 tohto článku sa neuplatňujú na výrobky, ktoré nespĺňajú podmienky stanovené v zozname v prílohe II
alebo ktoré sa môžu považovať za dostatočne opracované alebo spracované iba vtedy, ak sa uplatní všeobecná tolerancia
stanovená v článku 5.
7.
Opracovanie alebo spracovanie podľa tohto článku, vykonané mimo EHP, sa musí vykonať v režime pasívneho
zušľachťovacieho styku alebo podľa podobného postupu.
Článok 14
Nepozmeňovanie
1.
Preferenčné zaobchádzanie stanovené v Dohode o EHP sa uplatňuje len na výrobky, ktoré spĺňajú požiadavky týchto
pravidiel a sú navrhnuté na dovoz do zmluvnej strany Dohody o EHP, za predpokladu, že uvedené výrobky sú totožné
s výrobkami, ktoré sa vyviezli z vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP. Pred tým, ako sa tieto výrobky navrhnú na
prepustenie do voľného obehu, nesmú byť žiadnym spôsobom pozmenené, zmenené ani podrobené iným operáciám ako
takým, ktoré ich majú uchovať v dobrom stave alebo ktoré spočívajú v pridaní alebo pripevnení značiek, štítkov, colných
uzáver alebo akýchkoľvek dokladov na zaistenie súladu s osobitnými vnútroštátnymi požiadavkami dovážajúcej zmluvnej
strany Dohody o EHP a ktoré sa vykonávajú pod colným dohľadom v tretej krajine(-ách) tranzitu alebo rozdelenia zásielky.
2.
Výrobky alebo zásielky možno skladovať pod podmienkou, že v tretej krajine(-ách) tranzitu zostávajú pod colným
dohľadom.
3.
Bez toho, aby bola dotknutá hlava V tohto dodatku, možno zásielky rozdeliť za predpokladu, že zásielky zostávajú
v tretej krajine(-ách) rozdelenia zásielky pod colným dohľadom.
4.
V prípade pochybností môže dovážajúca zmluvná strana Dohody o EHP požiadať dovozcu alebo jeho zástupcu, aby
kedykoľvek predložili všetky príslušné doklady na preukázanie súladu s týmto článkom, ktorý možno preukázať
akýmikoľvek listinnými dôkazmi, a to najmä:
a) zmluvnými prepravnými dokladmi, ako sú nákladné listy;
b) faktickými alebo konkrétnymi dôkazmi založenými na označení alebo číslovaní balení;
c) osvedčením o nepozmeňovaní, ktoré poskytli colné orgány krajiny(-ín) tranzitu alebo rozdelenia zásielky, alebo
akýmikoľvek inými dokladmi, ktoré preukazujú, že tovar zostal v krajine(-ách) tranzitu alebo rozdelenia zásielky pod
colným dohľadom, alebo
d) akýmikoľvek dôkazmi týkajúcimi sa samotného tovaru.
Článok 15
Výstavy
1.
Pôvodné výrobky zaslané na výstavu do krajiny inej ako krajiny, s ktorou sa uplatňuje kumulácia v súlade s článkami
7 a 8, a po výstave predané na dovoz do EHP využívajú pri dovoze ustanovenia Dohody o EHP, pokiaľ sa k spokojnosti
colných orgánov preukáže, že:
a) vývozca zaslal tieto výrobky zo zmluvnej strany Dohody o EHP do krajiny, v ktorej sa koná výstava, a vystavil ich v tejto
krajine;
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b) uvedený vývozca tieto výrobky predal alebo iným spôsobom prenechal subjektu v inej zmluvnej strane Dohody o EHP;
c) výrobky boli odoslané počas výstavy alebo ihneď po nej v stave, v akom boli zaslané na výstavu, a
d) výrobky neboli od okamihu ich zaslania na výstavu použité na žiaden iný účel ako na predvedenie na výstave.
2.
Dôkaz o pôvode musí byť vydaný alebo vyhotovený v súlade s hlavou V tohto dodatku a predložený colným
orgánom dovážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP bežným spôsobom. Uvádza sa v ňom názov a adresa výstavy.
V prípade potreby sa môžu požadovať ďalšie listinné dôkazy o podmienkach, za ktorých boli výrobky vystavené.
3.
Odsek 1 sa vzťahuje na každú obchodnú, priemyselnú, poľnohospodársku alebo umeleckú výstavu, veľtrh alebo
podobnú verejnú akciu, ktorá nie je organizovaná na súkromné účely v obchodoch alebo v podnikateľských priestoroch
na účely predaja zahraničných výrobkov a počas ktorej výrobky zostávajú pod colnou kontrolou.

HLAVA IV
VRÁTENIE CLA ALEBO OSLOBODENIE OD CLA
Článok 16
Vrátenie cla alebo oslobodenie od cla
1.
Nepôvodné materiály použité na výrobu výrobkov patriacich do 50. až 63. kapitoly harmonizovaného systému
s pôvodom v EHP, na ktoré je vydaný alebo vyhotovený dôkaz o pôvode v súlade s hlavou V tohto dodatku, nepodliehajú
vo vyvážajúcej zmluvnej strane Dohody o EHP vráteniu cla ani oslobodeniu od cla akéhokoľvek druhu.
2.
Zákaz uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na všetky opatrenia týkajúce sa čiastočného alebo úplného vrátenia,
odpustenia alebo nezaplatenia cla alebo poplatkov s rovnocenným účinkom, uplatňované v ktorejkoľvek vyvážajúcej
zmluvnej strane Dohody o EHP, na materiály použité na výrobu, ak sa takéto vrátenie, odpustenie alebo nezaplatenie
uplatňuje výslovne alebo fakticky v prípade, ak sú výrobky získané z týchto materiálov vyvážané a nie sú v nej určené na
prepustenie do colného režimu voľný obeh.
3.
Vývozca výrobkov uvedených v dôkaze o pôvode je povinný predložiť kedykoľvek na požiadanie colných orgánov
všetky príslušné doklady, ktoré preukazujú, že za nepôvodné materiály použité na výrobu dotknutých výrobkov nebolo
vrátené clo a že všetky clá alebo poplatky s rovnocenným účinkom, ktoré sa vzťahujú na takéto materiály, boli skutočne
zaplatené.
4.
Zákaz uvedený v odseku 1 tohto článku sa neuplatňuje na obchod medzi zmluvnými stranami Dohody o EHP
v prípade výrobkov, ktoré získali status pôvodu uplatnením kumulácie pôvodu, na ktorú sa vzťahuje článok 7 ods. 4
alebo 5.

HLAVA V
DÔKAZ O PÔVODE
Článok 17
Všeobecné požiadavky
1.
Na pôvodné výrobky majú sa pri dovoze do zmluvnej strany Dohody o EHP uplatňujú výhody podľa ustanovení
Dohody o EHP, keď sa predloží jeden z týchto dôkazov o pôvode:
a) sprievodné osvedčenie EUR.1, ktorého vzor sa nachádza v prílohe IV k tomuto dodatku;
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b) v prípadoch uvedených v článku 18 ods. 1 vyhlásenie, ďalej uvádzané len ako „vyhlásenie o pôvode“, ktoré vývozca
uvedie na faktúre, dodacom liste alebo akomkoľvek inom obchodnom doklade, ktorý opisuje dotknuté výrobky
dostatočne podrobne na to, aby ich bolo možné identifikovať; znenie vyhlásenia o pôvode sa nachádza v prílohe III
k tomuto dodatku.
2.
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku majú pôvodné výrobky v zmysle týchto pravidiel v prípadoch uvedených
v článku 27 nárok na uplatnenie ustanovení Dohody o EHP bez toho, aby bolo potrebné predložiť ktorýkoľvek z dôkazov
o pôvode uvedených v odseku 1 tohto článku.
3.
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, sa zmluvné strany Dohody o EHP môžu dohodnúť, že na účely preferenčného
obchodu medzi nimi sa dôkazy o pôvode uvedené v odseku 1 písm. a) a b) nahradia potvrdeniami o pôvode
vyhotovenými vývozcami, ktorí sú registrovaní v elektronickej databáze v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi
zmluvných strán Dohody o EHP.
Použitie potvrdenia o pôvode vyhotoveného vývozcami zaregistrovanými v elektronickej databáze schválenej dvomi alebo
viacerými uplatňujúcimi zmluvnými stranami nesmie brániť využívaniu diagonálnej kumulácie s ďalšími uplatňujúcimi
zmluvnými stranami.
4.
Na účely odseku 1 sa zmluvné strany Dohody o EHP môžu dohodnúť na vytvorení systému, ktorý umožní, aby sa
dôkazy o pôvode uvedené v odseku 1 písm. a) a b) vystavovali a/alebo predkladali elektronicky.
5.
Na účely článku 7, pokiaľ sa uplatňuje článok 8 ods. 4, vývozca usadený v uplatňujúcej zmluvnej strane, ktorý
vystavuje alebo žiada o dôkaz o pôvode na základe iného dôkazu o pôvode, ktorý bol oslobodený od povinnosti zahrnúť
vyhlásenie, ktoré sa inak vyžaduje podľa článku 8 ods. 3, uskutoční všetky potrebné kroky s cieľom zaistiť, že budú
splnené podmienky na uplatnenie kumulácie a že bude pripravený predložiť colným orgánom všetky relevantné doklady.

Článok 18

Podmienky vyhotovenia vyhlásenia o pôvode
1.

Vyhlásenie o pôvode uvedené v článku 17 ods. 1 písm. b) môže vyhotoviť:

a) schválený vývozca v zmysle článku 19 alebo
b) ktorýkoľvek vývozca pre akúkoľvek zásielku pozostávajúcu z jedného alebo viacerých balení, ktoré obsahujú pôvodné
výrobky, ktorých celková hodnota nepresahuje 6 000 EUR.
2.
Vyhlásenie o pôvode môže byť vyhotovené, ak možno výrobky považovať za výrobky s pôvodom v EHP alebo
v uplatňujúcej zmluvnej strane a ak spĺňajú ostatné požiadavky týchto pravidiel.
3.
Vývozca, ktorý vyhotoví vyhlásenie o pôvode, musí byť pripravený kedykoľvek na požiadanie colných orgánov
vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP predložiť všetky príslušné doklady preukazujúce status pôvodu dotknutých
výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek týchto pravidiel.
4.
Vyhlásenie o pôvode vyhotoví vývozca tak, že na faktúru, dodací list alebo iný obchodný doklad na písacom stroji
napíše, opečiatkuje alebo vytlačí vyhlásenie, ktorého znenie je uvedené v prílohe III k tomuto dodatku, s použitím jednej
z jazykových verzií stanovených v uvedenej prílohe a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi vyvážajúcej krajiny.
Ak je vyhlásenie napísané rukou, použije sa atramentové pero a paličkové písmo.
5.
Vyhlásenia o pôvode vlastnoručne podpisuje vývozca. Od schváleného vývozcu sa však v zmysle článku 19 nežiada
podpis takýchto vyhlásení, ak poskytne colným orgánom vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP písomný záväzok,
že prijíma plnú zodpovednosť za akékoľvek vyhlásenie o pôvode, ktoré ho identifikuje, akoby ho vlastnoručne podpísal.
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6.
Vývozca môže vyhlásenie o pôvode vyhotoviť pri vývoze výrobkov, na ktoré sa vzťahuje, alebo po ich vývoze
(„dodatočné vyhlásenie o pôvode“) pod podmienkou, že sa predloží v dovážajúcej krajine do dvoch rokov po dovoze
výrobkov, na ktoré sa vzťahuje.
Ak sa zásielka rozdelí v súlade s článkom 14 ods. 3 a pod podmienkou, že sa dodrží rovnaká dvojročná lehota, dodatočné
vyhlásenie o pôvode vyhotoví schválený vývozca výrobkov z vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP.
Článok 19
Schválený vývozca
1.
S výhradou vnútroštátnych požiadaviek môžu colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP každému
vývozcovi usadenému v tejto zmluvnej strane Dohody o EHP povoliť (ďalej len „schválený vývozca“), aby vyhotovoval
vyhlásenia o pôvode bez ohľadu na hodnotu dotknutých výrobkov.
2.
Vývozca, ktorý o takéto povolenie požiada, musí colným orgánom uspokojivo poskytnúť všetky záruky potrebné na
overenie statusu pôvodu výrobkov, ako aj na splnenie ostatných požiadaviek týchto pravidiel.
3.

Colné orgány poskytnú schválenému vývozcovi číslo colného povolenia, ktoré sa uvedie vo vyhlásení o pôvode.

4.
Colné orgány overia riadne používanie povolenia. Povolenie môžu odobrať, ak ho schválený vývozca používa
nesprávnym spôsobom, a musia ho odobrať, ak už schválený vývozca neposkytuje záruky uvedené v odseku 2.
Článok 20
Postup pri vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1
1.
Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP na základe
písomnej žiadosti podanej vývozcom alebo zástupcom, ktorého na tento úkon splnomocnil vývozca na vlastnú
zodpovednosť.
2.
Na tento účel vývozca alebo jeho splnomocnený zástupca vyplní sprievodné osvedčenie EUR.1 aj tlačivo žiadosti,
ktorých vzory sú uvedené v prílohe IV k tomuto dodatku. Uvedené tlačivá sa musia vyplniť v jednom z jazykov, v ktorých
je vyhotovená Dohoda o EHP, a v súlade s ustanoveniami vnútroštátnych právnych predpisov vyvážajúcej zmluvnej strany
Dohody o EHP. Ak sa tlačivá vypĺňajú ručne, použije sa atramentové pero a paličkové písmo. Opis výrobkov sa uvedie
v kolónke vyhradenej na tieto účely takým spôsobom, aby nezostali prázdne riadky. Ak nie je celá kolónka vyplnená,
posledný riadok opisu sa podčiarkne vodorovnou čiarou a prázdny priestor sa prečiarkne.
3.

Sprievodné osvedčenie EUR.1 musí obsahovať vyhlásenie v angličtine v znení „TRANSITIONAL RULES“ v kolónke 7.

4.
Vývozca žiadajúci o vydanie sprievodného osvedčenia EUR.1 je povinný kedykoľvek na požiadanie colných orgánov
vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP, v ktorej sa sprievodné osvedčenie EUR.1 vydáva, predložiť všetky príslušné
doklady preukazujúce status pôvodu dotknutých výrobkov, ako aj splnenie ostatných požiadaviek týchto pravidiel.
5.
Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP, ak sa dotknuté
výrobky môžu považovať za pôvodné výrobky a spĺňajú ostatné požiadavky týchto pravidiel.
6.
Colné orgány, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenia EUR.1, prijmú všetky opatrenia potrebné na overenie statusu
pôvodu výrobkov a splnenia všetkých ostatných požiadaviek týchto pravidiel. Na tento účel majú právo požadovať dôkazy
a vykonať kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú. Takisto zabezpečia, aby tlačivá uvedené
v odseku 2 tohto článku boli riadne vyplnené. Skontrolujú najmä, či je priestor vyhradený na opis výrobkov vyplnený tak,
aby sa vylúčila každá možnosť dodatočného neoprávneného doplnenia.
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Dátum vydania sprievodného osvedčenia EUR.1 sa uvedie v kolónke 11 sprievodného osvedčenia EUR.1.

8.
Sprievodné osvedčenie EUR.1 vydávajú colné orgány a odovzdajú ho vývozcovi, hneď ako sa samotný vývoz
uskutoční alebo zabezpečí.
Článok 21
Dodatočne vydávané sprievodné osvedčenia EUR.1
1.
Bez ohľadu na článok 20 ods. 8 je možné vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 po uskutočnení vývozu výrobkov, na
ktoré sa osvedčenie vzťahuje, ak:
a) v čase vývozu nebolo vydané z dôvodu chýb alebo neúmyselného opomenutia, alebo zvláštnych okolností;
b) colným orgánom sa uspokojivo preukázalo, že sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané, ale nebolo z technických
dôvodov prijaté pri dovoze;
c) miesto konečného určenia dotknutých výrobkov nebolo v čase vývozu známe a bolo určené počas ich prepravy alebo
skladovania a po prípadnom rozdelení zásielok v súlade s článkom 14 ods. 3;
d) sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo EUR.MED bolo vydané v súlade s pravidlami dohovoru pre výrobky, ktoré sú
pôvodnými výrobkami aj v súlade s týmito pravidlami. Vývozca uskutoční všetky potrebné kroky s cieľom zaistiť, aby
boli splnené podmienky na uplatnenie kumulácie a bude pripravený predložiť colným orgánom všetky relevantné
doklady preukazujúce, že výrobok je pôvodný v súlade s týmito pravidlami, alebo
e) sprievodné osvedčenie EUR.1 bolo vydané na základe článku 8 ods. 4 a uplatnenie článku 8 ods. 3 sa vyžaduje pri
dovoze v inej uplatňujúcej zmluvnej strane.
2.
Na účely vykonávania odseku 1 vývozca vo svojej žiadosti uvedie miesto a dátum vývozu výrobkov, na ktoré sa
vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1, a odôvodnenie tejto žiadosti.
3.
Colné orgány môžu vydať sprievodné osvedčenie EUR.1 dodatočne do dvoch rokov od dátumu vývozu a iba po
overení, že informácie uvedené v žiadosti vývozcu sa zhodujú s informáciami v príslušnom spise.
4.
Okrem požiadavky podľa článku 20 ods. 3 musia sprievodné osvedčenia EUR.1 vydané dodatočne obsahovať túto
poznámku v angličtine: „ISSUED RETROSPECTIVELY“.
5.

Poznámka uvedená v odseku 4 sa vloží do kolónky 7 sprievodného osvedčenia EUR.1.
Článok 22
Vydávanie duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1

1.
V prípade krádeže, straty alebo zničenia sprievodného osvedčenia EUR.1 môže vývozca požiadať colné orgány, ktoré
ho vydali, o duplikát vyhotovený na základe vývozných dokladov, ktoré majú v držbe.
2.
Okrem požiadavky podľa článku 20 ods. 3 musí duplikát vydaný v súlade s odsekom 1 tohto článku obsahovať túto
poznámku v angličtine: „DUPLICATE“.
3.

Poznámka uvedená v odseku 2 sa vloží do kolónky 7 duplikátu sprievodného osvedčenia EUR.1.

4.

Duplikát, na ktorom sa uvedie dátum vydania originálu sprievodného osvedčenia EUR.1, je platný od tohto dátumu.
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Článok 23
Platnosť dôkazu o pôvode
1.
Dôkaz o pôvode je platný desať mesiacov od dátumu jeho vydania alebo vyhotovenia vo vyvážajúcej zmluvnej strane
Dohody o EHP a v uvedenej lehote sa musí predložiť colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP.
2.
Dôkazy o pôvode, ktoré sa predložia colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP po uplynutí
obdobia platnosti uvedeného v odseku 1, môžu byť prijaté na účely uplatnenia colných preferencií, ak sú príčinou
nepredloženia uvedených dokladov v stanovenej lehote výnimočné okolnosti.
3.
V ostatných prípadoch oneskoreného predloženia môžu colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP
prijať dôkazy o pôvode, ak im boli výrobky predložené pred uplynutím uvedenej lehoty.
Článok 24
Slobodné pásma
1.
Zmluvné strany Dohody o EHP prijímajú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa výrobky, s ktorými
sa obchoduje na podklade dôkazu o pôvode, ktoré počas prepravy využívajú slobodné pásmo nachádzajúce sa na ich
území, nenahradili iným tovarom a nezaobchádzalo sa s nimi inak, ako je obvyklé na ich uchovanie v dobrom stave.
2.
Odchylne od odseku 1, ak sa výrobky s pôvodom v EHP alebo v uplatňujúcej zmluvnej strane doviezli do slobodného
pásma na podklade dôkazu o pôvode a sú podrobené zaobchádzaniu alebo spracovaniu, je možné vydať alebo vyhotoviť
nový dôkaz o pôvode, ak je toto zaobchádzanie alebo spracovanie v súlade s týmito pravidlami.
Článok 25
Podmienky dovozu
Dôkazy o pôvode sa predkladajú colným orgánom dovážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP v súlade s postupmi, ktoré
sa uplatňujú v danej zmluvnej strane Dohody o EHP.
Článok 26
Dovoz po častiach
Ak sa na žiadosť dovozcu a za podmienok ustanovených colnými orgánmi dovážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP
dovážajú po častiach rozobrané alebo nezložené výrobky v zmysle všeobecného pravidla 2 písm. a) na interpretáciu
harmonizovaného systému, ktoré patria do tried XVI a XVII alebo položiek 7308 a 9406, colným orgánom sa pre takéto
výrobky predloží jeden dôkaz o pôvode pri dovoze prvej časti.
Článok 27
Oslobodenie od dôkazu o pôvode
1.
Výrobky zasielané ako malé balíky súkromnými osobami súkromným osobám alebo tvoriace súčasť osobnej
batožiny cestujúcich sa považujú za pôvodné výrobky bez predloženia dôkazu o pôvode, ak tieto výrobky nie sú dovážané
obchodným dovozom, boli vyhlásené za výrobky spĺňajúce požiadavky týchto pravidiel a neexistujú pochybnosti
o pravdivosti tohto vyhlásenia.
2.

Dovoz sa nepovažuje za obchodný dovoz, ak sú splnené všetky tieto podmienky:

a) dovoz je príležitostný;
b) dovážajú sa výlučne výrobky na osobnú potrebu príjemcov alebo cestujúcich, alebo ich príbuzných;
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c) z povahy a množstva výrobkov je zrejmé, že nie sú určené na obchodné účely.
3.
Celková hodnota uvedených výrobkov nesmie presiahnuť 500 EUR v prípade malých balíkov alebo 1 200 EUR
v prípade výrobkov tvoriacich súčasť osobnej batožiny cestujúcich.
Článok 28
Nezrovnalosti a formálne chyby
1.
Zistenie drobných nezrovnalostí medzi vyhláseniami v dôkaze o pôvode a vyhláseniami v dokladoch predložených
colnému úradu na účely vybavenia formalít pri dovážaných výrobkoch nezbavuje dôkaz o pôvode ipso facto platnosti, ak
sa riadne preukáže, že uvedený doklad skutočne zodpovedá predloženým výrobkom.
2.
Zrejmé formálne chyby, ako sú napríklad preklepy na dôkaze o pôvode, nesmú byť dôvodom zamietnutia dokladov
uvedených v odseku 1 tohto článku, ak uvedené chyby nevyvolajú pochybnosti o správnosti vyhlásení uvedených
v uvedených dokladoch.
Článok 29
Vyhlásenia dodávateľa
1.
Ak sa v zmluvnej strane Dohody o EHP vydá sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhotoví vyhlásenie o pôvode na
pôvodné výrobky, pri výrobe ktorých sa použil tovar s pôvodom v inej uplatňujúcej zmluvnej strane, ktorý tam bol
podrobený opracovaniu alebo spracovaniu bez toho, aby získal status preferenčného pôvodu v súlade s článkom 7 ods. 3
alebo 4, zohľadní sa vyhlásenie dodávateľa o tomto tovare v súlade s týmto článkom.
2.
Vyhlásenie dodávateľa uvedené v odseku 1 slúži ako dôkaz opracovania alebo spracovania, ktoré sa vykonalo na
dotknutom tovare v EHP alebo v uplatňujúcej zmluvnej strane, na účely stanovenia, či sa výrobky, pri výrobe ktorých sa
uvedený tovar použil, môžu považovať za výrobky s pôvodom vo vyvážajúcej zmluvnej strane a či spĺňajú ostatné
požiadavky týchto pravidiel.
3.
Dodávateľ vyhotoví samostatné vyhlásenie dodávateľa, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 4, pre každú
zásielku tovaru, a to vo forme predpísanej v prílohe VI, na liste papiera pripojenom k faktúre, dodaciemu listu alebo inému
obchodnému dokladu, ktorý dostatočne podrobne opisuje príslušný tovar tak, aby ho bolo možné identifikovať.
4.
Ak dodávateľ pravidelne dodáva určitému zákazníkovi tovar, v prípade ktorého sa očakáva, že opracovanie alebo
spracovanie vykonávané v EHP alebo v uplatňujúcej zmluvnej strane bude pretrvávať určité obdobie, môže predložiť
jediné vyhlásenie dodávateľa, ktoré sa vzťahuje aj na budúce zásielky tohto tovaru („dlhodobé vyhlásenie dodávateľa“).
Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa môže byť obvykle platné maximálne dva roky od dátumu vyhotovenia vyhlásenia. Colné
orgány uplatňujúcej zmluvnej strany, v ktorej sa vyhlásenie vyhotovilo, stanovia podmienky, za ktorých je možné využiť
dlhšie obdobia platnosti. Dodávateľ vyhotoví dlhodobé vyhlásenie dodávateľa vo forme predpísanej v prílohe VII
a dotknutý tovar opíše dostatočne podrobne tak, aby ho bolo možné identifikovať. Príslušnému zákazníkovi sa toto
vyhlásenie poskytne pred tým, ako sa mu dodá prvá zásielka tovaru, na ktorý sa uvedené vyhlásenie vzťahuje, alebo spolu
s prvou zásielkou. Dodávateľ bezodkladne informuje svojho zákazníka, ak dlhodobé vyhlásenie dodávateľa už nie je platné
pre dodávaný tovar.
5.
Vyhlásenia dodávateľa uvedené v odsekoch 3 a 4 sa vyhotovia na písacom stroji alebo vytlačia v jednom z jazykov
Dohody o EHP, v súlade s vnútroštátnym právom uplatňujúcej zmluvnej strany, v ktorej je vyhlásenie vyhotovené, a musia
byť vlastnoručne podpísané dodávateľom. Vyhlásenie môže byť napísané aj rukou; v tom prípade musí byť napísané
atramentovým perom a paličkovým písmom.
6.
Dodávateľ, ktorý vyhotovuje vyhlásenie, musí byť kedykoľvek pripravený predložiť na žiadosť colných orgánov
uplatňujúcej zmluvnej strany, v ktorej sa vyhlásenie vyhotovuje, všetky príslušné doklady preukazujúce správnosť
informácií uvedených v tomto vyhlásení.
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Článok 30
Sumy vyjadrené v eurách
1.
Na účely uplatňovania článku 18 ods. 1 písm. b) a článku 27 ods. 3 v prípadoch, keď sú výrobky fakturované v inej
mene ako euro, sumy v národných menách zmluvných strán Dohody o EHP zodpovedajúce sumám vyjadreným v eurách
určí raz ročne každá z dotknutých krajín.
2.
Na zásielku sa vzťahujú výhody podľa článku 18 ods. 1 písm. b) alebo článku 27 ods. 3 tak, že sa zohľadní suma
stanovená dotknutou krajinou, v mene, v ktorej je vystavená faktúra.
3.
Sumy, ktoré sa majú použiť v akejkoľvek národnej mene, sa v tejto mene musia rovnať sumám vyjadreným v eurách
podľa kurzu platného v prvý pracovný deň októbra. Tieto sumy sa oznamujú Európskej komisii do 15. októbra
a uplatňujú sa od 1. januára nasledujúceho roka. Európska komisia oznamuje príslušné sumy všetkým dotknutým
krajinám.
4.
Zmluvné strany Dohody o EHP môžu zaokrúhliť nahor alebo nadol sumu, ktorá je výsledkom prepočtu sumy
vyjadrenej v eurách na ich národnú menu. Zaokrúhlená suma sa nesmie odlišovať od sumy, ktorá je výsledkom prepočtu,
o viac ako 5 %. Strana si môže zachovať nezmenený ekvivalent sumy vyjadrenej v národnej mene k sume vyjadrenej
v eurách, ak v čase ročnej úpravy podľa odseku 3 prepočítaná suma v národnej mene pred zaokrúhlením nie je vyššia viac
ako o 15 %. Ekvivalent v národnej mene je možné ponechať nezmenený, ak by výsledkom prepočtu bolo zníženie hodnoty
ekvivalentu.
5.
Sumy vyjadrené v eurách preskúmava Spoločný výbor EHP na žiadosť zmluvnej strany Dohody o EHP. Spoločný
výbor EHP pri uvedenom preskúmaní zváži potrebu zachovania účinku príslušných limitov v reálnom vyjadrení. Na tento
účel môže rozhodnúť o úprave súm vyjadrených v eurách.

HLAVA VI
ZÁSADY SPOLUPRÁCE A LISTINNÉ DÔKAZY
Článok 31
Listinné dôkazy, uchovávanie dôkazov o pôvode a podporných dokladov
1.
Vývozca, ktorý vyhotovil vyhlásenie o pôvode alebo požiadal o sprievodné osvedčenie EUR.1, uchováva papierovú
alebo elektronickú verziu uvedených dôkazov o pôvode a všetky doklady podporujúce status pôvodu aspoň tri roky od
dátumu vydania alebo vyhotovenia vyhlásenia o pôvode.
2.
Dodávateľ, ktorý vyhotoví vyhlásenie dodávateľa, uchováva kópiu tohto vyhlásenia a všetkých faktúr, dodacích listov
alebo iných obchodných dokladov, ku ktorým je uvedené vyhlásenie pripojené, ako aj doklady uvedené v článku 29 ods. 6
aspoň tri roky.
Dodávateľ, ktorý vyhotoví dlhodobé vyhlásenie dodávateľa, uchováva kópiu tohto vyhlásenia a všetkých faktúr, dodacích
listov alebo iných obchodných dokladov týkajúcich sa tovaru, na ktorý sa vzťahuje takéto vyhlásenie zaslané príslušnému
zákazníkovi, ako aj doklady uvedené v článku 29 ods. 6 aspoň tri roky. Uvedené obdobie začína plynúť od skončenia
platnosti dlhodobého vyhlásenia dodávateľa.
3.

Na účely odseku 1 tohto článku doklady podporujúce status pôvodu sú okrem iného:

a) priame dôkazy o činnostiach vykonávaných vývozcom alebo dodávateľom pri získavaní výrobku, tvoriace napríklad
súčasť jeho účtov alebo vnútropodnikového účtovníctva;
b) doklady preukazujúce status pôvodu použitých materiálov, vydané alebo vyhotovené v príslušnej uplatňujúcej zmluvnej
strane v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi;
c) doklady preukazujúce opracovanie alebo spracovanie materiálov v príslušnej zmluvnej strane Dohody o EHP,
vyhotovené alebo vydané v tejto zmluvnej strane Dohody o EHP v súlade s jej vnútroštátnymi právnymi predpismi;
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d) vyhlásenia o pôvode alebo sprievodné osvedčenia EUR.1 preukazujúce status pôvodu použitých materiálov, vyhotovené
alebo vydané v zmluvných stranách Dohody o EHP v súlade s týmito pravidlami;
e) primerané dôkazy týkajúce sa opracovania alebo spracovania vykonaného mimo EHP na základe uplatňovania
článku 13 a 14, ktoré preukazujú splnenie požiadaviek uvedených v uvedených článkoch.
4.
Colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP, ktoré vydávajú sprievodné osvedčenia EUR.1, uchovávajú
tlačivo žiadosti uvedené v článku 20 ods. 2 najmenej tri roky.
5.
Colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP uchovávajú vyhlásenia o pôvode a sprievodné osvedčenia
EUR.1, ktoré sa im predložia, najmenej tri roky.
6.
S vyhlásením dodávateľa, ktoré preukazuje vykonanie opracovania alebo spracovania použitých materiálov
v uplatňujúcej zmluvnej strane alebo v EHP, vyhotoveným v tejto uplatňujúcej zmluvnej strane alebo v EHP, sa zaobchádza
ako s dokladom uvedeným v článku 18 ods. 3, článku 20 ods. 4 a článku 29 ods. 6, ktorý sa používa ako dôkaz toho, že
výrobky, na ktoré sa vzťahuje sprievodné osvedčenie EUR.1 alebo vyhlásenie o pôvode, sa môžu považovať za výrobky
s pôvodom v tejto uplatňujúcej zmluvnej strane alebo v EHP a spĺňajú aj ostatné požiadavky týchto pravidiel.
Článok 32
Urovnávanie sporov
Spory, ktoré vzniknú v súvislosti s postupmi overovania podľa článkov 34 a 35 alebo vo vzťahu k výkladu tohto dodatku
a ktoré nie je možné urovnať medzi colnými orgánmi žiadajúcimi o overenie a colnými orgánmi zodpovednými za
vykonanie overenia, sa predložia Spoločnému výboru EHP.
Vo všetkých prípadoch sa urovnávanie sporov medzi dovozcom a colnými orgánmi dovážajúcej zmluvnej strany Dohody
o EHP uskutoční v súlade s právnymi predpismi uvedenej krajiny.
HLAVA VII
ADMINISTRATÍVNA SPOLUPRÁCA
Článok 33
Oznamovanie a spolupráca
1.
Colné orgány zmluvných strán Dohody o EHP si navzájom poskytnú vzory odtlačkov pečiatok, ktoré ich colné úrady
používajú pri vydávaní sprievodných osvedčení EUR.1, spolu s modelmi čísel povolení udeľovaných schváleným vývozcom
a s adresami colných orgánov zodpovedných za overovanie týchto osvedčení a vyhlásení o pôvode.
2.
S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie týchto pravidiel si zmluvné strany Dohody o EHP prostredníctvom
príslušných colných orgánov vzájomne pomáhajú pri kontrole pravosti sprievodných osvedčení EUR.1, vyhlásení
o pôvode, vyhlásení dodávateľa a pri kontrole správnosti informácií uvedených v uvedených dokladoch.
Článok 34
Overovanie dôkazov o pôvode
1.
Následné overovania dôkazov o pôvode sa vykonávajú náhodne alebo kedykoľvek, keď majú colné orgány
dovážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP opodstatnené pochybnosti o pravosti takýchto dokladov, statuse pôvodu
dotknutých výrobkov alebo plnení ostatných požiadaviek týchto pravidiel.
2.
Keď colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP žiadajú o následné overenie, vrátia sprievodné
osvedčenie EUR.1 a faktúru, ak bola predložená, vyhlásenie o pôvode alebo kópie týchto dokladov colným orgánom
vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP, pričom v prípade potreby uvedú dôvody žiadosti o overenie. Všetky získané
doklady a informácie naznačujúce, že informácie uvedené v dôkaze o pôvode sú nesprávne, sa odovzdajú ako podklad
k žiadosti o overenie.
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3.
Overenie vykonávajú colné orgány vyvážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP. Na tento účel majú právo požadovať
dôkazy a vykonať kontrolu účtov vývozcu alebo inú kontrolu, ktorú považujú za účelnú.

4.
Ak sa colné orgány dovážajúcej zmluvnej strany Dohody o EHP rozhodnú pozastaviť uplatňovanie preferenčného
zaobchádzania v prípade dotknutých výrobkov počas čakania na výsledky overenia, ponúkne sa dovozcovi prepustenie
výrobkov s výhradou akýchkoľvek preventívnych opatrení, ktoré sa považujú za potrebné.

5.
Colné orgány, ktoré požadujú overenie, sú o výsledkoch tohto overenia informované v čo najkratšom čase.
Z výsledkov musí byť zrejmé, či sú doklady pravé, či možno dotknuté výrobky pokladať za výrobky s pôvodom v EHP a či
sú splnené ostatné požiadavky podľa týchto pravidiel.

6.
Ak v prípadoch, v ktorých existujú dôvodné pochybnosti, nie je do desiatich mesiacov odo dňa žiadosti o overenie
k dispozícii žiadna odpoveď, alebo ak táto odpoveď neobsahuje dostatočné informácie na určenie pravosti daného
dokladu alebo skutočného pôvodu výrobkov, žiadajúce colné orgány odmietnu s výnimkou mimoriadnych okolností
nárok na preferencie.

Článok 35

Overovanie vyhlásení dodávateľa

1.
Následné overovanie vyhlásení dodávateľa alebo dlhodobých vyhlásení dodávateľa sa môže vykonávať náhodne alebo
kedykoľvek, keď colné orgány zmluvnej strany Dohody o EHP, v ktorej sa tieto vyhlásenia brali do úvahy pri vydávaní
sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo pri vyhotovovaní vyhlásenia o pôvode, majú odôvodnené pochybnosti o pravosti
dokladu alebo správnosti informácií uvedených v tomto doklade.

2.
Na účely vykonávania odseku 1 colné orgány zmluvnej strany uvedenej v odseku 1 vrátia vyhlásenie dodávateľa alebo
dlhodobé vyhlásenie dodávateľa a faktúry, dodacie listy alebo ďalšie obchodné doklady týkajúce sa tovaru, na ktorý sa
vzťahuje takéto vyhlásenie, colným orgánom uplatňujúcej zmluvnej strany, v ktorej bolo vyhlásenie vyhotovené, pričom
prípadne uvedú vecné alebo formálne dôvody žiadosti o overenie.

Spolu so žiadosťou o následné overenie zašlú ako jej podklad všetky získané doklady a informácie o tom, že údaje uvedené
vo vyhlásení dodávateľa alebo v dlhodobom vyhlásení dodávateľa sú nesprávne.

3.
Overenie vykonávajú colné orgány uplatňujúcej zmluvnej strany, kde bolo vyhlásenie dodávateľa alebo dlhodobé
vyhlásenie dodávateľa vyhotovené. Na tento účel majú právo požadovať podklady a vykonať kontrolu účtov dodávateľa
alebo inú kontrolu, ktorú považujú za vhodnú.

4.
Colné orgány, ktoré požadujú overenie, sú o výsledkoch tohto overenia informované v čo najkratšom čase. Z týchto
výsledkov musí byť zrejmé, či informácie uvedené vo vyhlásení dodávateľa alebo dlhodobom vyhlásení dodávateľa sú
správne, a musia im umožniť určiť, či a v akom rozsahu by sa takéto vyhlásenie dodávateľa mohlo brať do úvahy pri
vydávaní sprievodného osvedčenia EUR.1 alebo pri vyhotovení vyhlásenia o pôvode.

Článok 36

Sankcie

Každá zmluvná strana Dohody o EHP zabezpečí uloženie trestnoprávnych, občianskoprávnych alebo správnych sankcií za
porušenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov týkajúcich sa týchto pravidiel.
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HLAVA VIII
UPLATŇOVANIE DODATKU A
Článok 37
Lichtenštajnsko
Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, výrobok s pôvodom v Lichtenštajnsku sa z dôvodu colnej únie medzi Švajčiarskom
a Lichtenštajnskom považuje za výrobok s pôvodom vo Švajčiarsku.
Článok 38
Sanmarínska republika
Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, sa výrobok s pôvodom v Sanmarínskej republike z dôvodu colnej únie medzi
Európskou úniou a Sanmarínskou republikou považuje za výrobok s pôvodom v Európskej únii.
Článok 39
Andorrské kniežatstvo
Bez toho, aby bol dotknutý článok 2, sa výrobok s pôvodom v Andorrskom kniežatstve zatriedený do 25. až 97. kapitoly
harmonizovaného systému z dôvodu colnej únie medzi Európskou úniou a Andorrským kniežatstvom považuje za
výrobok s pôvodom v Európskej únii.
Článok 40
Ceuta a Melilla
1.

Na účely týchto pravidiel sa pojem „EHP“ nevzťahuje na Ceutu a Melillu.

2.
Na účely uplatňovania protokolu 49 k Dohode o EHP týkajúceho sa výrobkov s pôvodom v Ceute a Melille sa tieto
pravidlá uplatňujú mutatis mutandis s výhradou osobitných podmienok stanovených v prílohe V.
PRÍLOHA I

ÚVODNÉ POZNÁMKY K ZOZNAMU V PRÍLOHE II
Poznámka 1 – Všeobecný úvod
V zozname sa uvádzajú podmienky vyžadované pre všetky výrobky, aby sa mohli považovať za dostatočne opracované
alebo spracované v zmysle hlavy II článku 4 tohto dodatku. Existujú štyri rôzne druhy pravidiel, ktoré sa líšia v závislosti
od výrobku:
a) pri opracovaní alebo spracovaní sa nepresiahne maximálny obsah nepôvodných materiálov;
b) v dôsledku opracovania alebo spracovania sa štvormiestna položka harmonizovaného systému alebo šesťmiestna
podpoložka harmonizovaného systému, do ktorých sú zatriedené výrobky, líši od štvormiestnej položky
harmonizovaného systému alebo šesťmiestnej podpoložky, do ktorých sú zatriedené použité materiály;
c) vykoná sa osobitné opracovanie alebo spracovateľská operácia;
d) opracúvajú alebo spracúvajú sa určité úplne získané materiály.
Poznámka 2 – Štruktúra zoznamu
2.1

Prvé dva stĺpce v zozname opisujú získaný výrobok. Stĺpec 1 uvádza číslo položky alebo kapitoly
používané v harmonizovanom systéme a stĺpec 2 uvádza opis tovaru používaný v danom systéme pre
danú položku alebo kapitolu. Pre každý zápis v prvých dvoch stĺpcoch je v stĺpci 3 uvedené príslušné
pravidlo. Ak v niektorých prípadoch predchádza zápisu v stĺpci 1 „ex“, znamená to, že pravidlá v stĺpci 3
platia len pre tú časť danej položky, ktorá je opísaná v stĺpci 2.
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2.2

Ak sú v stĺpci (1) zoskupené viaceré čísla položiek alebo ak je uvedené číslo kapitoly a v stĺpci (2) sa preto
uvádza všeobecný opis výrobkov, platia príslušné pravidlá v stĺpci (3) pre všetky výrobky, ktoré sú podľa
harmonizovaného systému zatriedené do položiek predmetnej kapitoly alebo do ktorejkoľvek z položiek
zoskupených v stĺpci (1).

2.3

Ak sa v zozname uvádzajú rôzne pravidlá pre rôzne výrobky patriace do rovnakej položky, v každej zo
zarážok sa opisuje tá časť položky, na ktorú sa vzťahuje príslušné pravidlo v stĺpci (3).

2.4

Ak sú v stĺpci 3 uvedené dve alternatívne pravidlá oddelené výrazom „alebo“, vývozca si môže vybrať, ktoré
pravidlo použije.

Poznámka 3 – Príklady uplatňovania pravidiel
3.1

Článok 4 v hlave II tohto dodatku týkajúci sa výrobkov, ktoré nadobudli status pôvodu a používajú sa na
výrobu iných výrobkov, sa uplatňuje bez ohľadu na to, či uvedené výrobky svoj status získali v závode,
v ktorom sa používajú, alebo v inom závode v EHP.

3.2

V súlade s hlavou II článkom 6 tohto dodatku musí vykonané opracovanie alebo spracovanie ísť nad rámec
zoznamu operácií uvedených v zozname v uvedenom článku. V opačnom prípade tovar nespĺňa
podmienky na udelenie preferenčného sadzobného zaobchádzania, a to ani v prípade, ak sú splnené
podmienky uvedené ďalej v zozname.
S výhradou hlavy II článku 6 tohto dodatku pravidlá v zozname predstavujú minimálny rozsah
požadovaného opracovania alebo spracovania, pričom väčší rozsah opracovania alebo spracovania takisto
zabezpečuje získanie statusu pôvodu; naopak, opracovanie alebo spracovanie v menšom rozsahu nemôže
zabezpečiť získanie statusu pôvodu.
Ak teda pravidlo stanovuje, že sa môže na určitom stupni výroby použiť nepôvodný materiál, použitie
takého materiálu v skoršej fáze výroby je dovolené a použitie takého materiálu v neskoršej fáze nie.
Ak pravidlo stanovuje, že sa na určitom stupni výroby nemôže použiť nepôvodný materiál, použitie
materiálov v skoršej fáze výroby je dovolené a použitie materiálov v neskoršej fáze nie.
Príklad: Ak pravidlo v zozname pre 19. kapitolu vyžaduje, že „nepôvodné materiály položiek 1101 až
1108 nemôžu presiahnuť 20 hmotnostných %“, použitie (t. j. dovoz) obilnín 10. kapitoly (materiálov
v skoršej fáze výroby) nie je obmedzené.

3.3

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 3.2, ak sa v pravidle používa výraz „výroba z materiálov
ktorejkoľvek položky“, tak môžu byť použité materiály ktorýchkoľvek položiek (dokonca materiály
s rovnakým opisom a rovnakej položky ako výrobok), avšak s výhradou akýchkoľvek osobitných
obmedzení, ktoré toto pravidlo môže taktiež obsahovať.
Výraz „výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky…“ alebo „výroba
z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov rovnakej položky ako výrobok“ však
znamená, že možno použiť materiály ktorýchkoľvek položiek okrem tých, ktoré majú rovnaký opis ako
výrobok uvedený v stĺpci 2 zoznamu.

3.4

Ak pravidlo v zozname uvádza, že výrobok možno vyrobiť z viac ako jedného materiálu, znamená to, že
môže byť použitý jeden alebo viac materiálov. Nevyžaduje, aby boli použité všetky materiály.

3.5

Ak pravidlo v zozname uvádza, že výrobok musí byť vyrobený z konkrétneho materiálu, táto podmienka
nebráni použiť iné materiály, ktoré svojím charakterom toto nemôžu splniť.

3.6

Ak sú v pravidle v zozname uvedené dve percentuálne hodnoty pre maximálnu hodnotu nepôvodných
materiálov, ktoré sa môžu použiť, potom tieto percentá nemožno sčítať. Inak povedané, maximálna
hodnota všetkých použitých nepôvodných materiálov nesmie nikdy presiahnuť vyššiu z daných
percentuálnych hodnôt. Okrem toho jednotlivé percentá sa nesmú prekročiť vo vzťahu ku konkrétnym
materiálom, na ktoré sa vzťahujú.
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Poznámka 4 – Všeobecné ustanovenia týkajúce sa určitého poľnohospodárskeho tovaru
4.1

S poľnohospodárskym tovarom patriacim do 6., 7., 8., 9., 10. a 12. kapitoly a do položky 2401, ktorý sa
pestuje alebo žne a zberá v EHP, sa zaobchádza ako s tovarom s pôvodom v EHP, a to aj v prípade, že sa
pestuje z dovezených semien, cibuliek, odnoží, odrezkov, vrúbľov, výhonkov, pukov alebo iných živých
častí rastlín.

4.2

V prípadoch, keď sa na obsah nepôvodného cukru v konkrétnom výrobku vzťahujú obmedzenia, hmotnosť
cukru položky 1701 (sacharóza) a položky 1702 (napr. fruktóza, glukóza, laktóza, maltóza, izoglukóza
alebo invertný cukor) použitého pri výrobe konečného výrobku a použitého pri výrobe nepôvodných
výrobkov zapracovaných do konečného výrobku sa zohľadňuje pri výpočte takýchto obmedzení.

Poznámka 5 – Terminológia používaná v súvislosti s určitými textilnými výrobkami
5.1

Pojem „prírodné vlákna“ sa v zozname používa na označenie iných ako umelých alebo syntetických vláken.
Obmedzuje sa na stupne pred tkaním, vrátane odpadu, a ak nie je uvedené inak, zahŕňa vlákna, ktoré sú
mykané, česané alebo inak spracované, ale nie tkané.

5.2

Pojem „prírodné vlákna“ zahŕňa vlásie položky 0511, hodváb položky 5002 a 5003, ako aj vlnené vlákna,
jemné alebo hrubé chlpy zvierat položiek 5101 až 5105, bavlnené vlákna položiek 5201 až 5203
a ostatné rastlinné vlákna položiek 5301 až 5305.

5.3

Pojmy „textilná vláknina“, „chemické materiály“ a „materiály na výrobu papiera“ sa v zozname používajú na
opis materiálov nezatriedených do 50. až 63. kapitoly, ktoré možno použiť na výrobu umelých,
syntetických alebo papierových vlákien alebo priadze.

5.4

Pojem „chemické strižné vlákna“ sa v zozname používa na označenie kábla zo syntetického alebo umelého
vlákna, strižných vlákien alebo odpadu položiek 5501 až 5507.

5.5

Tlač (v kombinácii s tkaním, pletením/háčkovaním, všívaním alebo vločkovaním) je vymedzená ako
technika, prostredníctvom ktorej textilný substrát získa objektívne posúditeľnú funkciu trvalého
charakteru, akou je farba, dizajn alebo technické vlastnosti, a to použitím siete, valčeka, digitálnych alebo
prenosových techník.

5.6

Tlač (ako samostatná operácia) je vymedzená ako technika, prostredníctvom ktorej textilný substrát získa
objektívne posúditeľnú funkciu trvalého charakteru, akou je farba, dizajn alebo technické vlastnosti, a to
použitím siete, valčeka, digitálnych alebo prenosových techník v spojení s najmenej dvoma prípravnými/
dokončovacími operáciami (napr. odmasťovanie, bielenie, mercerovanie, ustaľovanie za tepla, česanie,
kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, stála apretúra, dekatovanie, impregnovanie,
sceľovanie a nopovanie) za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu.

Poznámka 6 – Tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri výrobkoch vyrobených zo zmesí textilných materiálov
6.1

Ak sa pri určitom výrobku v zozname uvádza odkaz na túto poznámku, podmienky uvedené v stĺpci (3) sa
neuplatňujú na žiadne základné textilné materiály použité pri výrobe tohto výrobku, ktorých súhrnná
hmotnosť predstavuje 15 % alebo menej celkovej hmotnosti všetkých použitých základných textilných
materiálov (pozri aj poznámky 6.3 a 6.4).

6.2

Tolerancia uvedená v poznámke 6.1 sa však môže uplatniť iba na zmiešané výrobky, ktoré boli vyrobené
z dvoch alebo viacerých základných textilných materiálov.
Toto sú základné textilné materiály:
— hodváb,
— vlna,
— hrubé chlpy zvierat,
— jemné chlpy zvierat,
— vlásie,
— bavlna,
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— materiály na výrobu papiera a papier,
— ľan,
— pravé konope,
— juta a ostatné textilné lykové vlákna,
— sisalové a ostatné textilné vlákna rodu Agáve,
— kokosové, abakové, ramiové a ostatné rastlinné textilné vlákna,
— syntetické chemické vlákna z polypropylénu,
— syntetické chemické vlákna z polyesteru,
— syntetické chemické vlákna z polyamidu,
— syntetické chemické vlákna z polyakrylnitridu,
— syntetické chemické vlákna z polyimidu,
— syntetické chemické vlákna z polytetrafluóretylénu,
— syntetické chemické vlákna z poly(fenylénsulfidu),
— syntetické chemické vlákna z poly(vinylchloridu),
— ostatné syntetické chemické vlákna,
— umelé chemické vlákna z viskózy,
— ostatné umelé chemické vlákna,
— vlákna vedúce elektrický prúd,
— syntetické chemické strižné vlákna z polypropylénu,
— syntetické chemické strižné vlákna z polyesteru,
— syntetické chemické strižné vlákna z polyamidu,
— syntetické chemické strižné vlákna z polyakrylnitridu,
— syntetické chemické strižné vlákna z polyimidu,
— syntetické chemické strižné vlákna z polytetrafluóretylénu,
— syntetické chemické strižné vlákna z poly(fenylénsulfidu),
— syntetické chemické strižné vlákna z poly(vinylchloridu),
— ostatné syntetické chemické strižné vlákna,
— umelé chemické strižné vlákna z viskózy,
— ostatné umelé chemické strižné vlákna,
— priadza vyrobená z polyuretánu segmentovaného s flexibilnými segmentmi polyéteru, tiež opradená,
— výrobky položky 5605 (metalizovaná priadza) obsahujúce pásik pozostávajúci z jadra z hliníkovej
alebo plastovej fólie, tiež pokrytej hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, a obložený
medzi dve vrstvy plastového filmu pomocou priehľadného alebo farebného adhezíva,
— ostatné výrobky položky 5605,
— sklenené vlákna,
— kovové vlákna,
— minerálne vlákna.
6.3

V prípade výrobkov obsahujúcich „priadzu vyrobenú z polyuretánu delenú pružnými segmentmi polyéteru,
tiež opradenú“ je táto tolerancia 20 %, pokiaľ ide o túto priadzu.

6.4

V prípade výrobkov obsahujúcich „pásik pozostávajúci z jadra z hliníkovej alebo plastovej fólie, tiež
potiahnutý hliníkovým práškom, so šírkou nepresahujúcou 5 mm, a laminovaný pomocou priesvitného
alebo farebného lepidla medzi dvomi vrstvami plastového filmu“, je táto tolerancia 30 %, pokiaľ ide
o tento pásik.
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Poznámka 7 – Ostatné tolerancie, ktoré sa uplatňujú pri určitých textilných výrobkoch
7.1

Ak je v zozname odkaz na túto poznámku, môžu sa použiť textilné materiály (s výnimkou podšívok
a medzipodšívok), ktoré nespĺňajú pravidlo uvedené v zozname v stĺpci (3) pre dotknutý celkom
dohotovený výrobok, za predpokladu, že tieto textilné materiály sú zatriedené do inej položky, než je
položka výrobku, a že ich hodnota nepresahuje 15 % ceny výrobku zo závodu.

7.2

Bez toho, aby bola dotknutá poznámka 7.3, materiály, ktoré nie sú zatriedené v 50. až 63. kapitole, možno
voľne použiť pri výrobe textilných výrobkov bez ohľadu na to, či obsahujú textílie.

7.3

Ak sa uplatňuje percentuálna požiadavka, pri určovaní hodnoty zahrnutých materiálov bez pôvodu sa musí
brať do úvahy hodnota nepôvodných materiálov, ktoré nie sú zatriedené v kapitolách 50 až 63.

Poznámka 8 – Vymedzenie špecifického spracovania a jednoduchých operácií vykonaných v súvislosti s určitými
výrobkami 27. kapitoly
8.1

Na účely položiek ex 2707 a 2713 pojem „špecifické spracovanie“ znamená tieto operácie:
a) vákuová destilácia;
b) redestilácia pri veľmi starostlivom delení frakcií;
c) krakovanie (štiepenie);
d) reformovanie (úprava);
e) extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami;
f) procesy zahŕňajúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou
kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie
a čistenie s prírodne aktívnou hlinkou, aktivovanou hlinkou, aktivovaným drevným uhlím alebo
bauxitom;
g) polymerizácia;
h) alkylácia;
i) izomerizácia.

8.2

Na účely položiek 2710, 2711 a 2712 pojem „špecifické spracovanie“ znamená tieto operácie:
a) vákuová destilácia;
b) redestilácia pri veľmi starostlivom delení frakcií;
c) krakovanie (štiepenie);
d) reformovanie (úprava);
e) extrakcia selektívnymi rozpúšťadlami;
f)

procesy zahŕňajúce všetky tieto operácie: spracovanie s koncentrovanou kyselinou sírovou, dymivou
kyselinou sírovou alebo anhydridom kyseliny sírovej; neutralizácia alkalickými činidlami; odfarbovanie
a čistenie s prírodne aktívnou hlinkou, aktivovanou hlinkou, aktivovaným drevným uhlím alebo
bauxitom;

g) polymerizácia;
h) alkylácia;
i)

izomerizácia;

j)

len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 odsírovanie s vodíkom vedúce k zníženiu aspoň 85 %
obsahu síry zo spracovaných výrobkov (metóda ASTM D 1266-59 T);

k) len vo vzťahu k výrobkom položky 2710 odstraňovanie parafínov inou metódou ako je filtrácia;
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len vo vzťahu k ťažkým olejom položky ex 2710 spracovanie pomocou vodíka, iné ako desulfurizácia,
pri tlaku vyššom ako 20 barov a teplote vyššej ako 250 °C s použitím katalyzátorov, kde vodík
v chemickej reakcii predstavuje aktívne činidlo. Ďalšie spracovanie mazacích olejov položky ex 2710
vodíkom [napr. dokončovanie úpravy vodou (hydrofinishing) alebo odfarbovanie] so zámerom zlepšiť
farbu alebo stálosť nie je považované za špecifické spracovanie;

m) len vo vzťahu k vykurovacím olejom položky ex 2710 atmosférická destilácia metódou ASTM D 86
pod podmienkou, že pri 300 °C predestiluje menej ako 30 % objemu týchto výrobkov vrátane strát;
n) len vo vzťahu k ťažkým olejom iným ako motorová nafta a vykurovacie oleje položky ex 2710
spracovanie pomocou elektrického vysokofrekvenčného korónového výboja;
o) len vo vzťahu k surovým výrobkom (iným ako vazelína, ozokerit, montánny vosk, rašelinový vosk,
parafínový vosk s obsahom menej ako 0,75 hmotnostných % oleja) položky ex 2712 odolejovanie
frakčnou kryštalizáciou.
8.3

Na účely položiek ex 2707 a 2713 jednoduché operácie ako čistenie, dekantácia, odsoľovanie,
odvodňovanie, filtrácia, farbenie, označovanie, získavanie obsahu síry ako výsledok zmiešavania výrobkov
rôzneho obsahu síry, akékoľvek spojenie týchto operácií alebo podobných operácií nezabezpečuje získanie
statusu pôvodu.

Poznámka 9 – Vymedzenie špecifického spracovania a operácií vykonaných v súvislosti s určitými výrobkami
9.1

Výrobky patriace do 30. kapitoly získané v EHP použitím bunkových kultúr sa považujú za výrobky
s pôvodom v EHP. „Bunková kultúra“ je vymedzená ako kultivácia ľudských, živočíšnych a rastlinných
buniek v kontrolovaných podmienkach (ako sú definované teploty, rastové médium, zmes plynov, pH)
mimo živého organizmu.

9.2

Výrobky patriace do 29. kapitoly (okrem 2905.43 – 2905.44), 30., 32., 33. kapitoly (okrem: 3302.10,
3301), 34., 35. kapitoly (okrem: 35.01, 3502.11 – 3502.19, 3502.20, 35.05), 36., 37., 38. kapitoly
(okrem: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) a 39. kapitoly (okrem: 39.16 – 39.26) získané v EHP
fermentáciou sa považujú za výrobky s pôvodom v EHP. „Fermentácia“ je biotechnologický proces, pri
ktorom sa používajú ľudské, živočíšne a rastlinné bunky, baktérie, kvasinky, huby alebo enzýmy na výrobu
výrobkov, ktoré patria do 29. až 39. kapitoly.

9.3

Nasledujúce spracovateľské operácie sa považujú za dostatočné v súlade s článkom 4 ods. 1, pokiaľ ide
o výrobky patriace do 28. a 29. kapitoly (okrem: 2905.43 – 2905.44), 30., 32., 33. kapitoly (okrem:
3302.10, 3301), 34., 35. kapitoly (okrem: 35.01, 3502.11 – 3502.19, 3502.20, 35.05), 36., 37., 38.
kapitoly (okrem: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) a 39. kapitoly (okrem: 39.16-39.26):
— Chemická reakcia: „chemická reakcia“ je proces (vrátane biochemického procesu), ktorého výsledkom je
molekula s novou štruktúrou následkom rozbíjania intramolekulárnych väzieb a vytvorením nových
intramolekulárnych väzieb alebo zmenou priestorového usporiadania atómov v molekule. Chemickú
reakciu možno vyjadriť zmenou „čísla CAS“.
— Na účely pôvodu by sa nemali brať do úvahy tieto procesy: a) rozpustenie vo vode alebo v iných
rozpúšťadlách; b) odstránenie rozpúšťadiel vrátane činidla vody, ani c) pridanie alebo odstránenie vody
z kryštalizácie. Chemická reakcia vymedzená skôr v texte sa považuje za zmenu zabezpečujúcu
získanie statusu pôvodu.
— Zmesi: úmyselné a primerane kontrolované zmiešavanie alebo miešanie (vrátane rozstrekovania)
materiálov, iné ako pridávanie rozpúšťadiel, ktorého účelom je splniť vopred určené špecifikácie
a ktoré vedie k výrobe tovaru s fyzikálnymi alebo chemickými vlastnosťami, ktoré sú relevantné
z hľadiska účelu alebo použitia tovaru a ktoré sú odlišné od vstupných materiálov, sa považuje za
zmenu zabezpečujúcu získanie statusu pôvodu.
— Čistenie: čistenie sa považuje za zmenu zabezpečujúcu získanie statusu pôvodu za predpokladu, že ak
k nemu dochádza v EHP, má za následok splnenie jedného z týchto kritérií:
a) čistenie tovaru, ktorého výsledkom je odstránenie najmenej 80 % obsahu existujúcich nečistôt, alebo
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b) obmedzenie alebo odstránenie nečistôt, ktorého výsledkom je tovar vhodný na jednu alebo viaceré
z týchto aplikácií:
i)

látky farmaceutickej, medicínskej, kozmetickej, veterinárnej alebo potravinárskej akosti;

ii)

chemické výrobky a činidlá na analytické, diagnostické alebo laboratórne účely;

iii) prvky a komponenty na použitie v mikroelektronike;
iv) špecializované optické použitia;
v)

biotechnologické požitie (napr. na kultiváciu buniek v genetickej technológii, alebo ako
katalyzátor);

vi) nosiče používané pri procese separácie, alebo
vii) použitia na jadrové účely.
— Zmena veľkosti častíc: úmyselná a kontrolovaná zmena veľkosti častíc určitého tovaru iným spôsobom
ako len drvením alebo lisovaním, ktorá vedie k tovaru s definovanou veľkosťou častíc, s definovaným
granulometrickým zložením alebo definovanou povrchovou plochou, čo je relevantné na účely
výsledného tovaru, ktorý má odlišné fyzikálne alebo chemické vlastnosti od vstupných materiálov, sa
považuje za zmenu zabezpečujúcu získanie statusu pôvodu.
— Štandardné materiály: štandardné materiály (vrátane štandardných roztokov) sú prípravky vhodné na
analytické, kalibračné alebo referenčné použitia s presnými stupňami čistoty alebo pomermi, ktoré sú
certifikované výrobcom. Výroba štandardných materiálov sa považuje za zmenu zabezpečujúcu
získanie statusu pôvodu.
— Separácia izomérov: izolácia alebo separácia izomérov od zmesi izomérov sa považuje za zmenu
zabezpečujúcu status pôvodu.
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ZOZNAM OPRACOVANIA ALEBO SPRACOVANIA NEPÔVODNÝCH MATERIÁLOV, KTORÉ JE POTREBNÉ VYKONAŤ, ABY VYROBENÝ VÝROBOK
MOHOL ZÍSKAŤ STATUS PÔVODU
Položka

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Všetky zvieratá 1. kapitoly musia byť úplne získané

2. kapitola

Mäso a jedlé droby

Výroba, pri ktorej je všetko mäso a jedlé mäsové droby vo výrobkoch tejto kapitoly
úplne získané

3. kapitola

Ryby a kôrovce, mäkkýše a ostatné vodné bezstavovce

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 3. kapitoly úplne získané

4. kapitola

Mlieko a mliečne výrobky; vtáčie vajcia; prírodný med; jedlé produkty
živočíšneho pôvodu inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 4. kapitoly úplne získané

ex 5. kapitola

Produkty živočíšneho pôvodu, inde nešpecifikované ani nezahrnuté, okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 0511 91

Nejedlé rybie ikry a mliečia

Všetky ikry a mliečia sú úplne získané

6. kapitola

Živé stromy a ostatné rastliny; cibule, korene a podobne; rezané kvetiny a okrasné
lístie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 6. kapitoly úplne získané

7. kapitola

Zelenina, jedlé rastliny, korene a hľuzy

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 7. kapitoly úplne získané

8. kapitola

Jedlé ovocie a orechy; šupy citrusových plodov alebo melónov

Výroba, pri ktorej je všetko použité ovocie, orechy a šupy citrusových plodov alebo
melónov 8. kapitoly úplne získané

9. kapitola

Káva, čaj, maté a koreniny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

10. kapitola

Obilie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 10. kapitoly úplne získané

11. kapitola

Mlynárske výrobky; slad; škroby; inulín; pšeničný lepok

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 8., 10. a 11. kapitoly, položiek 0701,
0714, 2302 a 2303 a podpoložky 0710 10 úplne získané

12. kapitola

Olejnaté semená a olejnaté plody; rôzne zrná, semená a plody; priemyselné alebo
liečivé rastliny; slama a krmoviny

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 13. kapitola

Šelak; gumy, živice a ostatné rastlinné šťavy a výťažky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 1302

Pektínové látky, pektináty a pektáty

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, a pri ktorej hmotnosť použitého cukru
nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku
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1. kapitola

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 15. kapitola

Živočíšne alebo rastlinné tuky a oleje a produkty ich štiepenia; upravené jedlé
tuky; živočíšne alebo rastlinné vosky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

1504 až 1506

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb alebo z morských cicavcov; tuk z ovčej vlny
a tukové látky z neho získané (vrátane lanolínu); ostatné živočíšne tuky a oleje
a ich frakcie, tiež rafinované, ale chemicky neupravené

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

1508

Arašidový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného
výrobku

1509 a 1510

Olivový olej a jeho frakcie

Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné materiály úplne získané

1511

Palmový olej a jeho frakcie, tiež rafinované, ale chemicky nemodifikované

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného
výrobku

ex 1512

Slnečnicové oleje a ich frakcie:
— na technické alebo priemyselné účely, iné ako na výrobu potravín na ľudskú
konzumáciu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

— Ostatné

Výroba, pri ktorej sú všetky použité rastlinné materiály úplne získané

1515

Ostatné stále rastlinné tuky a oleje (vrátane jojobového oleja) a ich frakcie, tiež
rafinované, ale chemicky nemodifikované

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného
výrobku

ex 1516

Tuky a oleje a ich frakcie, z rýb

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

1520

Glycerol surový; glycerolové vody a glycerolové lúhy

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

16. kapitola

Prípravky z mäsa, rýb alebo z kôrovcov, mäkkýšov alebo z iných vodných
bezstavovcov

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály 2., 3. a 16. kapitoly úplne získané

ex 17. kapitola

Cukor a cukrovinky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

1702

Ostatné cukry, vrátane chemicky čistej laktózy, maltózy, glukózy a fruktózy,
v pevnej forme; cukrové sirupy neobsahujúce pridané ochucujúce alebo farbiace
látky; umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom; karamel:

Úradný vestník Európskej únie

Rastlinné pletacie materiály; produkty rastlinného pôvodu inde nešpecifikované
ani nezahrnuté

SK

14. kapitola

12.4.2022

Položka

L 114/119

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

— Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej hmotnosť použitých materiálov položiek 1101 až 1108, 1701 a 1703
nepresahuje 30 % hmotnosti konečného výrobku

1704

Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej:
— hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku
alebo
— hodnota použitého cukru nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

ex 18. kapitola

Kakao a kakaové prípravky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného
výrobku

ex 1806

Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej:
— hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku
alebo
— hodnota použitého cukru nepresahuje 30 % ceny výrobku zo závodu

1806 10

Kakaový prášok, obsahujúci pridaný cukor alebo ostatné sladidlá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného
výrobku

1901

Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky, krúpov, krupice, škrobu alebo
zo sladového výťažku, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40
hmotnostných % kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde
nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru položiek 0401
až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 hmotnostných %
kakaa počítaného na celkom odtučnený základ, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté:
— Sladový výťažok

Výroba z obilia 10. kapitoly

— Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej individuálna hmotnosť použitého cukru a materiálov 4. kapitoly
nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

Úradný vestník Európskej únie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky
1702
SK

— chemicky čistá maltóza a fruktóza
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Položka
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej:
— hmotnosť použitých materiálov položky 1006 a položiek 1101 až 1108
nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a
— hmotnosť použitých materiálov 2., 3. a 16. kapitoly nepresahuje 20 % hmot
nosti konečného výrobku

1903

Tapioka a jej náhradky zo škrobu, vo forme vločiek, chuchvalcov, zŕn, perličiek
a v podobných formách

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem zemiakového škrobu položky
1108

1904

Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných
výrobkov (napr. pražené kukuričné vločky); obilie (iné ako kukurica) v zrnách
alebo vo forme vločiek alebo inak spracované zrno (okrem múky, krúpov
a krupice), predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani
nezahrnuté

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej:
— hmotnosť použitých materiálov položky 1006 a položiek 1101 až 1108
nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku a
— hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného výrobku

1905

Chlieb, sladké pečivo, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, tiež
obsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky druhu vhodného na farmaceutické
účely, oblátky na pečenie, ryžový papier a podobné výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej hmotnosť použitých materiálov položky 1006 a položiek 1101 až 1108
nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku

ex 20. kapitola

Prípravky zo zeleniny, ovocia, orechov alebo z ostatných častí rastlín; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

2002 a 2003

Rajčiaky, huby a hľuzovky, pripravené alebo konzervované inak ako v octe alebo
kyseline octovej

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej sú všetky použité materiály 7. kapitoly úplne získané

2006

Zelenina, ovocie, orechy, ovocné kôry a šupy a ostatné časti rastlín, konzervované
cukrom (máčaním, glazovaním alebo kandizovaním)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného
výrobku

2007

Džemy, ovocné želé, lekváre, ovocné alebo orechové pyré a ovocné alebo
orechové pasty, získané varením, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo iné sladidlá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného
výrobku

ex 2008

Výrobky, iné než:
— orechy, neobsahujúce pridaný cukor alebo alkohol
— arašidové maslo; zmesi na báze obilnín; palmové jadrá; kukurica (v zrnách)
— ovocie a orechy varené inak ako v pare alebo vo vode, neobsahujúce pridaný
cukor, mrazené

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného
výrobku

Úradný vestník Európskej únie

Cestoviny, tiež varené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak
upravené, ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioly,
canneloni; kuskus, tiež pripravený

SK
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Položka
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného
výrobku

ex 21. kapitola

Rôzne jedlé prípravky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

2103

— Omáčky a prípravky na omáčky; ochucujúce a koreniace zmesi

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Môže
sa však použiť horčičná múčka alebo krupica alebo pripravená horčica

— Horčičná múčka a krupica a pripravená horčica

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

2105

Zmrzlina a ostatné jedlé mrazené výrobky, tiež obsahujúce kakao

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej:
— individuálna hmotnosť použitého cukru a materiálov 4. kapitoly nepresahuje
40 % hmotnosti konečného výrobku
a
— celková kombinovaná hmotnosť použitého cukru a materiálov 4. kapitoly
nepresahuje 60 % hmotnosti konečného výrobku

2106

Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej hmotnosť použitého cukru nepresahuje 40 % hmotnosti konečného
výrobku

ex 22. kapitola

Nealkoholické a alkoholické nápoje a ocot; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej sú všetky použité materiály podpoložiek 0806 10, 2009 61, 2009 69 úplne
získané

2202

Vody, vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo
ostatné sladidlá alebo ochucujúce látky, a ostatné nealkoholické nápoje, okrem
ovocných alebo zeleninových štiav položky 2009

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

2207 a 2208

Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom vyšším
alebo nižším ako 80 % vol; destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky 2207 alebo 2208, pri
ktorej sú všetky použité materiály podpoložiek 0806 10, 2009 61, 2009 69 úplne
získané

ex 23. kapitola

Zvyšky a odpad potravinárskeho priemyslu; pripravené krmivá pre zvieratá;
okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Úradný vestník Európskej únie

Ovocné šťavy (vrátane hroznového muštu) a zeleninové šťavy, nekvasené
a neobsahujúce pridaný alkohol, tiež obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné
sladidlá
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Výroba, pri ktorej:
— sú všetky použité materiály 2. a 3. kapitoly úplne získané,
— hmotnosť použitých materiálov 10. a 11. kapitoly a položiek 2302 a 2303
nepresahuje 20 % hmotnosti konečného výrobku,
— individuálna hmotnosť použitého cukru a materiálov 4. kapitoly nepresahuje
40 % hmotnosti konečného výrobku a
— celková kombinovaná hmotnosť použitého cukru a materiálov 4. kapitoly
nepresahuje 50 % hmotnosti konečného výrobku

ex 24. kapitola

Tabak a vyrobené náhradky tabaku; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, pri ktorej hmotnosť materiálov
položky 2401 nepresahuje 30 % celkovej hmotnosti použitých materiálov 24.
kapitoly

2401

Nespracovaný tabak; tabakový zvyšok

Výroba, pri ktorej sú všetky použité materiály položky 2401 úplne získané

ex 2402

Cigarety, z tabaku alebo z tabakových náhradiek

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
a tabaku na fajčenie podpoložky 2403 19, pri ktorej je aspoň 10 hmotnostných %
všetkých použitých materiálov položky 2401 úplne získaných

ex 2403

Výrobky určené na inhaláciu v zahriatom stave alebo inými prostriedkami, bez
spaľovania

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, pri
ktorej je aspoň 10 hmotnostných % všetkých použitých materiálov položky 2401
úplne získaných

ex 25. kapitola

Soľ; síra; zeminy a kamene; sadra, vápno a cement; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny
výrobku zo závodu

ex 2519

Drvený prírodný uhličitan horečnatý (magnezit), v hermeticky uzavretých
kontajneroch, a oxid horečnatý, tiež čistý, iný ako tavená magnézia alebo spekaná
(sintrovaná) magnézia

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku Avšak
môže byť použitý prírodný uhličitan horečnatý (magnezit)

26. kapitola

Rudy, trosky a popoly

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Úradný vestník Európskej únie

Prípravky druhu používaného ako krmivo pre zvieratá
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Položka
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Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

ex 27. kapitola

Nerastné palivá, minerálne oleje a výrobky z ich destilácie; bitúmenové látky;
minerálne vosky; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

2711

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (1)

Ropné oleje a oleje získané z bitúmenových nerastov, iné ako surové; prípravky
inde nešpecifikované ani nezahrnuté, obsahujúce 70 hmotnostných % alebo viac
ropných olejov alebo olejov získaných z bitúmenových nerastov, ak sú tieto oleje
základnými zložkami týchto prípravkov; odpadové oleje

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (1)

Ropné plyny a ostatné plynné uhľovodíky

alebo
Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej
položky ako výrobok. Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo
závodu

alebo
Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej
položky ako výrobok. Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo
závodu
Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (1)
alebo

Úradný vestník Európskej únie

2710

Oleje, v ktorých hmotnosť aromatických zložiek prevažuje nad hmotnosťou
nearomatických zložiek, ktoré sú podobné minerálnym olejom získaným
destiláciou vysokotepelných čiernouhoľných dechtov, z ktorých viac ako 65 %
objemu destiluje pri teplote do 250 °C (vrátane zmesí benzínu a benzolu), na
využitie pre energetiku alebo na vykurovanie

SK

alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 2707

L 114/124

Položka

Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej
položky ako výrobok. Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu
2712

Vazelína; parafínový vosk, mikrokryštalický ropný vosk, parafínový gáč, ozokerit,
montánny vosk, rašelinový vosk, ostatné minerálne vosky a podobné výrobky
získané syntézou alebo ostatnými procesmi, tiež farbené

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (1)
alebo

12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

2713

Ropný koks, ropný bitúmen a ostatné zvyšky z ropných olejov alebo olejov
získaných z bitúmenových nerastov

Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (1)
alebo

Anorganické chemikálie; organické alebo anorganické zlúčeniny drahých kovov,
kovov vzácnych zemín, rádioaktívnych prvkov alebo ich izotopov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 29. kapitola

Organické chemikálie; okrem:

Úradný vestník Európskej únie

Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej
položky ako výrobok. Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo
závodu
28. kapitola

SK

Ostatné operácie, pri ktorých sú všetky použité materiály zatriedené do inej
položky ako výrobok. Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu
použiť za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 50 %
ceny výrobku zo závodu

12.4.2022

Položka

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 %ceny
výrobku zo závodu

ex 2901

Acyklické uhľovodíky na použitie v energetike alebo na vykurovanie

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (1)
alebo

L 114/125

alebo

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

ex 2902

Cykloalkány a cykloaklény (iné ako azulény), benzén, toluén, xylén, na použitie
v energetike alebo na vykurovanie

SK

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

L 114/126

Položka

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Operácie rafinácie a/alebo jeden alebo viac postupov špecifického spracovania (1)
alebo

ex 2905

Metalalkoholáty alkoholov tejto položky a etanolu

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky vrátane ostatných materiálov položky
2905. Môžu sa však použiť metalalkoholáty tejto položky za predpokladu, že ich
celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo

Úradný vestník Európskej únie

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
30. kapitola

Farmaceutické výrobky

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

31. kapitola

Hnojivá

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

12.4.2022

alebo

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

33. kapitola

Silice a rezinoidy; voňavkárske, kozmetické alebo toaletné prípravky

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

34. kapitola

Mydlo, organické povrchovo aktívne látky, pracie prípravky, mazacie prípravky,
umelé vosky, pripravené vosky, leštiace a čistiace prípravky, sviečky a podobné
výrobky, modelovacie pasty, „zubné vosky“ a zubné prípravky na báze sadry

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

35. kapitola

Bielkovinové látky; modifikované škroby; gleje; enzýmy

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo

Úradný vestník Európskej únie

Trieslovinové alebo farbiarske výťažky; taníny a ich deriváty; farbivá, pigmenty
a ostatné farbiace látky; náterové farby a laky; tmely; atramenty

SK

32. kapitola

12.4.2022

Položka

L 114/127

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

36. kapitola

Výbušniny; pyrotechnické výrobky; zápalky; pyroforické zliatiny; niektoré
horľavé prípravky

SK

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny
výrobku zo závodu

L 114/128

Položka

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo

37. kapitola

Fotografický alebo kinematografický tovar

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo

Úradný vestník Európskej únie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex 38. kapitola

Rôzne chemické výrobky; okrem:

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej položky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu, že
ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

ex 3811

— pripravené aditíva do mazacích olejov, obsahujúce ropné oleje alebo oleje
získané z bitúmenových nerastov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 3811 nepresa
huje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 3824 99
a ex 3826 00

Bionafta

Výroba, pri ktorej sa bionafta získava prostredníctvom transesterifikácie a/alebo
esterifikácie alebo hydrogenizácie

39. kapitola

Plasty a výrobky z nich

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Materiály rovnakej podpoložky ako výrobok sa však môžu použiť za predpokladu,
že ich celková hodnota nepresahuje 20 % ceny výrobku zo závodu
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 40. kapitola

Kaučuk a výrobky z neho; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 4012

Protektorované pneumatiky; plné obruče alebo komorové obruče, z kaučuku

Protektorovanie použitých pneumatík

ex 41. kapitola

Surové kože a kožky (iné ako kožušiny) a usne; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

4104 až 4106

Činené alebo krustované kože a kožky, bez vlny alebo odchlpené, tiež štiepané,
ale inak neupravené

Prečinenie činených usní
alebo
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Úradný vestník Európskej únie

Postup(-y) špecifického spracovania (4)
alebo

SK

Antidetonačné prípravky, oxidačné inhibítory, živičné inhibítory, zlepšovače
viskozity, antikorózne prostriedky a ostatné pripravené aditíva pre minerálne
oleje (vrátane benzínu) alebo ostatné kvapaliny používané na rovnaké účely ako
minerálne oleje:

12.4.2022

Položka

L 114/129

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Výrobky z usne; sedlárske a remenárske výrobky; cestovné potreby, kabelky
a podobné schránky; výrobky z čriev zvierat (iné ako mesinský vlas)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 43. kapitola

Kožušiny a umelé kožušiny; výrobky z nich; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 4302

Vyčinené alebo upravené kožušiny, spájané:
Bielenie alebo farbenie, navyše k rezaniu a spájaniu nespájaných vyčinených alebo
upravených kožušín

— Ostatné

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín

4303

Odevy, odevné doplnky a ostatné výrobky z kožušín

Výroba z nespájaných vyčinených alebo upravených kožušín položky 4302

ex 44. kapitola

Drevo a výrobky z dreva; drevné uhlie; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 4407

Drevo rezané alebo štiepané pozdĺžne, krájané alebo lúpané, v hrúbke
presahujúcej 6 mm, hobľované, brúsené pieskom alebo na koncoch spájané

Hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex 4408

Listy dyhy (vrátane tých, ktoré boli získané lúpaním vrstiev dreva) a listy na
preglejky, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm, pozdĺžne spájané, a ostatné drevo,
pozdĺžne rezané, krájané alebo lúpané, s hrúbkou nepresahujúcou 6 mm,
hobľované, brúsené pieskom alebo spájané na koncoch

Zosadzovanie, hobľovanie, brúsenie pieskom alebo spájanie na koncoch

ex 4410 až ex 4413

Obruby a lišty vrátane profilovaných soklov a iných profilovaných líšt

Lemovanie alebo profilovanie

ex 4415

Debny, debničky, klietky, bubny a podobné obaly, z dreva

Výroba z dosiek nenarezaných na určité rozmery

ex 4418

— Výrobky stavebného stolárstva a tesárstva z dreva

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Možno však použiť pórovité (voštinové) dosky a šindle

— Obruby a lišty

Lemovanie alebo profilovanie

Úradný vestník Európskej únie

— Pláty, kusy a podobné formy.

SK

42. kapitola

L 114/130

Položka

12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Výroba z dreva ktorejkoľvek položky, okrem ťahaného dreva položky 4409

45. kapitola

Korok a výrobky z korku

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

46. kapitola

Výrobky zo slamy, esparta alebo ostatných pletacích materiálov; košikársky tovar
a prútené výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

47. kapitola

Vláknina z dreva alebo ostatných vláknitých celulózových materiálov; zberový
(odpad a výmet) papier alebo lepenka

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

48. kapitola

Papier a lepenka; predmety z papieroviny, papiera alebo lepenky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

49. kapitola

Tlačené knihy, noviny, obrazy a ostatné výrobky polygrafického priemyslu;
rukopisy, strojopisy a plány

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku;
alebo

Úradný vestník Európskej únie

Drievka na zápalky; drevené kolíky alebo klinčeky do obuvi

SK

ex 4421

12.4.2022

Položka

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
ex 50. kapitola

Hodváb; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 5003

Hodvábny odpad (vrátane kokónov nespôsobilých na zmotávanie, priadzového
odpadu a trhaného materiálu), mykaný alebo česaný

Mykanie alebo česanie hodvábneho odpadu

5004 až ex 5006

Hodvábna priadza a priadza spradená z hodvábneho odpadu

(2)
Spriadanie prírodných vlákien
alebo
alebo

L 114/131

Extrúzia chemických nekonečných vlákien v kombinácii so spriadaním

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

L 114/132

Položka

Extrúzia chemických nekonečných vlákien v kombinácii so zakrucovaním
SK

alebo
Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou
5007

Tkaniny z hodvábu alebo hodvábneho odpadu

(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s tkaním
alebo
extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním
zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním
alebo
tkanie v kombinácii s farbením
alebo
farbenie priadze v kombinácii s tkaním
alebo
tkanie v kombinácii s tlačou

Úradný vestník Európskej únie

alebo

alebo
Tlač (ako samostatná operácia)
ex 51. kapitola

Vlna, jemné alebo hrubé chlpy zvierat; priadza z vlásia a tkaniny z vlásia; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5106 až 5110

Priadza z vlny, z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo vlásia

(2)
Spriadanie prírodných vlákien
alebo
extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním
alebo
Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou
12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

5111 až 5113

Tkaniny z vlny, z jemných alebo hrubých chlpov zvierat alebo vlásia:

12.4.2022

Položka

(2)
SK

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s tkaním
alebo
Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním
alebo
Tkanie v kombinácii s farbením
alebo
Farbenie priadze v kombinácii s tkaním
Tkanie v kombinácii s tlačou
alebo
Tlač (ako samostatná operácia)
ex 52. kapitola

Bavlna; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5204 až 5207

Bavlnená priadza a nite

(2)
Spriadanie prírodných vlákien

Úradný vestník Európskej únie

alebo

alebo
extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním
alebo
Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou
5208 až 5212

Bavlnené tkaniny

(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s tkaním
alebo
Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním
Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním

L 114/133

alebo

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

L 114/134

Položka

alebo
SK

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo laminovaním
alebo
Farbenie priadze v kombinácii s tkaním
alebo
Tkanie v kombinácii s tlačou
alebo
Tlač (ako samostatná operácia)
Ostatné rastlinné textilné vlákna; papierová priadza a tkaniny z papierovej
priadze; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5306 až 5308

Priadza z ostatných rastlinných textilných vlákien;
papierová priadza

(2)
Spriadanie prírodných vlákien;
alebo
extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním;
alebo
Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

5309 až 5311

Tkaniny z ostatných rastlinných textilných vlákien; tkaniny z papierovej priadze:

Úradný vestník Európskej únie

ex 53. kapitola

(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s tkaním
alebo
Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním
alebo
Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo laminovaním
alebo
Farbenie priadze v kombinácii s tkaním
12.4.2022

alebo

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

12.4.2022

Položka

tkanie v kombinácii s tlačou
SK

alebo
Tlač (ako samostatná operácia)
5401 až 5406

Priadza, monofil a nite z chemických vláken

(2)
Spriadanie prírodných vlákien
alebo
extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním
alebo

5407 a 5408

Tkaniny z priadze z chemických vlákien

(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s tkaním
alebo
Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním
alebo
Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním
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Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

alebo
Farbenie priadze v kombinácii s tkaním
alebo
Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo laminovaním
alebo
Tkanie v kombinácii s tlačou
alebo
Tlač (ako samostatná operácia)
Chemické strižné vlákna

Extrúzia chemických vlákien

L 114/135

5501 až 5507

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

5508 až 5511

Priadza a šijacia niť z chemických strižných vlákien

L 114/136

Položka

(2)
SK

Spriadanie prírodných vlákien
alebo
Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním
alebo
Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou
5512 až 5516

Tkaniny z chemických strižných vlákien:

(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s tkaním
Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním
alebo
Zakrucovanie alebo akákoľvek mechanická operácia v kombinácii s tkaním
alebo
Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo laminovaním
alebo
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alebo

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním
alebo
Tkanie v kombinácii s tlačou
alebo
Tlač (ako samostatná operácia)
ex 56. kapitola

Vata, plsť a netkané textílie; špeciálne priadze; motúzy, šnúry, povrazy a laná
a výrobky z nich; okrem:

(2)
Spriadanie prírodných vlákien
alebo
Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním
12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Vata z textilných materiálov a výrobky z nej; textilné vlákna, nepresahujúce dĺžku
5 mm (vločka), textilný prach a nopky

12.4.2022

5601

Položka

Spriadanie prírodných vlákien a
SK

lebo
Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním
alebo
Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo tlačou
alebo

5602

Plsť, tiež impregnovaná, pokrytá, potiahnutá alebo laminovaná:
— Vpichovaná plsť

(2)
Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tvarovaním textílie. Možno však
použiť:
— polypropylénové vlákna položky 5402,
— polypropylénové vlákna položky 5503 alebo 5506, alebo
— kábel z polypropylénových vlákien položky 5501,
ktorých jednotlivé vlákna majú vo všetkých prípadoch dĺžkovú hmotnosť nižšiu
ako 9 decitexov, za predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu

Úradný vestník Európskej únie

Poťahovanie, vločkovanie, laminovanie alebo pokovovanie v kombinácii
s najmenej dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo dokončovacími operáciami
(ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, ustaľovanie za
tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo
Len tvarovanie netkanej textílie v prípade plsti vyrobenej z prírodných vlákien
— Ostatné

(2)
Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tvarovaním textílie
alebo
Len tvarovanie netkanej textílie v prípade ostatnej plsti vyrobenej z prírodných
vlákien
L 114/137

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované

5603 11 až
5603 14

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované,
z chemických vlákien

Výroba z
— náhodne alebo smerovo orientovaných vlákien

SK

5603

L 114/138

Položka

alebo
— látok alebo polymérov prírodného alebo chemického pôvodu,
pričom v oboch prípadoch nasleduje spojenie do netkanej textílie
5603 91 až
5603 94

Netkané textílie, tiež impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované, iné
ako z chemických vlákien

Výroba z
— náhodne alebo smerovo orientovaných strižných vlákien

5604

Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou; textilná priadza a pásik a podobné
tvary položky 5404 alebo 5405, impregnované, potiahnuté, pokryté alebo
oplášťované kaučukom alebo plastmi:
— Kaučukové nite a kordy, pokryté textíliou

Výroba z kaučukových nití alebo kordov, nepokrytých textíliou

— Ostatné

(2)
Spriadanie prírodných vlákien;
alebo

Úradný vestník Európskej únie

a/alebo
— rezaných priadzí prírodného alebo chemického pôvodu,
pričom v oboch prípadoch nasleduje spojenie do netkanej textílie

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním
alebo
Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou
5605

Metalizovaná priadza, tiež opradená, s určením ako textilná priadza, alebo pásik
alebo podobný tvar položky 5404 alebo 5405, kombinovaná s kovom vo forme
vlákna, pásika alebo prášku alebo pokrytá kovom

(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien
alebo
Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním
alebo
12.4.2022

Zakrucovanie v kombinácii s akoukoľvek mechanickou operáciou

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

5606

(2)
Extrúzia chemických vlákien v kombinácii so spriadaním

SK

Opradená priadza, pásik a podobné tvary položky 5404 alebo 5405, opradené
(iné ako výrobky položky 5605 a iné ako opradená priadza z vlásia); ženilková
priadza (vrátane povločkovanej ženilkovej priadze); slučková priadza

12.4.2022

Položka

alebo
Zakrucovanie v kombinácii s opradením
alebo
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien
alebo
Vločkovanie v kombinácii s farbením
Koberce a ostatné textilné podlahové krytiny:

(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s tkaním alebo so všívaním
alebo
Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním
alebo
Výroba z kokosovej priadze, sisalovej priadze alebo jutovej priadze alebo
z klasickej viskózovej prstencovo spriadanej priadze
alebo

Úradný vestník Európskej únie

57. kapitola

Všívanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou
alebo
Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou
alebo
Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s technikami výroby netkaných textílií
vrátane vpichovania
Látka z juty sa môže použiť ako podklad.
ex 58. kapitola

Špeciálne tkaniny; všívané textílie; čipky; tapisérie; pramikárske výrobky; výšivky;
okrem:

(2)

alebo

L 114/139

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s tkaním alebo so všívaním

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

L 114/140

Položka

Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním alebo so všívaním
SK

alebo
Tkanie v kombinácii s farbením alebo s vločkovaním alebo s poťahovaním alebo
s laminovaním alebo pokovovaním
alebo
Všívanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou
alebo
Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou
alebo
alebo
Tkanie v kombinácii s tlačou
alebo
Tlač (ako samostatná operácia)
5805

Ručne tkané tapisérie typu gobelín, flanderský gobelín, Aubusson, Beauvais
a podobné, a ihlou robené tapisérie (napr. stehom nazývaným „petit point“ alebo
krížovým stehom), tiež celkom dohotovené

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

5810

Výšivky v metráži, v pásoch alebo ako motívy

Vyšívanie, pri ktorom hodnota všetkých materiálov ktorejkoľvek položky okrem
položky daného výrobku nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

5901

Textílie potiahnuté lepidlom alebo škrobovými látkami, druhu používaného na
vonkajšie obaly kníh a na podobné účely; kopírovacie priesvitné plátno;
pripravené maliarske plátno; stužené plátno a podobné stužené textílie druhov
používaných ako klobučnícke podložky

Tkanie v kombinácii s farbením alebo s vločkovaním alebo s poťahovaním alebo
s laminovaním alebo pokovovaním

Úradný vestník Európskej únie

Farbenie priadze v kombinácii s tkaním

alebo
Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou

5902

Pneumatikové kordové textílie z vysokopevnostnej priadze z nylonu alebo
ostatných polyamidov, polyesterov alebo viskózového hodvábu:
— Obsahujúce najviac 90 hmotnostných % textilných materiálov

Tkanie
12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tkaním

Textílie impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované plastami, iné ako
textílie položky 5902

Tkanie v kombinácii s impregnovaním alebo s poťahovaním alebo s pokrývaním
alebo s laminovaním alebo s pokovovaním

SK

— Ostatné

12.4.2022

5903

Položka

alebo
Tkanie v kombinácii s tlačou
alebo
Tlač (ako samostatná operácia)
5904

Linoleum, tiež rezané do tvaru; podlahové krytiny zložené z náteru alebo povlaku
aplikovaného na textilnom podklade, tiež prirezané do tvaru

(2)

Látka z juty sa môže použiť ako podklad.
5905

Textilné tapety:
— impregnované, potiahnuté, pokryté alebo laminované gumou, plastami alebo
inými materiálmi

Tkanie, pletenie alebo tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s impregnovaním
alebo s poťahovaním alebo s pokrývaním alebo s laminovaním alebo
s pokovovaním

— Ostatné

(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s tkaním
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Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo s laminovaním alebo
s pokovovaním

alebo
Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s tkaním
alebo
Tkanie, pletenie alebo tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s farbením alebo
s poťahovaním alebo s laminovaním
alebo
tkanie v kombinácii s tlačou
alebo
Tlač (ako samostatná operácia)
L 114/141

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

(2)

— pletené alebo háčkované textílie

Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s pletením/háčkovaním

SK

Pogumované textílie, iné ako textílie položky 5902:

L 114/142

5906

Položka

alebo
Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s pletením/háčkovaním
alebo
Pletenie alebo háčkovanie v kombinácii s pogumovaním
alebo

— Ostatné textílie z priadze zo syntetického vlákna, obsahujúce viac ako 90
hmotnostných % textilných materiálov

Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tkaním

— Ostatné

Tkanie, pletenie alebo spracovanie okrem tkania v kombinácii s farbením alebo
s poťahovaním/pogumovaním
alebo
Farbenie priadze v kombinácii s tkaním, pletením alebo so spracovaním okrem
tkania

Úradný vestník Európskej únie

Pogumovanie v kombinácii najmenej s dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie
nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota
všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo
Pogumovanie v kombinácii najmenej s dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo
dokončovacími operáciami (ako je kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie
nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla, stála apretúra) za predpokladu, že hodnota
všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
5907

Textílie inak impregnované, potiahnuté alebo pokryté; maľované plátno na
divadelnú scénu, textílie na vytvorenie pozadia v štúdiách alebo podobné textílie

Tkanie alebo pletenie alebo tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s farbením
alebo s tlačou alebo s poťahovaním alebo s impregnovaním alebo s pokrývaním
alebo
Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou
12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

12.4.2022

Položka

alebo

5908

Textilné knôty, tkané, splietané alebo pletené, do lámp, varičov, zapaľovačov,
sviečok alebo podobných výrobkov; žiarové plynové pančušky a duté pleteniny
na výrobu žiarových plynových pančušiek, tiež impregnované:
— žiarové plynové pančušky, impregnované

Výroba z dutej pleteniny/háčkovanej textílie na výrobu žiarových plynových
pančušiek

— Ostatné

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Textilné výrobky druhov vhodných na priemyselné použitie:

(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s tkaním
alebo
Extrúzia chemických vlákien v kombinácii s tkaním
alebo
Tkanie v kombinácii s farbením alebo s poťahovaním alebo laminovaním
alebo
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5909 až 5911

SK

Tlač (ako samostatná operácia)

Poťahovanie, vločkovanie, laminovanie alebo pokovovanie v kombinácii najmenej
s dvomi ďalšími hlavnými prípravnými alebo dokončovacími operáciami (ako je
kalandrovanie, spracovanie na dosiahnutie nezrážanlivosti, ustaľovanie za tepla,
stála apretúra) za predpokladu, že hodnota všetkých použitých materiálov
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu
60. kapitola

Pletené alebo háčkované textílie

(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s pletením/háčkovaním
alebo
Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s pletením/háčkovaním
L 114/143

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

L 114/144

Položka

alebo
SK

Pletenie/háčkovanie v kombinácii s farbením alebo s vločkovaním alebo
s poťahovaním alebo s laminovaním alebo s tlačou
alebo
Vločkovanie v kombinácii s farbením alebo s tlačou
alebo
Farbenie priadze v kombinácii s pletením/háčkovaním
alebo

61. kapitola

Odevy a odevné doplnky, pletené alebo háčkované:
— získané zošívaním alebo iným spojením dvoch alebo viacerých kusov pletenej
alebo háčkovanej tkaniny, ktorá bola alebo nastrihaná do tvaru alebo priamo
získaná v tvare
— Ostatné

(2) (3)
Pletenie alebo háčkovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie
(2)
Spriadanie prírodných a/alebo chemických strižných vlákien v kombinácii
s pletením alebo háčkovaním

Úradný vestník Európskej únie

Zakrucovanie alebo tvarovanie v kombinácii s pletením/háčkovaním, za
predpokladu, že hodnota použitých nezakrútených/netvarovaných priadzí
nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

alebo
Extrúzia priadze z chemických vlákien v kombinácii s pletením alebo háčkovaním
alebo
Pletenie s dohotovením v jednej operácii
ex 62. kapitola

Odevy a odevné doplnky, nepletené alebo neháčkované; okrem:

(2) (3)
Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie
alebo

12.4.2022

Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná
operácia)

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Dámske, dievčenské a dojčenské odevy a odevné doplnky, vyšívané

(3)
Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

SK

ex 6202, ex 6204,
ex 6206,ex 6209
a ex 6211

12.4.2022

Položka

alebo
Výroba z nevyšívanej textílie za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej
tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
ex 6210 a ex 6216

Ohňovzdorná výbava z textílie pokrytej fóliou z hliníkovaného polyesteru

(2) (3)
Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie
alebo

ex 6212

Podprsenky, podväzkové pásy, korzety, plecnice, podväzky a podobné výrobky
a ich časti, pletené alebo háčkované, získané zošívaním alebo iným spojením
dvoch alebo viacerých kusov pletenej alebo háčkovanej textílie, ktorá bola buď
vystrihnutá do tvaru, alebo priamo získaná v tvare

(2) (3)
Pletenie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie
alebo
Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádza tlač (ako samostatná
operácia)

6213 a 6214

Vreckovky, plédy, šatky, šály, mantily, závoje a podobné výrobky:
— vyšívané
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Poťahovanie alebo laminovanie za predpokladu, že hodnota nepotiahnutej alebo
nelaminovanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, v kombinácii
s dohotovením textílie vrátane nastrihania

(2) (3)
Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie
alebo
Výroba z nevyšívanej textílie za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej
tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu
alebo
Dohotovenie vrátane nastrihania textílie, ktorému predchádzala tlač (ako
samostatná operácia)

— Ostatné

(2) (3)
L 114/145

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

L 114/146

Položka

alebo

6217

SK

Dohotovenie, ktorému predchádzala tlač (ako samostatná operácia)
Ostatné celkom dohotovené odevné doplnky; časti odevov alebo odevných
doplnkov, iné ako výrobky položky 6212:
— vyšívané

(3)
Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie
alebo

alebo
Dohotovenie, ktorému predchádzala tlač (ako samostatná operácia)
— ohňovzdorná výbava z textílie pokrytej fóliou z hliníkovaného polyesteru

(3)
Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie
alebo
Poťahovanie alebo laminovanie za predpokladu, že hodnota nepotiahnutej alebo
nelaminovanej textílie nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu, v kombinácii
s dohotovením textílie vrátane nastrihania

— medzipodšívky do golierov a manžiet, nastrihané

Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu

— Ostatné

(3)
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Výroba z nevyšívanej textílie za predpokladu, že hodnota použitej nevyšívanej
tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo závodu

Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie
ex 63. kapitola

Ostatné celkom dohotovené textilné výrobky; súpravy; obnosené odevy
a opotrebované textilné výrobky; handry; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

6301 až 6304

12.4.2022

Položka

Prikrývky, cestovné koberčeky, posteľná bielizeň atď.; záclony atď.; ostatné
bytové textílie:
(2)

SK

— z plsti, netkaných textílií

Tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania
textílie
— Ostatné:
– Vyšívané

(2) (3)
Tkanie alebo pletenie/háčkovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania
textílie
Výroba z nevyšívanej tkaniny (inej ako pletenej alebo háčkovanej) za predpokladu,
že hodnota použitej nevyšívanej tkaniny nepresahuje 40 % ceny výrobku zo
závodu

– Ostatné

(2) (3)
Tkanie alebo pletenie/háčkovanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania
textílie

6305

Vrecia a vrecká, druhu používaného na balenie tovaru

6306

Nepremokavé plachty, ochranné a tieniace plachty; stany; plachty na lode a člny,
plachty na dosky na plachtenie na vode alebo na súši; kempingový tovar:
— z netkaných textílií

(2) Extrúzia chemických vlákien alebo spriadanie prírodných vlákien a/alebo
chemických strižných vlákien, v kombinácii s tkaním alebo pletením
a dohotovením vrátane nastrihania textílií

Úradný vestník Európskej únie

alebo

(2) (3)
Tvarovanie netkanej textílie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania
textílie

— Ostatné

(2) (3)
Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie

Ostatné celkom dohotovené výrobky, vrátane strihových šablón

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu

L 114/147

6307

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

L 114/148

6308

Súpravy zložené z tkanín a z priadze, tiež s doplnkami, na výrobu koberčekov,
tapisérií, vyšívaných stolových obrusov alebo obrúskov, alebo podobné textilné
výrobky, v balení na predaj v malom

Každá položka v súprave musí spĺňať pravidlo, ktoré by sa na ňu vzťahovalo, ak by
nebola súčasťou súpravy. Môžu sa však zahrnúť aj nepôvodné výrobky za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

SK

ex 64. kapitola

Obuv, gamaše a podobné výrobky; časti týchto výrobkov; okrem:

Výroba z materiálov z ktorejkoľvek položky, okrem zvrškových kompletov
pripevnených k vnútorným podrážkam alebo k ostatným častiam podrážok
položky 6406

6406

Časti obuvi (vrátane zvrškov, tiež spojených s podrážkami, inými ako vonkajšími
podrážkami); vymeniteľné vložky do topánok, pružné podpätníky a podobné
výrobky; gamaše, kožené ochranné návleky na nohy a podobné výrobky, a ich
časti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

65. kapitola

Pokrývky hlavy a ich časti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

66. kapitola

Dáždniky, slnečníky, vychádzkové palice, palice so sedadielkom, biče, jazdecké
bičíky a ich časti:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

67. kapitola

Upravené perie a páperie a výrobky z peria alebo páperia; umelé kvetiny; výrobky
z ľudských vlasov

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

68. kapitola

Predmety z kameňa, sadry, cementu, azbestu, zo sľudy alebo z podobných
materiálov

Úradný vestník Európskej únie

Položka

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny
výrobku zo závodu

69. kapitola

Keramické výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

ex 70. kapitola

Sklo a sklenený tovar

12.4.2022

Položka

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
SK

alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
7010

Demižóny, fľaše, banky, poháre, tégliky, fioly, ampuly a ostatné nádoby, zo skla,
druhu používaného na prepravu alebo balenie tovaru; sklenené poháre na
zaváranie; zátky, viečka a ostatné uzávery, zo skla

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Brúsenie skleneného tovaru za predpokladu, že celková hodnota nebrúseného
skleneného tovaru nepresahuje 50 % ceny výrobku zo závodu

Sklenený tovar druhu používaného ako stolové sklo, kuchynské sklo, toaletné
sklo, kancelárske sklo, sklo na výzdobu miestností alebo na podobné účely (iný
ako položky 7010 alebo 7018)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 71. kapitola

Prírodné alebo umelo pestované perly, drahokamy alebo polodrahokamy, drahé
kovy, kovy plátované drahými kovmi, a výrobky z nich; bižutéria; mince; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 70 % ceny
výrobku zo závodu

ex 7102 ex 7103
a ex 7104

Opracované drahokamy alebo polodrahokamy (prírodné, umelé alebo
rekonštituované)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek podpoložky, okrem podpoložky daného
výrobku

7106, 7108 a 7110

Drahé kovy:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem materiálov položiek 7106,
7108 a 7110, alebo

— Neopracované (surové)
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7013

elektrolytická, termálna alebo chemická separácia drahých kovov položky 7106,
7108 alebo 7110, alebo
tavenie a/alebo legovanie drahých kovov položky 7106, 7108 alebo 7110
navzájom alebo so základnými kovmi alebo purifikácia

ex 7107 ex 7109
a ex 7111

— Polotovary alebo vo forme prachu

Výroba z neopracovaných drahých kovov

Kovy plátované drahými kovmi, polotovary

Výroba z kovov plátovaných drahými kovmi, neopracovaných

L 114/149

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7207

Polotovary zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204 alebo 7205

7208 až 7212

Ploché valcované výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7207

7213 až 7216

Tyče a profilované tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily zo železa alebo
z nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo z ostatných základných tvarov položky 7206

7217

Drôty zo železa alebo z nelegovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7207

7218 91 a 7218 99

Polotovary

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204 alebo 7205

7219 až 7222

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, uholníky, tvarovky a profily
z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z nehrdzavejúcich ingotov alebo iných základných tvarov položky 7218

7223

Drôty z nehrdzavejúcej ocele

Výroba z polotovarov položky 7218

7224 90

Polotovary

Výroba z materiálov položky 7201, 7202, 7203, 7204 alebo 7205

7225 až 7228

Ploché valcované výrobky, tyče a prúty, valcované za tepla, v nepravidelne
navinutých zvitkoch; uholníky, tvarovky a profily z ostatnej legovanej ocele; duté
vrtné tyče a prúty, z legovanej alebo nelegovanej ocele

Výroba z ingotov alebo z ostatných základných tvarov položky 7206, 7218 alebo
7224

7229

Drôty z ostatnej legovanej ocele

Výroba z polotovarov položky 7224

ex 73. kapitola

Výrobky zo železa alebo z ocele; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 7301

Štetovnice

Výroba z materiálov položky 7207

7302

Konštrukčný materiál železničných alebo električkových tratí, zo železa alebo
ocele: koľajnice, prídržné koľajnice a ozubnice, hrotnice, srdcovky, výhybky,
prestavné tyče, výmeny a ostatné priecestné zariadenia, podvaly (priečne
podvaly), koľajnicové spojky, koľajnicové stoličky a kliny koľajnicových stoličiek,
podkladné dosky (podkladnice), prídržky, podperné dosky, klieštiny, ťahadlá
a ostatný materiál špeciálne prispôsobený na kladenie, spájanie alebo
upevňovanie koľajníc

Výroba z materiálov položky 7206

7304, 7305 a 7306

Rúry, rúrky a duté profily, zo železa alebo z ocele

Výroba z materiálov položiek 7206 až 7212 a položky 7218 alebo 7224
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Železo a oceľ; okrem:

SK

ex 72. kapitola

L 114/150

Položka

12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Sústruženie, vŕtanie, vystružovanie, rezanie závitov, začisťovanie a pieskovanie
hrubých výkovkov za predpokladu, že celková hodnota použitých hrubých
výkovkov nepresahuje 35 % ceny výrobku zo závodu

7308

Konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií
(napríklad mosty a časti mostov, stavidlá, veže, stožiare, stĺpy, piliere, strechy
a strešné rámové konštrukcie, dvere a okná a ich rámy, zárubne a prahy dverí,
okenice, stĺpikové zábradlie, piliere a stĺpiky) zo železa alebo z ocele; dosky, tyče,
prúty, uholníky, tvarovky, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na pou
žitie v konštrukciách, zo železa alebo z ocele

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
Zvárané uholníky, tvarovky a profily položky 7301 však nemožno použiť

ex 7315

Protišmykové reťaze

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov položky 7315 nepresa
huje 50 % ceny výrobku zo závodu

ex 74. kapitola

Meď a predmety z nej; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

7403

Rafinovaná meď a zliatiny medi, neopracované (surové)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

7408

Medené drôty

Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

75. kapitola

Nikel a výrobky z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 76. kapitola

Hliník a predmety z neho; okrem:

Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

7601

Neopracovaný (surový) hliník

Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
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Príslušenstvo na rúry alebo rúrky z nehrdzavejúcej ocele (ISO X5CrNiMo 1712),
pozostávajúce z niekoľkých častí

SK

ex 7307

12.4.2022

Položka

L 114/151

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

L 114/152

Položka

alebo

Hliníkový odpad alebo hliníkový šrot

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

ex 7616

Výrobky z hliníka iné ako gáza, tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina, pletivo,
výstužné tkaniny a podobné materiály (vrátane nekonečných pásov)
z hliníkového drôtu, a hliníková plechová mriežkovina

Výroba:
— z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku. Gáza, tka
niny, mriežky (rošty), sieťovina, pletivo, výstužné tkaniny a podobné materiály
(vrátane nekonečných pásov) z hliníkového drôtu alebo hliníková mriežkovina
sa však môžu použiť, a
— pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

78. kapitola

Olovo a výrobky z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

79. kapitola

Zinok a výrobky z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

80. kapitola

Cín a výrobky z neho

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

81. kapitola

Ostatné základné kovy; cermety; výrobky z nich

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky

ex 82. kapitola

Nástroje, náradie, nožiarsky tovar, lyžice a vidličky, zo základného kovu; ich časti
a súčasti zo základného kovu; okrem:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
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7602

SK

Výroba tepelnou alebo elektrolytickou úpravou z nelegovaného hliníka alebo
z hliníkového odpadu a hliníkového šrotu

alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

8206

Dva alebo niekoľko nástrojov položiek 8202 až 8205, v súpravách na predaj
v malom

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky okrem materiálov položiek 8202 až
8205. Do súpravy však môžu byť začlenené nástroje položiek 8202 až 8205 za
predpokladu, že ich celková hodnota nepresahuje 15 % ceny súpravy zo závodu

83. kapitola

Rôzne výrobky zo základného kovu

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

12.4.2022

Položka

alebo

ex 84. kapitola

Jadrové reaktory, kotly, stroje, prístroje a mechanické zariadenia; ich časti
a súčasti; okrem:

SK

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Vratné alebo rotačné zážihové piestové spaľovacie motory

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

8408

Vznetové piestové spaľovacie motory (dieselové motory alebo motory so
žiarovou hlavou)

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

8425 až 8430

Kladkostroje a zdvíhacie zariadenia iné ako skipové výťahy; navijaky a vratidlá;
zdviháky:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
a položky 8431

Lodné otočné stĺpové žeriavy; žeriavy vrátane lanových žeriavov; mobilné
zdvíhacie rámy, zdvižné obkročné vozíky, portálové nízkozdvižné vozíky
a žeriavové vozíky

alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

Vidlicové stohovacie vozíky; ostatné vozíky vybavené zdvíhacím alebo
manipulačným zariadením
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8407

Ostatné zdvíhacie, manipulačné, nakladacie alebo vykladacie stroje a zariadenia
(napríklad výťahy, eskalátory, dopravníky, lanovky)
Buldozéry, angledozéry, zrovnávače, stroje na planírovanie terénu, škrabače,
mechanické lopaty, rýpadlá a lopatové nakladače, ubíjadlá a cestné valce
s vlastným pohonom
Ostatné stroje a zariadenia planírovacie, škrabacie, hĺbiace, utĺkacie, zhutňovacie
stroje a zariadenia na ťažbu alebo vŕtanie zeme, nerastov alebo rúd; baranidlá
a vyťahovače pilót; snehové pluhy a snehové frézy
8444 až 8447

Stroje na vytláčanie, preťahovanie, tvarovanie alebo strihanie chemických
textilných materiálov:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
a položky 8448
L 114/153

alebo

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Stroje na prípravu textilných vlákien; spriadacie a dopriadacie, zdvojovacie alebo
zakrucovacie stroje a ostatné stroje a zariadenia na výrobu textilných priadzí;
stroje na navíjanie alebo súkanie (vrátane útkových súkacích strojov) a stroje na
prípravu textilných vlákien na spracovanie na strojoch položky 8446 alebo 8447

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

SK

Opis výrobku

L 114/154

Položka

Tkáčske krosná:
Pletacie stroje, stroje na spevnenie prešitím a stroje na výrobu opradenej priadze,
tylu, čipiek, výšiviek, lemoviek, prámikov alebo sieťoviny a stroje na všívanie
8456 až 8465

Obrábacie stroje na opracovanie akýchkoľvek materiálov ich úberom,
Obrábacie centrá, stavebnicové obrábacie stroje (jednopolohové) a viacpolohové,
na obrábanie kovov

alebo

Sústruhy na úber kovov Obrábacie stroje

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

Počítacie stroje a vreckové prístroje na záznam, vyvolanie a zobrazenie údajov
s výpočtovými funkciami; účtovacie stroje, frankovacie stroje, stroje na vydávanie
lístkov a podobné stroje, vybavené počítacím zariadením; registračné pokladnice

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
a položky 8473

Stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky; magnetické alebo
optické snímače, stroje na prepis údajov v kódovanej forme na pamäťové médiá
a stroje spracovávajúce tieto údaje

alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

Ostatné kancelárske stroje a prístroje
ex 85. kapitola

Elektrické stroje, prístroje a zariadenia a ich časti a súčasti; prístroje na záznam
a reprodukciu zvuku, prístroje na záznam a reprodukciu televízneho obrazu
a zvuku, časti a súčasti a príslušenstvo týchto prístrojov; okrem:
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8470 až 8472

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
a položky 8466

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

8501 až 8502

Elektrické motory a generátory
Elektrické generátorové agregáty a rotačné meniče (konvertory)

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
a položky 8503

12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

12.4.2022

Položka

alebo

8519, 8521

Prístroje na záznam alebo reprodukciu zvuku
Videofonické prístroje na záznam alebo reprodukciu, tiež so zabudovaným
videotunerom

SK

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
a položky 8522
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
8525 až 8528

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
a položky 8529

Rádiolokačné a rádiosondážne prístroje, pomocné rádionavigačné prístroje
a rádiové prístroje na diaľkové riadenie

alebo

Prijímacie prístroje na rozhlasové vysielanie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

Monitory a projektory, bez zabudovaných televíznych prijímačov; televízne
prijímače, alebo prístroje na záznam či reprodukciu obrazu
8535 až 8537

8542 31 až
8542 39

Elektrické zariadenia na vypínanie, spínanie alebo na ochranu elektrických
obvodov, alebo na ich spájanie, pripájanie k alebo do elektrického obvodu;
prípojky na optické vlákna, zväzky alebo káble z optických vlákien; rozvádzače,
rozvodné panely, ovládacie (dispečerské) stoly, pulty, skrine a ostatné základne, na
elektrické riadenie alebo na rozvod elektriny:

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
a položky 8538

Monolitické integrované obvody

Difúzia, pri ktorej sa na polovodičovom substráte vytvárajú integrované obvody
selektívnym zavedením vhodného dopantu, tiež montované alebo odskúšané
v krajine, ktorá je treťou stranou

alebo
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Vysielacie prístroje na rozhlasové alebo televízne vysielanie, televízne kamery,
digitálne fotoaparáty a kamkordéry

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

L 114/155

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

8544 až 8548

Izolované drôty, káble (a ostatné izolované elektrické vodiče, káble z optických
vlákien)

L 114/156

Položka

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
SK

Uhlíkové elektródy, uhlíkové kefky, osvetľovacie uhlíky, uhlíky na elektrické
batérie a ostatné výrobky zhotovené z grafitu alebo z ostatného uhlíka, druhu
používaného na elektrické účely
Elektrické izolátory z ľubovoľného materiálu
Izolačné časti a súčasti na elektrické stroje, prístroje alebo zariadenia, elektrické
rozvodné rúrky a ich spojky zo základného kovu, s vnútorným izolačným
materiálom

86. kapitola

Železničné alebo električkové lokomotívy, koľajové vozidlá a ich časti a súčasti;
zvrškový upevňovací materiál železničných alebo električkových tratí a jeho časti
a súčasti; mechanické (vrátane elektromechanických) dopravné signalizačné
zariadenia všetkých druhov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

ex 87. kapitola

Vozidlá, iné ako železničné alebo električkové koľajové vozidlá, ich časti a súčasti
a príslušenstvo; okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 45 % ceny
výrobku zo závodu

8708

Časti, súčasti a príslušenstvo vozidiel položiek 8701 až 8705

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
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Odpad a zvyšky galvanických článkov, batérií a elektrických akumulátorov;
nepoužiteľné galvanické články, nepoužiteľné batérie a nepoužiteľné elektrické
akumulátory; elektrické časti a súčasti strojov alebo prístrojov, v tejto kapitole
inde nešpecifikované ani nezahrnuté

alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
8711

Motocykle (vrátane mopedov) a bicykle s pomocným motorom, tiež s prívesným
vozíkom; prívesné vozíky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

88. kapitola

Lietadlá, kozmické lode a ich časti a súčasti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
12.4.2022

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

12.4.2022

Položka

alebo

89. kapitola

Lode, člny a plávajúce konštrukcie

SK

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku; trupy
položky 8906 však nemožno použiť
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresiahne 40 % ceny
výrobku zo závodu
ex 90. kapitola

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

9001 50

Okuliarové šošovky z materiálov iných ako sklo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej sa vykonáva jedna z týchto operácií:
— povrchová úprava polodokončených šošoviek na dokončené oftalmologické
šošovky s optickou korekčnou silou, ktoré sa majú pripevniť na okuliare
— poťahovanie šošovky pomocou vhodných úprav na zlepšenie videnia a zabez
pečenie ochrany nositeľa
alebo
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Nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, meracie, kontrolné,
presné, lekárske alebo chirurgické; ich časti, súčasti a príslušenstvo; okrem:

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu
91. kapitola

Hodiny a hodinky a ich časti a súčasti

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 40 % ceny
výrobku zo závodu

92. kapitola

Hudobné nástroje; časti, súčasti a príslušenstvo týchto nástrojov

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

L 114/157

Opis výrobku

Opracovanie alebo spracovanie vykonané na nepôvodných materiáloch, na základe
ktorého sa získava status pôvodu

(1)

(2)

(3)

Zbrane a strelivo; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

94. kapitola

Nábytok; posteľoviny, matrace, matracové podložky, vankúše a podobné
vypchaté potreby; svietidlá a príslušenstvo svietidiel inde nešpecifikované ani
nezahrnuté; svetelné reklamy, svetelné znaky a značky, svetelné oznamovacie
tabule a podobné výrobky; montované stavby

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Hračky, hry a športové potreby; ich časti, súčasti a príslušenstvo

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

95. kapitola

SK

93. kapitola
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Položka

alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

alebo

96. kapitola

Rôzne výrobky

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku
alebo
Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

97. kapitola
(1)
(2)
(3)
(4)

Umelecké diela, zberateľské predmety a starožitnosti

Výroba z materiálov ktorejkoľvek položky, okrem položky daného výrobku

Osobitné podmienky týkajúce sa „postupov špecifického spracovania“ sa uvádzajú v úvodných poznámkach 8.1 až 8.3.
Osobitné podmienky týkajúce sa výrobkov zo zmesi textilných materiálov sa uvádzajú v úvodnej poznámke 6.
Pozri úvodnú poznámku 7.
Pozri úvodnú poznámku 9.

Úradný vestník Európskej únie

Výroba, pri ktorej hodnota všetkých použitých materiálov nepresahuje 50 % ceny
výrobku zo závodu

12.4.2022

12.4.2022
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PRÍLOHA III

ZNENIE VYHLÁSENIA O PÔVODE
Vyhlásenie o pôvode, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou. Poznámky
pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.
Albánske znenie
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. . . . . . . . . (1)) deklaron që përveç rasteve kur
tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale . . . . . . . . . (2) n në përputhje me Rregullat kalimtare
të origjinës.
Arabské znenie

Bosniacke znenie
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)) izjavljuje da su, osim ako je to
drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi . . . . . . . . (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.
Bulharské znenie
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № . . . . . . . . . (1)), декларира, че освен където
ясно е отбелязано друго, тези продукти са с . . . . . . . . . (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.
Chorvátske znenie
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. . . . . . . . . . . (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije
izričito navedeno, ovi proizvodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.
České znenie
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení . . . . . . . . . . . . (1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel
původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2).
Dánske znenie
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. . . . . . . . . . . (1)) erklærer, at
varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i . . . . . . . . . . . . . (2) i henhold til overgangsreglerne for
oprindelse.
Holandské znenie
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. . . . . . . . . . . . . (1)), verklaart dat,
behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) oorsprong zijn in
overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.
Anglické znenie
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No . . . . . . . . . (1)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of . . . . . . . . . (2) preferential origin according to the transitional rules of origin.
Estónske znenie
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1)) deklareerib, et need tooted on
päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt . . . . . . . . (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
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Faerské znenie
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru
hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Fínske znenie
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o . . . . . . . . . . (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole
selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja . . . . . . . . . . . . . . (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Francúzske znenie
L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no . . . . . . . . . . . . . . . . (1)) déclare que, sauf
indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle . . . . . . . . . . . . . . . (2) selon les règles d’origine transitoires.

Nemecké znenie
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. . . . . . . . . . (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht,
erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte . . . . . . . . . . . . . (2) Ursprungswaren gemäß den
Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Gruzínske znenie

Grécke znenie
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. . . . . . . . (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν
δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής . . . . . . . . . . . (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες
καταγωγής.

Hebrejské znenie

Maďarské znenie
A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: . . . . . . . . (1) ) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű
jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) származásúak.

Islandské znenie
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. . . . . . . . . (1) ), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars
er ekki greinilega getið, af . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Talianske znenie
L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. . . . . . . . . . . (1)) dichiara che, salvo
indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale . . . . . . . . . . . (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

12.4.2022
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Lotyšské znenie
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. . . . . . . . . (1) ), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi
skaidri noteikts, šiem produktiem ir . . . . . . . . . . . . . . . . (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.
Litovské znenie
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. . . . . . . . . . . . . . . . (1) ) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai
nenurodyta kitaip, šie produktai turi . . . . . . . . . . (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.
Macedónske znenie
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. . . . . . . . . (1)) изjавува дека, освен ако тоа не
е jасно поинаку назначено, овие производи се со . . . . . . . . . . (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила
за потекло.
Maltské znenie
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru . . . . . . . . (1) ) jiddikjara li, ħlief fejn
indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali . . . . . . . . . (2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.
Čiernohorské znenie
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. . . . . . . . . . (1)) изјављује да су, осим ако је другачије
изричито наведено, ови производи . . . . . . . . (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije
izričito navedeno, ovi proizvodi . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.
Nórske znenie
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr… (1)) erklærer at disse
produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har . . . . . . . . . . . . . preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for
opprinnelse (2) .
Poľské znenie
Eksporter produktów objętych tym dokumentem („upoważnienie władz celnych nr . . . . . . . . . . . (1)) deklaruje, że z wyjątkiem
gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają . . . . . . . (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami
pochodzenia.
Portugalské znenie
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o. . . . . . . . . . . . . (1)) declara que, salvo
expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial . . . . . . . . . . . . (2) de acordo com as regras de
origem transitórias.
Rumunské znenie
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. . . . . . . . . . . . (1)) declară că, exceptând
cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială . . . . . . . (2) în conformitate cu regulile de
origine tranzitorii.
Srbské znenie
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. . . . . . . . . . (1)) изјављује да су, осим ако је другачије
изричито наведено, ови производи . . . . . . . . . . . . . . (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br . . . . . . . . . (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije
izričito nаvedeno, ovi proizvodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.
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Slovenské znenie
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia . . . . . . . . . (1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené
inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2).
Slovinské znenie
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št . . . . . . . . . . (1)), izjavlja, da, razen če ni drugače
jasno navedeno, ima to blago preferencialno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.
Španielske znenie
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o . . . . . . . . . . . . . . (1)) declara que,
excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial . . . . . . . . . . . (2) con arreglo a las
normas de origen transitorias.
Švédske znenie
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. . . . . . . . . (1)) försäkrar att dessa varor,
om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande . . . . . . . . . . . . . . . . (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om
ursprung.
Turecké znenie
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: . . . . . . . . . . (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş
menşe kurallarına göre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.
Ukrajinské znenie
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № . . . . . . . . . (1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де
це явно зазначено, ця продукцiя має . . . . . . . . . . . (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.
................................................................................................................................
(miesto a dátum)(3)
................................................................................................................................
(podpis vývozcu, ako aj čitateľné meno osoby, ktorá vyhlásenie podpisuje)(4)

(1)

Ak vyhlásenie o pôvode vyhotovil schválený vývozca, musí sa tu uviesť číslo povolenia schváleného
vývozcu. Ak vyhlásenie o pôvode nevyhotovil schválený vývozca, slová zo zátvorky sa vynechajú alebo sa
tento priestor ponechá voľný.

(2)

Uvedie sa pôvod výrobkov. Ak sa vyhlásenie o pôvode vzťahuje úplne alebo čiastočne na výrobky
s pôvodom v Ceute a Melille, vývozca ich musí v doklade, na ktorom sa vyhlásenie vyhotovilo, jasne
označiť symbolom „CM“.

(3)

Tieto údaje sa môžu vynechať, ak túto informáciu obsahuje samotný doklad.

(4)

Ak sa nevyžaduje podpis vývozcu, platí táto výnimka aj pre uvedenie mena podpisovateľa.
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PRÍLOHA IV

VZORY SPRIEVODNÉHO OSVEDČENIA EUR.1 A ŽIADOSTI O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE
EUR.1
POKYNY PRE TLAČ
1.

Každé tlačivo musí mať rozmery 210 × 297 mm; pripúšťa sa odchýlka až do mínus 5 mm alebo plus 8 mm
v dĺžke. Použitý papier musí byť biely, formátovaný na písanie, bez mechanickej buničiny a s hmotnosťou
najmenej 25 g/m2. Na pozadí má vytlačený zelený gilošovaný vzor, aby sa dalo voľným okom rozpoznať
akékoľvek mechanické alebo chemické sfalšovanie.

2.

Príslušné orgány zmluvných strán Dohody o EHP si môžu vyhradiť právo tlačiť vlastné tlačivá alebo si ich
môžu dať vytlačiť v schválených tlačiarňach. V tom druhom prípade musí každé osvedčenie obsahovať
odkaz na takéto schválenie. Na každom osvedčení sa musí uvádzať názov a adresa tlačiarne alebo
označenie, podľa ktorého je možné tlačiareň identifikovať. Musí tiež obsahovať vytlačené alebo
nevytlačené poradové číslo, podľa ktorého je možné ho identifikovať.
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SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE

1. Vývozca (meno/názov, úplná adresa,
krajina)

EUR.1

č. A

000.000

Pred vyplnením tlačiva sa oboznámte s poznámkami na zadnej strane.
3. Príjemca (meno/názov, úplná adresa,
krajina) (nepovinné)

2. Osvedčenie sa používa v rámci preferenčného obchodu medzi
............................................................................
a
............................................................................
(uveďte príslušné krajiny, skupiny krajín alebo územia)
4. Krajina, skupina krajín alebo úze
mie, ktoré sa považujú za krajinu,
skupinu alebo územie pôvodu vý
robkov

6. Údaje o doprave (nepovinné)

5. Krajina, skupina krajín
alebo územie určenia

7. Poznámky

8. Číslo položky; značky a čísla; počet a druh nákladových
kusov (1); opis tovaru

9. Hrubá hmotnosť
(kg) alebo iné
merné jednotky
(litre, m3 atď.)

11. POTVRDENIE COLNÝCH OR
GÁNOV

12. VYHLÁSENIE VÝVOZCU

10. Faktúry (nepo
vinné)

Ja, podpísaný, vyhlasujem, že tovar opísaný
v predchádzajúcej časti spĺňa podmienky
požadované na vydanie tohto osvedčenia.

Osvedčené vyhlásenie
Vývozný doklad (2)
Tlačivo . . . . . . . . . . . . Č. . . . . . . . . . . .
....................................

Miesto a dátum

z … Colný úrad . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vydávajúca krajina alebo
územie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................
....................................

Pečiatka

.............................................

.............................................

Miesto a dátum . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
....................................
(podpis)

(1) Ak tovar nie je balený, uveďte podľa potreby počet kusov alebo stav „voľne ložené“.
(2) Vyplňte, len ak to vyžadujú predpisy vyvážajúcej krajiny alebo územia.

(podpis)
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13. ŽIADOSŤ O OVERENIE, pre
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14. VÝSLEDKY OVEROVANIA
Z vykonaného overenia vyplýva, že toto osvedčenie(1)
☐ vydal uvedený colný úrad a že informácie v ňom uve
dené sú správne.
☐ nespĺňa požiadavky na pravosť a presnosť (pozri pri
pojené poznámky).

Vyžaduje sa overenie pravosti a presnosti tohto osvedčenia.
.............................................................

.............................................................

(miesto a dátum)

(miesto a dátum)
Pečiatka

Pečiatka

.............................................................

.............................................................

(podpis)

(podpis)
(1)

Príslušnú kolónku označte symbolom X.

POZNÁMKY
1.

V osvedčení sa slová nesmú vymazávať ani prepisovať. Akékoľvek zmeny sa musia vykonať tak, že sa
prečiarknu nesprávne údaje a doplnia sa potrebné opravy. Každú takúto zmenu musí parafovať osoba,
ktorá osvedčenie vyplnila, a potvrdiť colné orgány vydávajúcej krajiny alebo územia.

2.

Medzi položkami zaznamenanými v osvedčení nesmie zostať voľné miesto a pred každou položkou sa
musí uvádzať číslo položky. Bezprostredne za poslednou položkou sa musí urobiť vodorovná čiara.
Prípadné nevyužité miesto sa preškrtne tak, aby sa tam neskôr nemohlo nič dopísať.

3.

Tovar sa musí opísať v súlade s obchodnou praxou a dostatočne podrobne, aby ho bolo možné
identifikovať.
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ŽIADOSŤ O SPRIEVODNÉ OSVEDČENIE

1. Vývozca (meno/názov, úplná adresa, kra
jina)
3. Príjemca (meno/názov, úplná adresa, kra
jina) (nepovinné)

EUR.1

č. A

000.000

Pred vyplnením tlačiva sa oboznámte s poznámkami na zadnej strane.
2. Žiadosť o osvedčenie, ktoré sa má používať v rámci
preferenčného obchodu medzi
..........................................................................
a
..........................................................................
(uveďte príslušné krajiny, skupiny krajín alebo územia)
4. Krajina, skupina krajín alebo úze
mie, ktoré sa považujú za krajinu,
skupinu alebo územie pôvodu
výrobkov

6. Údaje o doprave (nepovinné)

5. Krajina, skupina krajín
alebo územie určenia

7. Poznámky

8. Číslo položky; značky a čísla; počet a druh nákladových kusov (1);
opis tovaru

9. Hrubá
hmotnosť
(kg) alebo iné merné
jednotky (litre, m3
atď.)

(1) Ak tovar nie je balený, uveďte podľa potreby počet kusov alebo stav „voľne ložené“.

10. Faktúry
(nepovin
né)
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VYHLÁSENIE VÝVOZCU
Ja, podpísaný, vývozca tovaru opísaného na druhej strane,
VYHLASUJEM, že tento tovar spĺňa podmienky požadované na vydanie pripojeného osvedčenia;
UVÁDZAM tieto okolnosti, na základe ktorých tento tovar spĺňa uvedené podmienky:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
PREDKLADÁM tieto podporné doklady(1):
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
ZAVÄZUJEM SA predložiť na požiadanie príslušných orgánov akékoľvek podporné dôkazy, ktoré by tieto orgány mohli
vyžadovať na účely vydania pripojeného osvedčenia, a zaväzujem sa, že v prípade potreby budem súhlasiť s požadovanou
kontrolou svojich účtovných dokladov a kontrolou výrobných postupov uvedeného tovaru, ktorú by vykonali uvedené
orgány;
ŽIADAM o vydanie pripojeného osvedčenia na uvedený tovar.
................................................................................................................................
(miesto a dátum)
................................................................................................................................
(podpis)

(1)

Napríklad: dovozné doklady, sprievodné osvedčenia, faktúry, vyhlásenia výrobcu atď., ktoré sa týkajú
výrobkov použitých pri výrobe alebo spätne vyvezeného tovaru v nezmenenom stave.
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PRÍLOHA V

OSOBITNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA VÝROBKOV S PÔVODOM V CEUTE A MELILLE
Jediný článok
1.

Pod podmienkou, že spĺňajú pravidlo o nepozmeňovaní stanovené v článku 14 tohto dodatku, sa nasledujúce
výrobky považujú za:
1) výrobky s pôvodom v Ceute a Melille:
a) výrobky úplne získané v Ceute a Melille;
b) výrobky získané v Ceute a Melille, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako výrobky úplne získané
v Ceute a Melille, ak:
i) uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 4 tohto
dodatku, alebo
ii) uvedené výrobky majú pôvod v EHP za predpokladu, že sa na nich vykonalo opracovanie alebo
spracovanie, ktoré presahuje rámec operácií uvedených v článku 6 tohto dodatku;
2) výrobky s pôvodom v EHP;
a) výrobky úplne získané v EHP;
b) výrobky získané v EHP, pri výrobe ktorých sa používajú iné výrobky ako v EHP úplne získané výrobky, ak:
i) uvedené výrobky boli podrobené dostatočnému opracovaniu alebo spracovaniu v zmysle článku 4 tohto
dodatku, alebo
ii) uvedené výrobky majú pôvod v Ceute a Melille alebo v EHP a vykonalo sa na nich opracovanie alebo
spracovanie, ktoré presahuje rámec operácií uvedených v článku 6 tohto dodatku.

2.

Ceuta a Melilla sa považujú za jednotné územie.

3.

Vývozca alebo ním splnomocnený zástupca uvedie v kolónke 2 sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vo vyhláseniach
o pôvode názov vyvážajúcej strany a „Ceuta a Melilla“. Okrem toho sa v prípade výrobkov s pôvodom v Ceute
a Melille táto informácia uvedie aj v kolónke 4 sprievodných osvedčení EUR.1 alebo vo vyhláseniach o pôvode.

4.

Za uplatňovanie týchto pravidiel v Ceute a Melille sú zodpovedné španielske colné orgány.
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PRÍLOHA VI

VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA
Vyhlásenie dodávateľa, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou.
Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.
VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA
o tovare, na ktorom sa vykonalo opracovanie alebo spracovanie v EHP alebo v uplatňujúcich zmluvných stranách bez toho,
aby získal status preferenčného pôvodu
Ja, podpísaný dodávateľ tovaru, na ktorý sa vzťahuje pripojený doklad, vyhlasujem, že:
1. Tieto materiály, ktoré nemajú pôvod v EHP alebo v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých)
strany(-án)], boli použité v EHP alebo v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] na
výrobu tohto tovaru:
Opis dodávaného tovaru (1)

Opis použitých nepôvodných
materiálov

Položka použitých
nepôvodných materiálov (2)

Hodnota použitých
nepôvodných materiálov(2) (2) (3)

Celková hodnota.
2. Všetky ostatné materiály použité v EHP alebo v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany
(-án)] na výrobu uvedeného tovaru majú pôvod v EHP alebo v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich)
zmluvnej(-ých) strany(-án)];
3. Na tomto tovare sa vykonalo opracovanie alebo spracovanie mimo EHP alebo [uveďte názov príslušnej(-ých)
uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] v súlade s článkom 13 tohto dodatku, pričom tam získal túto celkovú
pridanú hodnotu:
Opis dodávaného tovaru

Celková pridaná hodnota získaná mimo EHP alebo mimo [uveďte názov príslušnej
(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] (4)

(miesto a dátum)

(Adresa a podpis dodávateľa, ako aj čitateľné meno osoby, ktorá vyhlásenie
podpisuje)
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_____________
(1) Ak sa faktúra, dodací list alebo iný obchodný doklad, ku ktorému je vyhlásenie pripojené, týkajú rôznych druhov tovaru alebo tovaru,
v ktorom nie sú nepôvodné materiály použité v rovnakej miere, dodávateľ musí medzi nimi jasne rozlišovať.
Príklad:
Doklad sa vzťahuje na rôzne modely elektromotora položky 8501, ktorý sa má použiť pri výrobe práčok položky 8450. Druh
a hodnota nepôvodných materiálov použitých pri výrobe týchto motorov sa líši od jedného modelu k druhému. Modely musia byť
preto rozlíšené v prvom stĺpci a údaje v ostatných stĺpcoch musia byť uvedené samostatne pre každý model tak, aby výrobca práčok
mohol vykonať správne posúdenie statusu pôvodu svojich výrobkov v závislosti od toho, ktorý model elektromotora používa.
(2) Údaje požadované v uvedených stĺpcoch sa uvádzajú iba v prípade potreby.
Príklady:
Pravidlo pre odevy ex 62. kapitoly uvádza, že sa môže použiť Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie. Ak
výrobca takýchto odevov v uplatňujúcej zmluvnej strane použije tkaninu dovezenú z Európskej únie tam získanú tkaním nepôvodnej
priadze, stačí, aby dodávateľ z Európskej únie opísal vo svojom vyhlásení použitý nepôvodný materiál ako priadzu bez toho, aby bolo
potrebné uviesť položku a hodnotu takejto priadze.
Výrobca železa položky 7217, ktorý ho vyrobil z nepôvodných železných tyčí, musí uviesť v druhom stĺpci „tyče zo železa“. Ak sa
takýto drôt má použiť pri výrobe stroja, pre ktorý dané pravidlo obsahuje obmedzenie všetkých použitých nepôvodných materiálov
na určitú percentuálnu hodnotu, je potrebné uviesť v treťom stĺpci hodnotu nepôvodných tyčí.
(3) „Hodnota materiálov“ je colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa
a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v EHP alebo v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich)
zmluvnej(-ých) strany(-án)].
Presná hodnota každého použitého nepôvodného materiálu sa musí uviesť na jednotku tovaru uvedeného v prvom stĺpci.
(4) „Celková pridaná hodnota“ sú všetky náklady akumulované mimo EHP a [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej
(-ých) strany(-án)] vrátane hodnoty všetkých tam pridaných materiálov. Presná celková pridaná hodnota získaná mimo EHP a [uveďte
názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] sa musí uviesť na jednotku tovaru uvedeného v prvom stĺpci.
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PRÍLOHA VII

DLHODOBÉ VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA
Dlhodobé vyhlásenie dodávateľa, ktorého znenie je uvedené ďalej, musí byť vyhotovené v súlade s poznámkami pod čiarou.
Poznámky pod čiarou však nie je potrebné znovu uvádzať.
DLHODOBÉ VYHLÁSENIE DODÁVATEĽA
o tovare, na ktorom sa vykonalo opracovanie alebo spracovanie v EHP alebo v uplatňujúcej zmluvnej strane bez toho, aby
získal status preferenčného pôvodu
Ja, podpísaný dodávateľ tovaru, na ktorý sa vzťahuje pripojený doklad a ktorý sa pravidelne dodáva do (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
vyhlasujem, že:
1. Tieto materiály, ktoré nemajú pôvod v EHP alebo v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých)
strany(-án)], boli použité v EHP alebo v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] na
výrobu tohto tovaru:

Opis dodávaného tovaru (2)

Opis použitých nepôvodných
materiálov

Položka použitých
nepôvodných materiálov (3)

Hodnota použitých
nepôvodných materiálov (3) (4)

Celková hodnota

2. Všetky ostatné materiály použité v EHP alebo v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany
(-án)] na výrobu uvedeného tovaru majú pôvod v EHP alebo v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich)
zmluvnej(-ých) strany(-án)];
3. Na tomto tovare sa vykonalo opracovanie alebo spracovanie mimo EHP alebo [uveďte názov príslušnej(-ých)
uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] v súlade s článkom 13 tohto dodatku, pričom tam získal túto celkovú
pridanú hodnotu:

Opis dodávaného tovaru

Celková pridaná hodnota získaná mimo EHP alebo [uveďte názov príslušnej(-ých)
uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] (5)
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Toto vyhlásenie je platné pre všetky následné zásielky tohto tovaru odoslané od . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (6)
Zaväzujem sa neodkladne informovať . . . . . . . (1), v prípade, že toto vyhlásenie stratí platnosť.

(miesto a dátum)

(Adresa a podpis dodávateľa, ako aj čitateľné meno osoby,
ktorá vyhlásenie podpisuje)

_____________
(1) Meno a adresa zákazníka.
(2) Ak sa faktúra, dodací list alebo iný obchodný doklad, ku ktorému je vyhlásenie pripojené, týkajú rôznych druhov tovaru alebo tovaru,
v ktorom nie sú nepôvodné materiály použité v rovnakej miere, dodávateľ musí medzi nimi jasne rozlišovať.
Príklad:
Doklad sa vzťahuje na rôzne modely elektromotora položky 8501, ktorý sa má použiť pri výrobe práčok položky 8450. Druh
a hodnota nepôvodných materiálov použitých pri výrobe týchto motorov sa líši od jedného modelu k druhému. Modely musia byť
preto rozlíšené v prvom stĺpci a údaje v ostatných stĺpcoch musia byť uvedené samostatne pre každý model tak, aby výrobca práčok
mohol vykonať správne posúdenie statusu pôvodu svojich výrobkov v závislosti od toho, ktorý model elektromotora používa.
(3) Údaje požadované v týchto stĺpcoch sa uvádzajú iba v prípade potreby.
Príklady:
Pravidlo pre odevy ex 62. kapitoly uvádza, že sa môže použiť Tkanie v kombinácii s dohotovením vrátane nastrihania textílie. Ak
výrobca takýchto odevov v uplatňujúcej zmluvnej strane použije tkaninu dovezenú z Európskej únie tam získanú tkaním nepôvodnej
priadze, stačí, aby dodávateľ z Európskej únie opísal vo svojom vyhlásení použitý nepôvodný materiál ako priadzu bez toho, aby bolo
potrebné uviesť položku a hodnotu takejto priadze.
Výrobca železa položky 7217, ktorý ho vyrobil z nepôvodných železných tyčí, musí uviesť v druhom stĺpci „tyče zo železa“. Ak sa
takýto drôt má použiť pri výrobe stroja, pre ktorý dané pravidlo obsahuje obmedzenie všetkých použitých nepôvodných materiálov
na určitú percentuálnu hodnotu, je potrebné uviesť v treťom stĺpci hodnotu nepôvodných tyčí.
(4) „Hodnota materiálov“ je colná hodnota použitých nepôvodných materiálov v čase dovozu alebo, ak táto hodnota nie je známa
a nemožno ju zistiť, prvá zistiteľná cena zaplatená za tieto materiály v EHP alebo v [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich)
zmluvnej(-ých) strany(-án)].
Presná hodnota každého použitého nepôvodného materiálu sa musí uviesť na jednotku tovaru uvedeného v prvom stĺpci.
(5) „Celková pridaná hodnota“ sú všetky náklady akumulované mimo EHP a [uveďte názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej
(-ých) strany(-án)] vrátane hodnoty všetkých tam pridaných materiálov. Presná celková pridaná hodnota získaná mimo EHP a [uveďte
názov príslušnej(-ých) uplatňujúcej(-ich) zmluvnej(-ých) strany(-án)] sa musí uviesť na jednotku tovaru uvedeného v prvom stĺpci.
(6) Uveďte dátumy. Platnosť dlhodobého vyhlásenia dodávateľa by spravidla nemala presiahnuť 24 mesiacov s výhradou podmienok
stanovených colnými orgánmi uplatňujúcej zmluvnej strany, v ktorej sa dlhodobé vyhlásenie dodávateľa vyhotovuje.“
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/599
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs) na účely preukázania súladu
s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na
biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov
nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo
vnútroštátnej databázy presné údaje o niektorých palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate,
môžu sa použiť na osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny
využívania pôdy. Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť
na všetky tieto účely alebo niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy Biomass Biofuels Sustainability
(2BSvs) bola Komisii prvýkrát predložená 16. novembra 2020. Táto žiadosť viedla Komisiu k posúdeniu schémy,
v rámci ktorého sa zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky v opakovane predloženej
žiadosti z 22. júna 2021 správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na všetky suroviny vrátane odpadu a zvyškov a na
celý spracovateľský reťazec (v prípade biometánu až po výrobnú jednotku).

(6)

Pri posudzovaní dobrovoľnej schémy Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs) Komisia zistila, že sa primerane
vzťahuje na kritériá udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001, pričom obsahuje aj
presné údaje o úsporách emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001
a uplatňuje metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ)
2018/2001. V tomto posúdení sa nezohľadňuje pripravovaný vykonávací akt, ktorý sa má prijať v súlade s článkom
30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001, o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových
plynov a kritérií nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy, ani delegované akty, ktoré sa majú prijať
v súlade s článkom 28 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Schéma „2BSvs“ sa preto opätovne posúdi, keď sa takéto
vykonávacie a delegované akty prijmú.

(7)

Z posúdenia dobrovoľnej schémy Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs) vyplynulo zistenie, že spĺňa primerané
normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu a dodržiava požiadavky na metodiku stanovené
v prílohe V a VI k smernici (EÚ) 2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma Biomass Biofuels Sustainability (2BSvs) (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na uznanie
22. júna 2021, preukazuje v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 2 až 5
a článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001.
Schéma takisto obsahuje presné údaje o úspore emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ)
2018/2001, pokiaľ je zabezpečené, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi
subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 22. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/600
z 8. apríla 2022,
o uznaní dobrovoľnej schémy Bonsucro EU na účely preukázania súladu s požiadavkami
stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny,
palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu
a fosílne palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti niektorých palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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vnútroštátnej databázy presné údaje o niektorých palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených
z odpadu používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate, môžu sa použiť
na osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy. Komisia
môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť na všetky tieto účely alebo
niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy Bonsucro EU bola Komisii
prvýkrát predložená 18. februára 2021. Táto žiadosť viedla Komisiu k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa zistili
určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky v opakovane predloženej žiadosti z 23. júna 2021
správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na suroviny pre biomasu z cukrovej trstiny, ako aj na bioetanol prvej
generácie a celulózový etanol vyrábaný z cukrovej trstiny a jej zvyškov a palív z biomasy vyrobených z bagasy.

(6)

Pri posudzovaní dobrovoľnej schémy Bonsucro EU Komisia zistila, že sa primerane vzťahuje na kritériá
udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001, pričom obsahuje aj presné údaje
o úsporách emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001 a uplatňuje metodiku
hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ) 2018/2001. V tomto posúdení sa
nezohľadňuje pripravovaný vykonávací akt, ktorý sa má prijať v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ)
2018/2001, o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho
rizika nepriamej zmeny využívania pôdy. Dobrovoľná schéma Bonsucro EÚ sa preto opätovne posúdi, keď sa
takýto vykonávací akt prijme.

(7)

Z posúdenia dobrovoľnej schémy Bonsucro EU vyplynulo zistenie, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti,
transparentnosti a nezávislosti auditu a dodržiava požiadavky na metodiku stanovené v prílohe V a VI k smernici
(EÚ) 2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma Bonsucro EU (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na uznanie 23. júna 2021,
preukazuje v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 2 až 5
a článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy
stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/807.
Schéma takisto obsahuje presné údaje o úspore emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ)
2018/2001, pokiaľ je zabezpečené, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi
subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 23. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/601
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy Better Biomass na účely preukázania súladu s požiadavkami
stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny,
palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu
a fosílne palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo
vnútroštátnej databázy presné údaje o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu
používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate, môžu sa použiť na
osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy. Komisia
môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť na všetky tieto účely alebo
niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy Better Biomass bola Komisii
prvýkrát predložená 19. decembra 2020. Táto žiadosť viedla Komisiu k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa
zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky v opakovane predloženej žiadosti z 2. júla 2021
správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na všetky suroviny vrátane odpadov a zvyškov, ako aj celý spracovateľský
reťazec.

(6)

Pri posudzovaní dobrovoľnej schémy Better Biomass Komisia zistila, že sa primerane vzťahuje na kritériá
udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 2 až 5, pričom obsahuje aj presné údaje o úsporách emisií skleníkových
plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001 a uplatňuje metodiku hmotnostnej bilancie v súlade
s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ) 2018/2001. V tomto posúdení sa nezohľadňuje pripravovaný
vykonávací akt, ktorý sa má prijať v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001, o pravidlách overovania
kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania
pôdy, ani delegované akty, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 28 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001.
Dobrovoľná schéma Better Biomass sa preto opätovne posúdi, keď sa takéto vykonávacie a delegované akty prijmú.

(7)

Z posúdenia dobrovoľnej schémy Better Biomass vyplynulo zistenie, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti,
transparentnosti a nezávislosti auditu a dodržiava aj požiadavky na metodiku stanovené v prílohe V a VI k smernici
(EÚ) 2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma Better Biomass (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na uznanie 2. júla 2021,
preukazuje v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 2 až 5
a článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001.
Schéma takisto obsahuje presné údaje o úspore emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ)
2018/2001, pokiaľ je zabezpečené, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi
subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 2. júla 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/602
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy International Sustainability & Carbon Certification – ISCC EU na
účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti niektorých palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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vnútroštátnej databázy presné údaje o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu
používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate, môžu sa použiť na
osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy. Komisia
môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť na všetky tieto účely alebo
niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy International Sustainability &
Carbon Certification – ISCC EU bola Komisii prvýkrát predložená 17. decembra 2020. Táto žiadosť viedla Komisiu
k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky
v opakovane predloženej žiadosti z 23. júna 2021 správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na všetky suroviny vrátane
odpadov a zvyškov, ako aj celý spracovateľský reťazec.

(6)

Pri posudzovaní dobrovoľnej schémy International Sustainability & Carbon Certification – ISCC EU Komisia zistila,
že sa primerane vzťahuje na kritériá udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 2 až 5, pričom obsahuje presné údaje
o úsporách emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001 a uplatňuje metodiku
hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ) 2018/2001. V tomto posúdení sa
nezohľadňuje pripravovaný vykonávací akt, ktorý sa má prijať v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ)
2018/2001, o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho
rizika nepriamej zmeny využívania pôdy, ani delegované akty, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 28 ods. 5
smernice (EÚ) 2018/2001. Schéma ISCC sa preto opätovne posúdi, keď sa takéto vykonávacie a delegované akty
prijmú.

(7)

Z posúdenia dobrovoľnej schémy International Sustainability & Carbon Certification – ISCC EU vyplynulo zistenie,
že spĺňa primerané normy spoľahlivosti a dodržiava aj požiadavky na metodiku stanovené v prílohe V a VI
k smernici (EÚ) 2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma International Sustainability & Carbon Certification – ISCC EU (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii
predložená na uznanie 14. júna 2021, preukazuje v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 2 až 5
a článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy
stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/807.
Schéma takisto obsahuje presné údaje o úspore emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ)
2018/2001, pokiaľ je zabezpečené, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi
subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 14. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/603
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy KZR INiG na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými
v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne
palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti niektorých palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo
vnútroštátnej databázy presné údaje o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate, môžu sa použiť na
osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy. Komisia
môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť na všetky tieto účely alebo
niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy KZR INiG bola Komisii
prvýkrát predložená 28. augusta 2020. Táto žiadosť viedla Komisiu k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa zistili
určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky v opakovane predloženej žiadosti z 25. júna 2021
správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na všetky suroviny vrátane odpadu a zvyškov a na celý spracovateľský reťazec
(v prípade biometánu až po výrobnú jednotku).

(6)

Schéma sa primerane vzťahuje na kritériá udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ)
2018/2001, pričom obsahuje aj presné údaje o úsporách emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10
smernice (EÚ) 2018/2001 a uplatňuje metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2
smernice (EÚ) 2018/2001. V tomto posúdení sa nezohľadňuje pripravovaný vykonávací akt, ktorý sa má prijať
v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001, o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspory
emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy, ani delegované akty, ktoré sa
majú prijať v súlade s článkom 28 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Dobrovoľná schéma KZR INiG sa preto
opätovne posúdi, keď sa takéto vykonávacie a delegované akty prijmú.

(7)

Z posúdenia dobrovoľnej schémy KZR INiG vyplynulo zistenie, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti,
transparentnosti a nezávislosti auditu a dodržiava požiadavky na metodiku stanovené v prílohe V a VI k smernici
(EÚ) 2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma KZR INiG (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na uznanie 25. júna 2021, preukazuje
v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 2 až 5
a článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001.
Schéma takisto obsahuje presné údaje o úspore emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ)
2018/2001, pokiaľ je zabezpečené, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi
subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 25. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/604
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme na účely
preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných
zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo
vnútroštátnej databázy presné údaje o niektorých palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate,
môžu sa použiť na osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny
využívania pôdy. Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť
na všetky tieto účely alebo niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy Red Tractor Farm Assurance
Crops and Sugar Beet Scheme bola Komisii prvýkrát predložená 24. februára 2021. Táto žiadosť viedla Komisiu
k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky
v opakovane predloženej žiadosti z 23. júna 2021 správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na biopalivá získané
z kombinovateľných plodín a cukrovej repy (okrem odpadov a zvyškov) vyrobených v Spojenom kráľovstve
z poľnohospodárskeho podniku až po prvé miesto dodania poľnohospodárskej biomasy.

(6)

Pri posudzovaní dobrovoľnej schémy Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme Komisia zistila, že
sa primerane vzťahuje na kritériá udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 3 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001
a uplatňuje metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ)
2018/2001. Overovanie toho, či hospodárske subjekty spĺňajú kritériá úspory emisií skleníkových plynov na účely
článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001, nepatrí do rozsahu certifikácie schémou Red Tractor Farm Assurance
Crops a Sugar Beet Scheme. V tomto posúdení sa nezohľadňuje pripravovaný vykonávací akt, ktorý sa má prijať
v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001, o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspory
emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy. Schéma Red Tractor Farm
Assurance Crops and Sugar Beet Scheme sa preto opätovne posúdi, keď sa takýto vykonávací akt prijme.

(7)

Z posúdenia schémy Red Tractor Farm Assurance Crops and Sugar Beet Scheme vyplynulo, že spĺňa primerané
normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma Red Tractor (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na uznanie 23. júna 2021, preukazuje
v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 3 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001.

Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 23. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
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Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/605
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy REDcert-EU na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými
v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne
palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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vnútroštátnej databázy presné údaje o niektorých palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených
z odpadu používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate, môžu sa použiť
na osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy. Komisia
môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť na všetky tieto účely alebo
niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy REDcert-EU bola Komisii
prvýkrát predložená 15. decembra 2020. Táto žiadosť viedla Komisiu k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa
zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky v opakovane predloženej žiadosti z 18. júna 2021
správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na všetky suroviny vrátane odpadu a zvyškov a na celý spracovateľský reťazec
(v prípade biometánu od výrobnej jednotky až po miesto spotreby).

(6)

Pri posudzovaní dobrovoľnej schémy REDcert-EU Komisia zistila, že sa primerane vzťahuje na kritériá udržateľnosti
stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001, pričom obsahuje aj presné údaje o úsporách emisií
skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001 a uplatňuje metodiku hmotnostnej
bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ) 2018/2001. V tomto posúdení sa
nezohľadňuje pripravovaný vykonávací akt, ktorý sa má prijať v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ)
2018/2001, o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho
rizika nepriamej zmeny využívania pôdy, ani delegované akty, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 28 ods. 5
smernice (EÚ) 2018/2001. Dobrovoľná schéma REDcert-EU sa preto opätovne posúdi, keď sa takéto vykonávacie
a delegované akty prijmú.

(7)

Z posúdenia dobrovoľnej schémy REDcert-EU vyplynulo zistenie, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti,
transparentnosti a nezávislosti auditu a dodržiava aj požiadavky na metodiku stanovené v prílohe V a VI k smernici
(EÚ) 2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma REDcert-EU (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na uznanie 18. júna 2021, preukazuje
v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 2 až 5
a článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001.
Schéma takisto obsahuje presné údaje o úspore emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ)
2018/2001, pokiaľ je zabezpečené, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi
subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 18. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/606
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy Round Table on Responsible Soy with EU RED Requirements (RTRS
EU RED) na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 na
biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov
nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov
k cieľom v odvetví dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa
elektrina používa priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných
palív z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel stanovených pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné
a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské
štáty využívať dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov
o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha
dobrovoľných schém rozšírila. Po prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných
z biomasy vrátane plynných a tuhých palív s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001
a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu
kvapalných a plynných palív v doprave z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív
vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie
dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27 ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu
elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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subjekty vkladajú do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje o palivách z obnoviteľných zdrojov
a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ)
2018/2001. Po piate, môžu sa použiť na osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom
nepriamej zmeny využívania pôdy. Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné
schémy môžu slúžiť na všetky tieto účely alebo niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy RTRS EU RED bola Komisii
prvýkrát predložená 22. novembra 2020. Táto žiadosť viedla Komisiu k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa
zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky v opakovane predloženej žiadosti z 24. júna 2021
správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na suroviny pre biomasu zo sóje s výnimkou odpadov a zvyškov, ako aj na celý
spracovateľský reťazec.

(6)

Pri posudzovaní dobrovoľnej schémy RTRS EU RED Komisia zistila, že sa primerane vzťahuje na kritériá
udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 3 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001, pričom obsahuje aj presné údaje
o úsporách emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001 a uplatňuje metodiku
hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ) 2018/2001. V tomto posúdení sa
nezohľadňuje pripravovaný vykonávací akt, ktorý sa má prijať v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ)
2018/2001, o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho
rizika nepriamej zmeny využívania pôdy, ani delegované akty, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 28 ods. 5
smernice (EÚ) 2018/2001. Dobrovoľná schéma RTRS EU RED sa preto opätovne posúdi, keď sa takéto vykonávacie
a delegované akty prijmú.

(7)

Z posúdenia dobrovoľnej schémy RTRS EU RED vyplynulo zistenie, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti,
transparentnosti a nezávislosti auditu a dodržiava požiadavky na metodiku stanovené v prílohe V k smernici (EÚ)
2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma RTRS EU RED (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na uznanie 24. júna 2021,
preukazuje v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 3 až 5 a článku 29 ods. 10 smernice
(EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001.
Schéma takisto obsahuje presné údaje o úspore emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ)
2018/2001, pokiaľ je zabezpečené, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi
subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 24. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/607
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED na účely
preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných
zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo
vnútroštátnej databázy presné údaje o niektorých palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate,
môžu sa použiť na osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny
využívania pôdy. Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť
na všetky tieto účely alebo niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy Roundtable on Sustainable
Biomaterials (RSB) EU RED bola Komisii prvýkrát predložená 27. augusta 2020. Táto žiadosť viedla Komisiu
k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky
v opakovane predloženej žiadosti z 24. júna 2021 správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na všetky suroviny vrátane
odpadov a zvyškov, ako aj celý spracovateľský reťazec.

(6)

Pri posudzovaní dobrovoľnej schémy Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED Komisia zistila, že sa
primerane vzťahuje na kritériá udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 2 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001, pričom
obsahuje aj presné údaje o úsporách emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ)
2018/2001 a uplatňuje metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ)
2018/2001. V tomto posúdení sa nezohľadňuje pripravovaný vykonávací akt, ktorý sa má prijať v súlade s článkom
30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001, o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových
plynov a kritérií nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy, ani delegované akty, ktoré sa majú prijať
v súlade s článkom 28 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Dobrovoľná schéma RSB EU RED sa preto opätovne
posúdi, keď sa takéto vykonávacie a delegované akty prijmú.

(7)

Z posúdenia dobrovoľnej schémy Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED vyplynulo zistenie, že spĺňa
primerané normy spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu a dodržiava aj požiadavky na metodiku
stanovené v prílohe V a VI k smernici (EÚ) 2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB) EU RED (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii
predložená na uznanie 24. júna 2021, preukazuje v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 2 až 5
a článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy
stanovenými v delegovanom nariadení (EÚ) 2019/807.
Schéma takisto obsahuje presné údaje o úspore emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ)
2018/2001, pokiaľ je zabezpečené, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi
subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 24. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/608
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC) na účely
preukázania súladu s požiadavkami stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 na biopalivá,
biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo
vnútroštátnej databázy presné údaje o niektorých palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Text s významom pre EHP) (Ú. v. EÚ L 140,
5.6.2009, s. 16).
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vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate,
môžu sa použiť na osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny
využívania pôdy. Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť
na všetky tieto účely alebo niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy Scottish Quality Crops Farm
Assurance Scheme (SQC) bola Komisii prvýkrát predložená 30. apríla 2021. Táto žiadosť viedla Komisiu
k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky
v opakovane predloženej žiadosti zo 7. júna 2021 správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na biopalivá získané
z kombinovateľných plodín (okrem odpadov a zvyškov) vyrobených poľnohospodármi v Spojenom kráľovstve, až
po prvé miesto dodania týchto plodín.

(6)

Pri posudzovaní dobrovoľnej schémy Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (SQC) Komisia zistila, že sa
primerane vzťahuje na kritériá udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 3 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001
a uplatňuje metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ)
2018/2001. Overovanie toho, či hospodárske subjekty spĺňajú kritériá úspory emisií skleníkových plynov na účely
článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001, nepatrí do rozsahu certifikácie schémou SQC. V tomto posúdení sa
nezohľadňuje pripravovaný vykonávací akt, ktorý sa má prijať v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ)
2018/2001, o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho
rizika nepriamej zmeny využívania pôdy. Dobrovoľná schéma SQC sa preto opätovne posúdi, keď sa takýto
vykonávací akt prijme.

(7)

Z posúdenia schémy Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme vyplynulo, že spĺňa primerané normy
spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma Scottish Quality Crops Farm Assurance Scheme (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na
uznanie 30. apríla 2021, preukazuje v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 3 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001.

Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 7. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
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Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/609
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy SURE na účely preukázania súladu s požiadavkami stanovenými
v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne
palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti niektorých palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo
vnútroštátnej databázy presné údaje o niektorých palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate,
môžu sa použiť na osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny
využívania pôdy. Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť
na všetky tieto účely alebo niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy SURE bola Komisii prvýkrát
predložená 15. októbra 2020. Táto žiadosť viedla Komisiu k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa zistili určité
prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky v opakovane predloženej žiadosti z 29. júna 2021 správne
vyriešila. Schéma sa vzťahuje na všetky suroviny vrátane odpadov a zvyškov, palivá z biomasy, ako aj na celý
spracovateľský reťazec.

(6)

Pri posudzovaní dobrovoľnej schémy SURE Komisia zistila, že sa primerane vzťahuje na kritériá udržateľnosti
stanovené v článku 29 ods. 2 až 7 smernice (EÚ) 2018/2001, pričom obsahuje aj presné údaje o úsporách emisií
skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ) 2018/2001 a uplatňuje metodiku hmotnostnej
bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ) 2018/2001. V tomto posúdení sa
nezohľadňujú pripravované vykonávacie akty, ktoré sa majú prijať v súlade s článkom 29 ods. 8 a článkom 30
ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001, pokiaľ ide o poskytovanie usmernenia na účely preukázania súladu s kritériami
udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 6 a 7 smernice (EÚ) 2018/2001 a pokiaľ ide o pravidlá overovania
kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania
pôdy. Dobrovoľná schéma SURE sa preto opätovne posúdi, keď sa takéto vykonávacie akty prijmú.

(7)

Z posúdenia dobrovoľnej schémy SURE vyplynulo zistenie, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti,
transparentnosti a nezávislosti auditu a dodržiava požiadavky na metodiku stanovené v prílohe VI k smernici (EÚ)
2018/2001.

(8)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(9)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dobrovoľná schéma SURE (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na uznanie 29. júna 2021, preukazuje
v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 2 až 7 a článku 29 ods. 10
smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001.
Schéma takisto obsahuje presné údaje o úspore emisií skleníkových plynov na účely článku 29 ods. 10 smernice (EÚ)
2018/2001, pokiaľ je zabezpečené, aby sa všetky príslušné informácie poskytnuté predchádzajúcimi hospodárskymi
subjektmi v spracovateľskom reťazci dostali k hospodárskym subjektom nasledujúcim v spracovateľskom reťazci.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 29. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 29 ods. 8 alebo článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa
považujú za dôležité pre ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/610
z 8. apríla 2022
o uznaní schémy Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC) na účely preukázania
súladu s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na
biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov
nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti niektorých palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo
vnútroštátnej databázy presné údaje o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate, môžu sa použiť na
osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy. Komisia
môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť na všetky tieto účely alebo
niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy Trade Assurance Scheme for
Combinable Crops (TASCC) bola Komisii prvýkrát predložená 7. januára 2021. Táto žiadosť viedla Komisiu
k posúdeniu schémy, v rámci ktorého sa zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky
v opakovane predloženej žiadosti z 25. júna 2021 správne vyriešila. Schéma sa vzťahuje na biopalivá získané
z kombinovateľných plodín a cukrovej repy (okrem odpadov, zvyškov, lignocelulózových a nepotravinových
celulózových materiálov) vyrobených v Spojenom kráľovstve. Zahŕňa fázy obchodovania, prepravy a skladovania
od výstupu z farmy po prvého spracovateľa s osobitnými modulmi zahŕňajúcimi obchodovanie, prepravu,
skladovanie a testovanie.

(6)

Táto schéma sa nevzťahuje priamo na audit a certifikáciu poľnohospodárov v súlade s kritériami udržateľnosti
stanovenými v článku 29 ods. 3 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Pokiaľ ide o tieto aspekty, schéma sa opiera o iné
dobrovoľné schémy uznané Komisiou. Preto musí schéma Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC)
zaručiť, že uznanie vydané Komisiou pre schémy, s ktorými spolupracuje, zostane platné v priebehu celej
spolupráce. V tomto posúdení sa nezohľadňuje pripravovaný vykonávací akt, ktorý sa má prijať v súlade s článkom
30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001, o pravidlách overovania kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových
plynov a kritérií nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania pôdy. Schéma TASCC sa preto opätovne posúdi, keď
sa takýto vykonávací akt prijme.

(7)

Pri posudzovaní schémy Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC) Komisia zistila, že sa primerane
vzťahuje na kritériá udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 3 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001 a uplatňuje
metodiku hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ) 2018/2001.

(8)

Z posúdenia schémy Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC) vyplynulo, že spĺňa primerané normy
spoľahlivosti, transparentnosti a nezávislosti auditu v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001.

(9)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Schéma Trade Assurance Scheme for Combinable Crops (TASCC) (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na
uznanie 25. júna 2021, preukazuje v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 3 až 5
smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade
s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 25. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/611
z 8. apríla 2022
o uznaní dobrovoľnej schémy Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) na účely preukázania súladu
s požiadavkami stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 na
biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov
nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu
(Text s významom pre EHP)

EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania
energie z obnoviteľných zdrojov (1), a najmä na jej článok 30 ods. 4,
keďže:
(1)

V smernici (EÚ) 2018/2001 sa stanovujú požiadavky na určité palivá, konkrétne biopalivá, biokvapaliny, palivá
z biomasy, kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené
z odpadu, aby sa zabezpečilo, že sa môžu započítať do cieľov stanovených v smernici, len ak boli vyrobené
udržateľne a ušetria značné emisie skleníkových plynov v porovnaní s fosílnymi palivami. Po prvé, v článku 29
smernice sa stanovujú kritériá udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá, biokvapaliny
a palivá z biomasy a v článku 26 smernice a v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2019/807 (2) sa stanovujú
kritériá na určenie surovín pre biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy, ktoré predstavujú vysoké riziko
nepriamej zmeny využívania pôdy, na jednej strane a na určenie toho, ktoré biopalivá, biokvapaliny alebo palivá
z biomasy s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, ktoré spĺňajú určité podmienky, možno
certifikovať ako biopalivá, biokvapaliny alebo palivá z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania
pôdy, na strane druhej. Po druhé, v článku 25 ods. 2 smernice sa stanovujú kritériá úspory emisií skleníkových
plynov pre kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a pre fosílne palivá vyrobené
z odpadu používané v doprave. Po tretie, v článku 28 ods. 2 smernice sa od hospodárskych subjektov vyžaduje, aby
do databázy Únie vkladali informácie o uskutočnených transakciách a vlastnostiach udržateľnosti niektorých palív
z obnoviteľných zdrojov (biopalivá, bioplyn a kvapalné a plynné palivá z obnoviteľných zdrojov nebiologického
pôvodu) a fosílnych palív vyrobených z odpadu používaných v doprave.

(2)

V smernici sa takisto stanovujú pravidlá výpočtu príspevku elektriny z obnoviteľných zdrojov k cieľom v odvetví
dopravy. Konkrétne sa v článku 27 ods. 3 smernice stanovujú pravidlá pre takýto výpočet, ak sa elektrina používa
priamo na pohon elektrických vozidiel, ako aj keď sa používa na výrobu kvapalných a plynných palív
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu, ktoré sa používajú v doprave.

(3)

S cieľom skontrolovať dodržiavanie pravidiel pre biopalivá, biokvapaliny, palivá z biomasy, kvapalné a plynné palivá
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílne palivá vyrobené z odpadu môžu členské štáty využívať
dobrovoľné schémy. Dobrovoľné schémy zohrávajú dôležitú úlohu pri poskytovaní dôkazov o dodržiavaní kritérií
udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov pre biopalivá a biokvapaliny podľa smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2009/28/ES (3). V rámci smernice (EÚ) 2018/2001 sa úloha dobrovoľných schém rozšírila. Po
prvé, teraz môžu slúžiť na osvedčenie súladu všetkých palív vyrábaných z biomasy vrátane plynných a tuhých palív
s kritériami udržateľnosti stanovenými v smernici (EÚ) 2018/2001 a poskytovať presné údaje o ich úspore emisií
skleníkových plynov. Po druhé, môžu slúžiť na osvedčenie súladu kvapalných a plynných palív v doprave
z obnoviteľných zdrojov nebiologického pôvodu a fosílnych palív vyrobených z odpadu s ich kritériami úspory
emisií skleníkových plynov. Po tretie, môžu slúžiť na preukázanie dodržiavania pravidiel, ktoré sa v článku 27
ods. 3 smernice (EÚ) 2018/2001 stanovujú na výpočet podielu elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví
dopravy. Po štvrté, môžu slúžiť na preukázanie toho, že hospodárske subjekty vkladajú do databázy Únie alebo
vnútroštátnej databázy presné údaje o palivách z obnoviteľných zdrojov a fosílnych palivách vyrobených z odpadu

(1) Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2019/807 z 13. marca 2019, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2018/2001, pokiaľ ide o určenie surovín s vysokým rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy, pri ktorých sa pozoruje významné
rozšírenie produkčnej plochy na pôdu s vysokými zásobami uhlíka, a o certifikáciu biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym
rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy (Ú. v. EÚ L 133, 21.5.2019, s. 1).
(3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov
energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16).
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používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4 smernice (EÚ) 2018/2001. Po piate, môžu sa použiť na
osvedčenie biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s nízkym rizikom nepriamej zmeny využívania pôdy. Komisia
môže rozhodnúť, že dobrovoľné vnútroštátne alebo medzinárodné schémy môžu slúžiť na všetky tieto účely alebo
niektoré z nich.
(4)

Ak hospodársky subjekt poskytne dôkaz alebo údaje o dodržiavaní kritérií udržateľnosti a úspory emisií
skleníkových plynov získané v súlade s dobrovoľnou schémou, ktorú uznala Komisia, členský štát by v rozsahu
rozhodnutia o uznaní nemal od dodávateľa vyžadovať poskytnutie ďalších dôkazov.

(5)

Žiadosť o uznanie podľa článku 30 ods. 4 smernice týkajúca sa dobrovoľnej schémy Universal Feed Assurance
Scheme (UFAS) bola Komisii prvýkrát predložená 20. januára 2021. Táto žiadosť viedla Komisiu k posúdeniu
schémy, v rámci ktorého sa zistili určité prvky, ktoré si vyžadujú úpravu. Schéma tieto prvky v opakovane
predloženej žiadosti z 25. júna 2021 správne vyriešila.

(6)

Schéma sa vzťahuje na biopalivá získané z kombinovateľných plodín a cukrovej repy (okrem odpadov, zvyškov,
lignocelulózových a nepotravinových celulózových materiálov) vyrobených v Spojenom kráľovstve a Írsku. Zahŕňa
fázy obchodovania, prepravy a skladovania od výstupu z farmy po prvého spracovateľa s osobitnými modulmi
zahŕňajúcimi obchodovanie a výrobcov kŕmnych zmesí. V tomto posúdení sa nezohľadňuje pripravovaný
vykonávací akt, ktorý sa má prijať v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001, o pravidlách overovania
kritérií udržateľnosti a úspory emisií skleníkových plynov a kritérií nízkeho rizika nepriamej zmeny využívania
pôdy. Schéma Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) sa preto opätovne posúdi, keď sa takýto vykonávací akt
prijme.

(7)

Táto schéma sa nevzťahuje priamo na audit a certifikáciu poľnohospodárov v súlade s kritériami udržateľnosti
stanovenými v článku 29 ods. 3 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001. Pokiaľ ide o tieto aspekty, schéma sa opiera o iné
dobrovoľné schémy uznané Komisiou. Preto musí schéma Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) zaručiť, že
uznanie vydané Komisiou pre schémy, s ktorými spolupracuje, zostane platné v priebehu celej spolupráce.

(8)

Pri posudzovaní schémy Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) Komisia zistila, že sa primerane vzťahuje na
kritériá udržateľnosti stanovené v článku 29 ods. 3 až 5 smernice (EÚ) 2018/2001 a uplatňuje metodiku
hmotnostnej bilancie v súlade s požiadavkami článku 30 ods. 1 a 2 smernice (EÚ) 2018/2001.

(9)

Z posúdenia schémy Universal Feed Assurance Scheme (UFAS) vyplynulo, že spĺňa primerané normy spoľahlivosti,
transparentnosti a nezávislosti auditu v súlade s článkom 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001.

(10)

Uznaná schéma by sa mala sprístupniť v časti venovanej dobrovoľným schémam na webovom sídle Komisie
EUROPA.

(11)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Výboru pre udržateľnosť biopalív, biokvapalín
a palív z biomasy,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Schéma Universal Feed Assurance Scheme (ďalej len „schéma“), ktorá bola Komisii predložená na uznanie 25. júna 2021,
preukazuje v prípade palív podrobených auditu v rámci schémy tieto prvky:
a) súlad dodávok biopalív, biokvapalín a palív z biomasy s kritériami udržateľnosti stanovenými v článku 29 ods. 3 až 5
smernice (EÚ) 2018/2001;
b) splnenie povinnosti hospodárskych subjektov vkladať do databázy Únie alebo vnútroštátnej databázy presné údaje
o biopalivách, biokvapalinách, palivách z biomasy, kvapalných a plynných palivách v doprave z obnoviteľných zdrojov
nebiologického pôvodu a fosílnych palivách vyrobených z odpadu používaných v doprave v súlade s článkom 28 ods. 4
smernice (EÚ) 2018/2001.
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Článok 2
Rozhodnutie je platné na obdobie 5 rokov od nadobudnutia jeho účinnosti. Ak sa obsah schémy predložený na uznanie
Komisii 25. júna 2021 zmení tak, že by to mohlo ovplyvniť základ tohto rozhodnutia, takéto zmeny sa bezodkladne
oznámia Komisii. Komisia posúdi oznámené zmeny s cieľom zistiť, či schéma aj naďalej v dostatočnej miere zahŕňa
kritériá udržateľnosti, vzhľadom na ktoré bola uznaná.
Článok 3
Komisia môže zrušiť toto rozhodnutie okrem iného za týchto okolností:
a) ak sa jasne preukáže, že v schéme neboli zavedené prvky považované za dôležité pre toto rozhodnutie, alebo ak došlo
k vážnemu a štrukturálnemu porušeniu týchto prvkov;
b) ak sa v súvislosti so schémou Komisii nepredložia výročné správy podľa článku 30 ods. 5 smernice (EÚ) 2018/2001;
c) ak sa v schéme nezavedú normy nezávislého auditu a iné požiadavky určené vo vykonávacích aktoch uvedených
v článku 30 ods. 8 smernice (EÚ) 2018/2001 alebo zlepšenia iných prvkov schémy, ktoré sa považujú za dôležité pre
ďalšie uznávanie.
Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 8. apríla 2022

Za Komisiu
predsedníčka
Ursula VON DER LEYEN
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KORIGENDÁ

Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) 2022/328 z 25. februára 2022, ktorým sa mení nariadenie (EÚ)
č. 833/2014 o reštriktívnych opatreniach s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu
na Ukrajine
(Úradný vestník Európskej únie L 49 z 25. februára 2022)
Na strane 47, v prílohe I:
namiesto:

„TALIANSKO
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe“

má byť:

„TALIANSKO
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/“.
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Korigendum k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2022/558 zo 6. apríla 2022, ktorým sa
ukladá konečné antidumpingové clo a s konečnou platnosťou vyberá predbežné clo uložené na
dovoz určitých grafitových elektródových systémov s pôvodom v Čínskej ľudovej republike
(Úradný vestník Európskej únie L 108 zo 7. apríla 2022)
Na strane 50 sa za podpisom predsedníčky Ursuly VON DER LEYEN dopĺňa tento text:
„PRÍLOHA

Spolupracujúci vyvážajúci výrobcovia nezaradení do vzorky
Krajina

Názov

Doplnkový kód TARIC

Čínska ľudová republika

ANSHAN CARBON CO., LTD.

C735

Čínska ľudová republika

ASAHI FINE CARBON DALIAN CO., LTD.

C736

Čínska ľudová republika

DALIAN JINGYI CARBON CO., LTD

C738

Čínska ľudová republika

DATONG YU LIN DE GRAPHITE NEW MATERIAL CO., LTD.

C739

Čínska ľudová republika

DECHANG SHIDA CARBON CO., LTD.

C740

Čínska ľudová republika

Fushun Jinly Petrochemical Carbon Co., Ltd.

C741

Čínska ľudová republika

FUSHUN ORIENTAL CARBON CO., LTD.

C742

Čínska ľudová republika

Fushun Xinxinda Furnace Charge Factory

C743

Čínska ľudová republika

Henan Sangraf Carbon Technologies Co., Limited

C744

Čínska ľudová republika

Jiangsu Jianglong New Energy Technology Co., Ltd

C746

Čínska ľudová republika

JILIN CARBON CO., LTD

C747

Čínska ľudová republika

Jilin City Chengxin Carbon Co., Ltd.

C748

Čínska ľudová republika

JILIN CITY ZHAOCHEN CARBON CO., LTD.

C749

Čínska ľudová republika

Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co., Ltd

C750

Čínska ľudová republika

LIAONING SINCERE CARBON NEW MATERIAL CO., LTD

C751

Čínska ľudová republika

LIAOYANG CARBON CO., LTD.

C752

Čínska ľudová republika

LIAOYANG SHOUSHAN CARBON FACTORY

C753

Čínska ľudová republika

LINGHAI HONGFENG CARBON PRODUCTS CO., LTD

C754

Čínska ľudová republika

MEISHAN SHIDA NEW MATERIAL CO., LTD.

C755

Čínska ľudová republika

SHANDONG ASAHI GRAPHITE NEW MATERIAL
TECHNOLOGY CO., LTD.

C756

Čínska ľudová republika

SHANDONG BASAN GRAPHITE NEW MATERIAL PLANT

C757

Čínska ľudová republika

SHANXI JUXIAN GRAPHITE NEW MATERIALS CO., LTD.

C758

Čínska ľudová republika

SHANXI SINSAGE CARBON MATERIAL TECHNOLOGY
CO., LTD.

C759

Čínska ľudová republika

TIANJIN KIMWAN CARBON TECHNOLOGY AND
DEVELOPMENT CO., LTD

C760

Čínska ľudová republika

XINGHE COUNTY MUZI CARBON CO., LTD

C762“
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Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 833/2014 z 31. júla 2014 o reštriktívnych opatreniach
s ohľadom na konanie Ruska, ktorým destabilizuje situáciu na Ukrajine
(Úradný vestník Európskej únie L 229 z 31. júla 2014)
Na strane 7, v prílohe I, bode 1:
namiesto:

„TALIANSKO
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm“

má byť:

„TALIANSKO
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/“.
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Korigendum k nariadeniu Rady (EÚ) č. 692/2014 z 23. júna 2014 o obmedzeniach týkajúcich sa
tovaru s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktoré sú reakciou na nezákonné pripojenie
Krymu a Sevastopola
(Úradný vestník Európskej únie L 183 z 24. júna 2014)
Na strane 13, v prílohe:
namiesto:

„TALIANSKO
http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm“

má byť:

„TALIANSKO
https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/
misure_deroghe/“.
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