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II
(Nezakonodajni akti)

UREDBE
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1400
z dne 10. maja 2016
o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih
standardov, ki določajo minimalne elemente načrta za reorganizacijo poslovanja in minimalno
vsebino poročil o napredku pri izvajanju načrta
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za
sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter
direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in
uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) ter zlasti točk (a) in (b) člena 52(12)
Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Bistveno je, da se določijo podrobna pravila o minimalnih elementih, ki bi jih bilo treba vključiti v načrt za
reorganizacijo poslovanja za njegovo odobritev, in o minimalni vsebini poročil, pripravljenih v primeru reorgani
zacije institucij in subjektov, za katere veljajo določbe iz Direktive 2014/59/EU.

(2)

Smernice in sporočila, ki jih je sprejela Komisija v zvezi z oceno skladnosti z okvirom Unije za državne pomoči
glede prestrukturiranja podjetij v težavah v finančnem sektorju v skladu s členom 107(3) Pogodbe, lahko nudijo
koristno referenco za pripravo načrta za reorganizacijo poslovanja, tudi če ni bila dodeljena nobena državna
pomoč, saj imajo isti cilj kot načrt za reorganizacijo poslovanja, tj. obnovitev dolgoročno uspešnega poslovanja
institucije ali subjekta.

(3)

Za načrte za reorganizacijo poslovanja bi morala biti omogočena uporaba informacij, ki jih vsebuje načrt za
sanacijo in reševanje, če so takšne informacije še vedno relevantne za obnovitev dolgoročno uspešnega poslovanja
institucije ali subjekta iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU ter ob upoštevanju uporabe
instrumenta za reševanje s sredstvi upnikov.

(4)

Prestrukturiranje institucije ali subjekta iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU in njegovih
dejavnosti po uporabi instrumenta za reševanje s sredstvi upnikov bi moralo obravnavati razloge za njegov
propad. Podlaga strategije za reorganizacijo bi morali biti zato dejavniki, ki so povzročili, da se katera koli

(1) UL L 173, 12.6.2014, str. 190.
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institucija ali subjekt vključi v postopek reševanja. Navedena strategija lahko upošteva tudi ukrepe za prepre
čevanje krize in ukrepe kriznega upravljanja, ki jih je sprejel in izvajal pristojni organ oziroma organ za reševanje.
Razlog za težave, s katerimi se srečuje taka institucija ali subjekt, in njihov obseg se lahko ponazorita
z vključitvijo informacij o izpolnjevanju zadevnih regulativnih in bonitetnih zahtev pred reševanjem.

(5)

Čeprav je bil propad institucije ali subjekta iz točk (b), (c) in (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU morda posledica
določenega niza razlogov, je ta institucija ali subjekt morda imel druge pomanjkljivosti, ki niso sprožile propada,
vendar bi lahko spodkopale njegovo dolgoročno uspešno poslovanje. Reorganizacija bi morala odpravljati vse po
manjkljivosti. Uspešna strategija za reorganizacijo bi morala upoštevati celovito analizo institucije ali subjekta, za
katerega se izvaja reorganizacija, njegove prednosti in slabosti ter zadevne trge, kjer posluje ta institucija ali
subjekt, ter nevarnosti in priložnosti, ki jih ti trgi predstavljajo. Da bi organ za reševanje in pristojni organ načrt
za reorganizacijo poslovanja obravnavala kot verodostojnega, bi moral na podlagi preudarnih predpostavk
obnoviti dolgoročno uspešno poslovanje.

(6)

Obnovitev dolgoročno uspešnega poslovanja institucije ali subjekta iz točk (b), (c) in (d) člena 1(1) Direktive
2014/59/EU po reševanju pomeni, da je najpozneje do konca obdobja reorganizacije institucija ali subjekt
sposoben izpolnjevati zahteve procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, vse zadevne bonitetne in druge
regulativne zahteve na podlagi prihodnjega razvoja dogodkov ter da ima uspešen poslovni model, ki je tudi
dolgoročno vzdržen.

(7)

Organu za reševanje in pristojnemu organu bi bilo treba zagotoviti dovolj podrobne informacije, da bi lahko
ocenila načrt za reorganizacijo poslovanja in spremljala njegovo izvajanje. Zahteva po predložitvi teh informacij
bi morala upoštevati njihovo relevantnost za korporacijsko strukturo institucije ali subjekta iz točk (b), (c) in (d)
člena 1(1) Direktive 2014/59/EU ter njihovo relevantnost za reorganizacijo in njihovo zanesljivost, zlasti v
primeru sistemske krize.

(8)

Nihanja so sestavni del ekonomskega cikla. Vsak poslovni načrt bi moral biti zato predmet analiz nadomestnih
scenarijev z ustreznimi spremembami ključnih predpostavk, na katerih temelji. Čeprav bi bilo treba v okviru
vsakega scenarija obnoviti dolgoročno uspešno poslovanje, bi razvoj celotnih nadomestnih strategij za reorgani
zacijo povzročil nesorazmerne stroške za institucijo ali subjekt iz točk (b), (c) in (d) člena 1(1) Direktive
2014/59/EU, pri čemer pa bi bili nadomestni scenariji načeloma manj verjetni kot osnovni scenarij.

(9)

Načrt za reorganizacijo poslovanja bi moral omogočiti organu za reševanje in pristojnemu organu, da ocenita
njegov vpliv na doseganje ciljev reševanja ter zlasti zagotavljanje kontinuitete kritičnih funkcij in preprečevanje
resnejšega negativnega vpliva na finančni sistem.

(10)

Pogostost in podrobnosti spremljanja izvajanja načrta za reorganizacijo poslovanja bi morale omogočiti zgodnje
odkrivanje morebitnih odstopanj ali drugih težav. Običajna metodologija v finančnem sektorju je četrtletno
poročanje o podatkih in uspešnosti ter omogoča takšno pravočasno opazovanje. Načrt za reorganizacijo
poslovanja bi moral, ko to upravičujejo okoliščine, omogočati tudi prilagoditve mejnikov ali ukrepov, ki so bili
prvotno predvideni v njem.

(11)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni
organ (v nadaljnjem besedilu: EBA).

(12)

EBA je opravila odprta javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta
uredba, analizirala potencialne povezane stroške in koristi ter prosila za mnenje interesno skupino za bančništvo,
ustanovljeno v skladu s členom 15(1) Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1) –

(1) Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa
(Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010,
str. 12).
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SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Opredelitev pojmov
V tej uredbi se uporabljata naslednji opredelitvi pojmov:
1. „obdobje reorganizacije“ pomeni obdobje v razumnem časovnem okviru med uporabo instrumenta za reševanje s
sredstvi upnikov in trenutkom, ko se od institucije ali subjekta iz točke (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU
v postopku reševanja pričakuje, da bo obnovil dolgoročno uspešno poslovanje, v katerem se izvedejo ukrepi,
vključeni v načrt za reorganizacijo poslovanja;
2. „osnovni scenarij“ pomeni poslovni scenarij, za katerega upravljalni organ ali oseba oziroma osebe, imenovane za
upravljanje institucije ali subjekta iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU, menijo, da se bo
najverjetneje uresničil v procesu obnovitve dolgoročno uspešnega poslovanja institucije ali subjekta.

Člen 2
Strategija in ukrepi
1.

Načrt za reorganizacijo poslovanja vključuje naslednje:

(a) zgodovinski in finančni prikaz dejavnikov, ki so prispevali k težavam institucije ali subjekta iz točk (b), (c) ali (d)
člena 1(1) Direktive 2014/59/EU, vključno z ustreznimi kazalniki uspešnosti, ki so se v obdobju pred reševanjem
poslabšali, in razlogi za njihovo poslabšanje;
(b) kratek opis ukrepov za preprečevanje krize in ukrepov kriznega upravljanja, če je takšne ukrepe uporabljal pristojni
organ, organ za reševanje ali institucija ali subjekt iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU pred predlo
žitvijo načrta za reorganizacijo poslovanja;
(c) opis strategije za reorganizacijo poslovanja in ukrepov, namenjenih obnovi dolgoročno uspešnega poslovanja
institucije ali subjekta v obdobju reorganizacije, vključno z opisom naslednjega:
(i)

reorganiziranega poslovnega modela;

(ii) ukrepov za izvajanje strategije za reorganizacijo poslovanja na ravni skupine, subjekta in poslovnih področij;
(iii) ciljnega trajanja obdobja reorganizacije in pomembnih mejnikov;
(iv) interakcije z organom za reševanje in pristojnim organom;
(v) strategije v zvezi z vključitvijo zadevnih zunanjih zainteresiranih strani, na primer sindikatov ali organizacij;
(vi) strategije za notranjo in zunanjo komunikacijo glede ukrepov za reorganizacijo poslovanja.
2.
Če bodo deli institucije ali subjekta iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU postopoma ukinjeni ali
prodani, strategija za reorganizacijo iz odstavka 1(c) tega člena opredeli naslednje:
(a) zadevni subjekt ali poslovno področje, metodo za prenehanje ali prodajo, vključno z osnovnimi predpostavkami in
morebitnimi pričakovanimi izgubami;
(b) pričakovani časovni okvir;
(c) vsakršno financiranje ali storitve, ki jih nudi preostali del institucije ali subjekta ali ki jih ta del prejema.
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3.
Vsi prihodki od prodaje sredstev, subjektov ali poslovnih področij, ki jih predvideva načrt za reorganizacijo
poslovanja, se izračunajo preudarno in z upoštevanjem zanesljivega merila ali vrednotenja, kot so strokovno
vrednotenje, izvajanje sondiranja trga ali vrednosti podobnih poslovnih področij ali subjektov. Izračun upošteva
verjetnost, da pride do izgube.
4.
Za dele institucije ali subjekta iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU, ki ne bodo postopoma
ukinjeni ali prodani, so v načrtu za reorganizacijo poslovanja navedeni načini za odpravo morebitnih pomanjkljivosti v
njihovem poslovanju ali uspešnosti, ki bi lahko vplivale na njihovo dolgoročno uspešnost poslovanja, tudi če te pomanj
kljivosti niso neposredno povezane s propadom zadevne institucije ali subjekta.
5.
Ukrepi iz načrta za reorganizacijo poslovanja upoštevajo prednosti in slabosti institucije ali subjekta iz točk (b), (c)
ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU in njegovega reorganiziranega poslovnega modela glede na gospodarsko in tržno
okolje, v katerem posluje.
6.
Strategija za reorganizacijo lahko vključuje ukrepe, ki so bili predhodno opredeljeni v načrtu sanacije ali reševanja,
če je načrt reševanja dostopen instituciji ali subjektu iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU in kadar ti
ukrepi ostanejo veljavni po reševanju. Ta možnost ne pomeni, da mora organ za reševanje seznaniti z načrtom reševanja
upravljalni organ ali osebo oziroma osebe, imenovane v skladu s členom 72(1) Direktive 2014/59/EU.

Člen 3
Finančna uspešnost – regulativne zahteve
1.
Načrt za reorganizacijo poslovanja vključuje predvideno finančno uspešnost institucije ali subjekta iz točk (b), (c)
ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU v obdobju reorganizacije in prikazuje, kako bo obnovljeno dolgoročno uspešno
poslovanje. V njem so navedeni zlasti:
(a) stroški in učinek reorganizacije na izkaz poslovnega izida in bilanco stanja institucije ali subjekta;
(b) opis zahtev glede financiranja v obdobju reorganizacije in možni viri financiranja;
(c) način, kako bo institucija ali subjekt lahko posloval, tako da bo pokril vse svoje stroške, vključno z amortizacijo in
finančnimi dajatvami, ter do konca obdobja reorganizacije zagotovil sprejemljivo finančno donosnost;
(d) bilanca stanja po reševanju, ki odraža novo dolžniško in kapitalsko strukturo ter odpis sredstev na podlagi
vrednotenja, izvedenega v skladu s členom 36(1) Direktive 2014/59/EU, ali naknadnega dokončnega vrednotenja iz
člena 36(10) Direktive;
(e) napoved ključnih finančnih metrik na ravni skupine, subjekta in poslovnih področij, zlasti v zvezi z likvidnostjo,
uspešnostjo posojil, profilom financiranja, dobičkonosnostjo in učinkovitostjo.
2.
V načrtu za reorganizacijo poslovanja se določijo ukrepi, ki jih bo sprejela institucija ali subjekt za zagotavljanje,
da bo čim prej in najpozneje do konca obdobja reorganizacije sposoben izpolnjevati vse veljavne bonitetne in druge
regulativne zahteve na podlagi prihodnjega razvoja dogodkov, vključno z minimalnimi zahtevami glede kapitala in
kvalificiranih obveznosti v smislu člena 45 Direktive 2014/59/EU.

Člen 4
Ocena uspešnosti poslovanja
1.
Načrt za reorganizacijo poslovanja vsebuje dovolj informacij, da lahko organ za reševanje in pristojni organ ocenita
izvedljivost predlaganih ukrepov. V načrtu za reorganizacijo poslovanja se navedejo vsaj:
(a) predpostavke v zvezi s pričakovanim makroekonomskim in tržnim razvojem v osnovnem scenariju, primerjane
z ustreznimi merili na ravni celotnega sektorja;
(b) kratka predstavitev nadomestnih strategij za reorganizacijo ali sklopa ukrepov in utemeljitev, zakaj so bili za
obnovitev dolgoročno uspešnega poslovanja institucije ali subjekta iz točk (b), (c) in (d) člena 1(1) Direktive
2014/59/EU ob upoštevanju ciljev in načel reševanja izbrani ukrepi iz načrta za reorganizacijo poslovanja.
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2.
Načrt za reorganizacijo poslovanja vključuje potrebne informacije, na podlagi katerih lahko organ za reševanje ali
pristojni organ izvede podrobno analizo učinka reorganizacije poslovanja na kritične funkcije institucije ali subjekta iz
točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU in na finančno stabilnost.
3.
Načrt za reorganizacijo poslovanja vključuje analizo nadomestnega sklopa ključnih osnovnih predpostavk, v okviru
katere se preučita najboljši in najslabši scenarij. Obnovitev dolgoročno uspešnega poslovanja je mogoča pri vseh
scenarijih, vendar se lahko obdobje, ukrepi in finančna uspešnost razlikujejo.
4.
Glede najboljšega in najslabšega scenarija iz odstavka 3 načrt za reorganizacijo poslovanja vključuje za vsak
scenarij posebej povzetek ključnih informacij, uporabljenih pri pripravi scenarija, in uspešnost institucije ali subjekta iz
točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU. Takšen povzetek vključuje zlasti:
(a) osnovne predpostavke, kot so ključne makroekonomske spremenljivke;
(b) napoved glede izkaza poslovnega izida in bilance stanja;
(c) ključne finančne metrike na ravni skupine, subjekta in poslovnih področij.

Člen 5
Izvedba in prilagoditve
1.
Načrt za reorganizacijo poslovanja vključuje posebne, primerne in vsaj četrtletne mejnike izvajanja in kazalnike
uspešnosti. Ti mejniki in kazalniki se lahko prilagodijo v skladu s postopkom iz odstavka 2.
2.
Načrt za reorganizacijo poslovanja zagotovi možnost, da upravljalni organ ali oseba oziroma osebe, imenovane v
skladu s členom 72(1) Direktive 2014/59/EU, prilagodijo strategijo za reorganizacijo ali posamezne ukrepe, katerih
izvajanje po pričakovanjih ne bi več prispevalo k obnovitvi dolgoročno uspešnega poslovanja v predvidenem časovnem
okviru. Take prilagoditve se sporočijo organu za reševanje in pristojnemu organu v poročilu o napredku pri izvajanju
načrta za reorganizacijo poslovanja iz člena 6. Če je to potrebno zaradi nujnosti, se lahko take prilagoditve sporočijo
tudi prek izrednih poročil.
3.
Upravljalni organ ali oseba oziroma osebe, imenovane v skladu s členom 72(1) Direktive 2014/59/EU, ne smejo
odstopati od izvajanja načrta za reorganizacijo poslovanja pred pridobitvijo odobritve za prilagoditve v skladu s
postopkom iz odstavkov (7), (8) in (9) člena 52 Direktive 2014/59/EU.

Člen 6
Poročilo o napredku
1.
Poročilo o napredku, ki se predloži organu za reševanje v skladu s členom 52(10) Direktive 2014/59/EU, vključuje
pregled in oceno napredka pri izvajanju načrta za reorganizacijo poslovanja, kar zajema vsaj naslednje:
(a) dosežene mejnike, izvedene ukrepe in kako se njihov učinek lahko primerja s tistim, ki ga predvideva načrt za
reorganizacijo poslovanja;
(b) uspešnost institucije ali subjekta ter primerjavo z napovedmi iz načrta za reorganizacijo poslovanja in predhodnih
poročil o napredku;
(c) razloge, zakaj nekateri mejniki ali kazalniki uspešnosti niso bili doseženi, in predloge za odpravo zamud ali pomanj
kljivosti;
(d) vsa druga vprašanja, ki se pojavljajo pri izvedbi načrta za reorganizacijo poslovanja in lahko preprečijo obnovo
dolgoročno uspešnega poslovanja institucije ali subjekta iz točk (b), (c) in (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU;
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(e) prihodnje ukrepe in mejnike ter oceno, kako verjetno je, da bodo doseženi;
(f) posodobljene napovedi finančne uspešnosti;
(g) kjer je to potrebno in upravičeno, predlog za prilagoditve posameznih ukrepov, mejnikov ali kazalnikov uspešnosti v
skladu s členom 5(2).
2.
Organi za reševanje lahko v vsakem trenutku od upravljalnega organa ali osebe oziroma oseb, imenovanih v skladu
s členom 72(1) Direktive 2014/59/EU, zahtevajo, da zagotovijo informacije v zvezi z izvajanjem načrta za reorganizacijo
poslovanja.
Člen 7
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 10. maja 2016
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1401
z dne 23. maja 2016
o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za
sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij v zvezi z regulativnimi
tehničnimi standardi za metodologije in načela o vrednotenju obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih
finančnih instrumentov
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za
sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter
direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in
uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti člena 49(5) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Direktiva 2014/59/EU organe za reševanje pooblašča za odpis in konverzijo obveznosti institucije v postopku
reševanja.

(2)

Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih lahko predstavljajo znaten delež strukture obveznosti določenih
kreditnih institucij. Vendar pa je vrednotenje takih pogodb zapleten proces, saj je njihova vrednost povezana
z vrednostjo osnovnih instrumentov, sredstev ali subjektov, ki se tekom časa spreminja in se pokaže šele ob
zapadlosti ali predčasnem prenehanju s pobotom.

(3)

Pretekle izkušnje kažejo, da je lahko zaradi zapletenosti vrednotenja obveznosti iz naslova izvedenih finančnih
instrumentov ob propadu ene od nasprotnih strank postopek vrednotenja dolgotrajen, vključeni so lahko visoki
stroški in pride lahko do pravnega spora.

(4)

Poleg tega praksa kaže, da lahko pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih vsebujejo različne metodologije za
določitev dolgovanega zneska med nasprotnimi strankami ob predčasnem prenehanju s pobotom, pri čemer
nekatere pogodbe določitev zneska ali datuma predčasnega prenehanja s pobotom ali obeh v celoti prepustijo
nasprotni stranki, ki ni v zaostanku z izpolnitvijo obveznosti.

(5)

Zato bi morali organi za reševanje za izogibanje moralnemu tveganju in zagotovitev učinkovitosti ukrepov za
reševanje sprejeti in izvajati ustrezne metodologije za vrednotenje obveznosti iz pogodb o izvedenih finančnih
instrumentih v časovnem okviru, ki je združljiv s hitrostjo postopka reševanja in temelji na objektivnih in, kjer je
to izvedljivo, takoj dostopnih informacijah. Pomembno je, da metodologija vrednotenja določa nekatere
postopkovne določbe o tem, kako organ za reševanje sporoča odločitve o predčasnem prenehanju s pobotom in
kako od nasprotnih strank, ki so predčasno prenehale s posli, pridobiti nadomestitvene posle.

(6)

Pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, za katere velja sporazum o pobotu, v primeru pogodbene
predčasne odpovedi privedejo do enotnega zneska predčasnega prenehanja. V členu 49 Direktive 2014/59/EU je
opredeljeno, da se vrednost takih pogodb določi na neto osnovi v skladu s pogoji iz sporazuma. Organ za
reševanje ali neodvisni cenilec bi moral zato upoštevati nize pobotov, določene v dogovorih o pobotu, ne da bi
lahko izbral nekatere pogodbe in izvzel druge.

(7)

V skladu s členom 49 Direktive 2014/59/EU organ za reševanje ali neodvisni cenilec določi vrednost pogodb
o izvedenih finančnih instrumentih v okviru postopka vrednotenja, izvedenega v skladu s členom 36 navedene
direktive. Kar zadeva obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, bi moral biti cilj postopka
vrednotenja, da se za namene reševanja s sredstvi upnikov določi takojšnje in predhodno vrednotenje ter hkrati
organu za reševanje dovoli ustrezna prožnost za naknadno prilagoditev zneskov zahtevkov.

(1) UL L 173, 12.6.2014, str. 190.
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(8)

Ali se obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov vključijo v reševanje s sredstvi upnikov ali
izključijo iz področja uporabe tega instrumenta v skladu s členom 44(3) Direktive 2014/59/EU, bi bilo treba
oceniti pred sprejetjem odločitve o predčasnem prenehanju s pobotom kot del postopka vrednotenja v skladu s
členom 36 navedene direktive.

(9)

Vrednotenje obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov bi moralo organom za reševanje omogočiti,
da pred sprejetjem odločitve o predčasnem prenehanju s pobotom ocenijo potencialni znesek, s katerim bi se po
predčasnem prenehanju s pobotom morda reševale navedene obveznosti s sredstvi upnikov, in potencialno
zmanjšanje vrednosti, do katerega bi morda prišlo zaradi predčasnega prenehanja s pobotom.

(10)

Pri predčasnem prenehanju pogodb o izvedenih finančnih instrumentih s pobotom bi se lahko pokazale dodatne
izgube, ki se ne odražajo v tekočem vrednotenju in izhajajo npr. iz dejanskih nadomestitvenih stroškov nasprotne
stranke, ki bi povečali stroške predčasnega prenehanja s pobotom, ki jih dolguje institucija v postopku reševanja,
ali iz stroškov, ki jih ima institucija v postopku reševanja pri ponovni vzpostavitvi poslov na izpostavljenosti, za
katere velja odprto tržno tveganje iz predčasnega prenehanja s pobotom. Če izgube, ki so nastale ali za katere se
pričakuje, da bodo nastale zaradi predčasnega prenehanja izvedenih finančnih instrumentov s pobotom, presegajo
delež ustreznih obveznosti, ki bi bile dejansko na voljo za reševanje s sredstvi upnikov, lahko presežna izguba
poveča breme reševanja s sredstvi upnikov za druge upnike institucije v postopku reševanja. V takih primerih bi
bil znesek izgub, ki bi bremenile obveznosti, ki ne izhajajo iz pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v
postopku reševanja s sredstvi upnikov, višji, kot če ne bi prišlo do predčasnega prenehanja pogodb o izvedenih
finančnih instrumentih s pobotom in njihovega reševanja s sredstvi upnikov, zato lahko organ za reševanje preuči
izključitev pogodb o izvedenih finančnih instrumentih iz reševanja s sredstvi upnikov v skladu s členom 44(3)(d)
Direktive 2014/59/EU in Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/860 (1), sprejeto na podlagi člena 44(11)
navedene direktive. Za vsako izvajanje pooblastil za reševanje s sredstvi upnikov v zvezi s takšnimi obveznostmi
bi morale veljati izjeme iz člena 44(2) Direktive 2014/59/EU in diskrecijske izjeme iz člena 44(3) navedene
direktive, kakor je določeno v Delegirani uredbi (EU) 2016/860.

(11)

Ker je treba odstavka (3) in (4) člena 49 Direktive 2014/59/EU razlagati skladno, bi bilo treba opredeliti
metodologije in načela za vrednotenje izvedenih finančnih instrumentov, ki ga izvajajo neodvisni cenilci in organi
za reševanje.

(12)

Z metodologijo vrednotenja, ki temelji na dejanskih ali hipotetičnih nadomestitvenih stroških za predčasno
prenehane obveznosti, bi se dosegli podobni rezultati kot s prevladujočo tržno prakso, poleg tega bi bila skladna
z načeli, ki urejajo vrednotenje v skladu s členom 74 Direktive 2014/59/EU, katerega namen je ugotoviti, ali bi
bili delničarji in upniki deležni boljše obravnave, če bi se za institucijo v postopku reševanja uvedli običajni
postopki zaradi insolventnosti (načelo „noben upnik ne sme biti na slabšem“).

(13)

Pri uporabi metodologije vrednotenja bi moralo biti organu za reševanje omogočeno, da se zanaša na različne
vire podatkov, vključno z viri podatkov, ki jih zagotovijo institucija v postopku reševanja, nasprotne stranke ali
tretje osebe. Kljub temu je ustrezno, da se določijo načela glede vrste podatkov, ki jih je treba upoštevati v okviru
vrednotenja za objektivno določitev vrednosti.

(14)

Nasprotne stranke v pogodbah o izvedenih finančnih instrumentih, ki jih organi za reševanje predčasno
prenehajo s pobotom, se lahko odločijo za sklenitev enega ali več nadomestitvenih poslov za nadomestitev svoje
izpostavljenosti ob predčasnem prenehanju s pobotom. Takšni nadomestitveni posli bi morali predstavljati
privilegiran vir podatkov za vrednotenje, če so sklenjeni pod razumnimi tržnimi pogoji na datum predčasnega
prenehanja s pobotom ali takoj, ko je to razumno izvedljivo. Organi za reševanje bi zato pri sporočanju odločitve
o predčasnem prenehanju s pobotom morali dati nasprotnim strankam možnost, da dokažejo tržno razumne
nadomestitvene posle do roka, ki je v skladu s pričakovanim referenčnim trenutkom za vrednotenje. Če so
nasprotne stranke predložile takšen dokaz do roka, bi moral cenilec določiti znesek predčasnega prenehanja po
ceni navedenih nadomestitvenih poslov. Če nasprotne stranke niso predložile dokazov o tržno razumnih nadome
stitvenih poslih do roka, bi moralo biti organom za reševanje omogočeno izvajanje vrednotenja na podlagi
razpoložljivih tržnih informacij, kot so srednje tržne cene ter razponi med nakupno in prodajno ceno, da se
ocenijo hipotetični nadomestitveni stroški, tj. izguba ali stroški, ki bi nastali zaradi ponovne vzpostavitve
varovanja pred tveganji ali povezane trgovalne pozicije na podlagi neto izpostavljenosti tveganju.

(15)

Produkti in trgi izvedenih finančnih instrumentov so zelo različni in ni mogoče opredeliti ene same tržne prakse
za sklepanje nadomestitvenih poslov. Zato je treba pojem „tržno razumnih nadomestitvenih poslov“ opredeliti
široko, da bi cenilec lahko izvedel zahtevano oceno v vseh tržnih razmerah. Navedeni pojem bi bilo tako treba
razumeti kot nadomestitveni posel, sklenjen na podlagi pobotane izpostavljenosti tveganju pod pogoji, ki so
skladni z običajno tržno prakso, in tako da potekajo razumna prizadevanja za najboljše razmerje med ceno in

(1) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/860 z dne 4. februarja 2016 o podrobnejši opredelitvi okoliščin, v katerih je potrebna izključitev
iz uporabe pooblastil za odpis in konverzijo v skladu s členom 44(3) Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta
o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij (UL L 144, 1.6.2016, str. 11).
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kakovostjo. Cenilec bi lahko med drugim upošteval zlasti število trgovcev, s katerimi je navezala stik nasprotna
stranka, število dobljenih ponudb podjetij in ali je bila izbrana ponudba z najboljšo ceno. Organ za reševanje bi
moral biti tudi sposoben v obvestilu o predčasnem prenehanju s pobotom opredeliti merila, ki jih bo uporabljal
pri svoji oceni.

(16)

Z zakonodajo Unije, sprejeto v zadnjih letih, se je v skladu z mednarodnimi standardi želela povečati preglednost
in zmanjšati tveganje na trgu za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, in sicer z uvedbo obveznega
kliringa prek centralnih nasprotnih strank (CNS) za standardizirane izvedene finančne instrumente OTC, zahtev
glede vrednotenja in kritja za izvedene finančne instrumente, za katere opravlja kliring CNS, in za različne
izvedene finančne instrumente OTC ter obveznega poročanja v repozitorij sklenjenih poslov za vse izvedene
finančne instrumente OTC.

(17)

V primeru, da je klirinški član CNS vključen v postopek reševanja in je organ za reševanje predčasno prenehal
pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih s pobotom pred reševanjem s sredstvi upnikov, bi navedeni klirinški
član, kar zadeva CNS, veljal za klirinškega člana, ki je v zaostanku z izpolnitvijo obveznosti, v zvezi z določenimi
nizi pobotov. Notranji postopki in mehanizmi, ki urejajo neizpolnjevanje obveznosti klirinškega člana („postopki
CNS v primeru neplačil“) in jih izvaja CNS v skladu z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega
parlamenta in Sveta (1), ponujajo zanesljivo podlago za določitev vrednosti obveznosti iz naslova izvedenih
finančnih instrumentov, ki pri predčasnem prenehanju s pobotom nastane v nizu pobotov, in sicer tudi v okviru
reševanja s sredstvi upnikov.

(18)

Izvajanje postopkov CNS v primeru neplačil lahko traja več dni ali dlje po sprožilnem dogodku. V tem posebnem
primeru reševanja bi lahko zelo dolgo čakanje na zaključek postopkov v primeru neplačil zaradi določitve
vrednosti izvedenih finančnih instrumentov ogrozilo časovni okvir in cilje reševanja ter bi lahko povzročilo
nepotrebne motnje na finančnih trgih. Zato se mora organ za reševanje dogovoriti s CNS in pristojnim organom
CNS o roku, do katerega je treba določiti znesek predčasne odpovedi, pri čemer je treba upoštevati omejitve CNS
in organa za reševanje.

(19)

Znesek predčasne odpovedi, ki ga določi CNS v skladu s svojimi postopki upravljanja neizpolnjenih obveznosti
do dogovorjenega roka, bi moral potrditi cenilec. Če CNS ne določi zneska predčasne odpovedi do dogovorjenega
roka ali ne uporablja svojih postopkov v primeru neplačil, bi moral imeti organ za reševanje možnost, da se pri
določitvi zneska predčasne odpovedi zanese na svoje lastne ocene. Organ za reševanje bi moral imeti tudi
možnost, da uporabi začasno določitev na podlagi svojih lastnih ocen, če je to upravičeno zaradi nujnosti
postopka reševanja in če posodobi svoje vrednotenje, ko se zaključi postopek CNS v primeru neplačil ob izteku
roka. Organu za reševanje bi moralo biti omogočeno, da upošteva informacije, ki jih zagotovi CNS po roku v
naknadnem dokončnem vrednotenju, če so takrat na voljo, in v vsakem primeru, ko opravlja vrednotenje razlik
pri obravnavi v skladu s členom 74 Direktive 2014/59/EU. Ta uredba ne bi smela posegati v postopke
upravljanja neizpolnjenih obveznosti, ki jih izvajajo CNS v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012.

(20)

Določbe iz te uredbe ne bi smele vplivati na notranje postopke CNS za prenos sredstev in pozicij, ki jih ima
klirinški član, ki je v zaostanku z izpolnitvijo obveznosti, za račun svojih strank, sprejete v skladu s členom 48(4)
Uredbe (EU) št. 648/2012, in bi morale biti skladne z drugimi zadevnimi določbami ali pogoji dovoljenja, ki bi
lahko vplivale na predčasno prenehanje zadevnih pogodb o izvedenih finančnih instrumentih s pobotom.

(21)

Trenutek za vrednotenje pogodb o izvedenih finančnih instrumentih bi moral odražati načelo vrednotenja, ki
upošteva dejanske ali hipotetične nadomestitvene stroške, ki jih imajo nasprotne stranke. Da bi bilo vrednotenje
kar se da natančno, bi ga bilo treba izvesti na datum predčasnega prenehanja s pobotom ali, če to ne bi bilo
tržno razumno, prvi dan in čas, ko je za osnovna sredstva na voljo za tržna cena. V primerih, kadar znesek
predčasne odpovedi določi CNS ali se določi po ceni nadomestitvenih poslov, bi moral biti referenčni trenutek
trenutek določitve CNS ali nadomestitvenih poslov.

(22)

Če se organ za reševanje zaradi nujnosti odloči, da bo izvedel začasno vrednotenje v skladu s členom 36(9)
Direktive 2014/59/EU, bi moralo biti organu za reševanje ali cenilcu omogočeno, da pred navedenim referenčnim
trenutkom v okviru navedenega začasnega vrednotenja začasno določi vrednost obveznosti iz naslova izvedenih
finančnih instrumentov na podlagi ocen vrednosti in takrat razpoložljivih podatkov. Kadar organ za reševanje
sprejme ukrep za reševanje na podlagi začasnega vrednotenja v skladu s členom 36(12) Direktive 2014/59/EU, bi

(1) Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih
nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).
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se opazovani zadevni tržni razvoj ali dokaz o dejanskih nadomestitvenih poslih v referenčnem trenutku odražala
v poznejšem začasnem vrednotenju ali v končnem vrednotenju, izvedenem v skladu s členom 36(10) navedene
direktive.
(23)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni
organ.

(24)

Evropski bančni organ je opravil javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih
temelji ta uredba, se posvetoval z Evropskim organom za vrednostne papirje in trge, analiziral morebitne
povezane stroške in koristi ter prosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s
členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (1) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov
V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:
1. „niz pobotov“ pomeni skupino pogodb, ki so predmet dogovora o pobotu, kot je opredeljen v členu 2(1)(98)
Direktive 2014/59/EU;
2. „cenilec“ pomeni neodvisnega izvedenca, imenovanega za opravljanje vrednotenja v skladu z zahtevami in merili,
določenimi v delu 4 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2016/1075 (2), ali organ za reševanje, ko opravlja vrednotenje v
skladu z odstavkoma (2) in (9) člena 36 Direktive 2014/59/EU;
3. „centralna nasprotna stranka“ ali „CNS“ pomeni CNS, kakor je opredeljena v členu 2(1) Uredbe (EU) št. 648/2012, če:
(a) ima sedež v Uniji in dovoljenje v skladu s postopkom iz členov 14 do 21 Uredbe (EU) št. 648/2012;
(b) ima sedež v tretji državi Uniji in je priznana v skladu s postopkom iz člena 25 Uredbe (EU) št. 648/2012;
4. „klirinški član“ pomeni klirinškega člana, kakor je opredeljen v členu 2(14) Uredbe (EU) št. 648/2012;
5. „datum predčasnega prenehanja s pobotom“ pomeni dan in čas predčasnega prenehanja s pobotom iz sporočila
organa za reševanje o odločitvi za predčasno prenehanje s pobotom;
6. „nadomestitveni posel“ pomeni posel, sklenjen na datum predčasnega prenehanja pogodbe o izvedenih finančnih
instrumentih s pobotom ali po njem, da bi na podlagi neto izpostavljenosti tveganju ponovno vzpostavili kakršno
koli varovanje pred tveganji ali povezano trgovalno pozicijo, ki je bila zaprta pod enakovrednimi ekonomskimi
pogoji kot predčasno prenehan posel;
7. „tržno razumen nadomestitveni posel“ pomeni nadomestitveni posel, sklenjen na podlagi pobotane izpostavljenosti
tveganju pod pogoji, ki so skladni z običajno tržno prakso, in z vsemi razumnimi prizadevanji za najboljše razmerje
med ceno in kakovostjo.
(1) Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa
(Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010,
str. 12).
(2) Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta
glede regulativnih tehničnih standardov, ki določajo vsebino načrtov sanacije, načrtov reševanja in načrtov reševanja skupine, minimalna
merila, ki naj bi jih pristojni organ ocenil v zvezi z načrti sanacije in načrti sanacije skupine, pogoje za finančno podporo v skupini,
zahteve o neodvisnih ocenjevalcih vrednosti, pogodbeno priznavanje pooblastil za odpis in konverzijo, postopke in vsebino zahtev v
zvezi z obveščanjem in obvestilom o mirovanju ter operativno delovanje kolegijev za reševanje (UL L 184, 8.7.2016, str. 1).
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Člen 2
Primerjava med zmanjšanjem vrednosti zaradi predčasnega prenehanja s pobotom in potencialom
reševanja s sredstvi upnikov pogodb o izvedenih finančnih instrumentih
1.

Za namen člena 49(4)(c) Direktive 2014/59/EU organ za reševanje primerja:

(a) znesek izgub, ki bi bremenile pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih v postopku reševanja s sredstvi upnikov,
ki se izračuna, tako da se pomnoži:
(i) delež obveznosti med vsemi enakovredno razvrščenimi obveznostmi, ki izhajajo iz pogodb o izvedenih
finančnih instrumentih, določenih v okviru vrednotenja iz člena 36 Direktive 2014/59/EU in ki ne spadajo med
izključitve iz reševanja s sredstvi upnikov v skladu s členom 44(2) navedene direktive, s
(ii) skupnimi izgubami, za katere se pričakuje, da bodo bremenile vse obveznosti, ki so razvrščene enakovredno kot
izvedeni finančni instrumenti, vključno z obveznostmi iz naslova izvedenih finančnih obveznosti, ki izhajajo iz
predčasnega prenehanja s pobotom;
z:
(b) zmanjšanjem vrednosti, ki temelji na oceni zneska stroškov, izdatkov ali drugih oslabitev, za katere se pričakuje, da
se bodo pojavili zaradi predčasnega prenehanja pogodb o izvedenih finančnih instrumentih s pobotom, in se
izračunajo kot vsota naslednjih elementov:
(i)

tveganja povišanega zahtevka nasprotne stranke ob predčasnem prenehanju s pobotom, ki izhaja iz stroškov
ponovnega zavarovanja, ki naj bi jih imela nasprotna stranka, ob upoštevanju razpona med nakupno in
prodajno ceno, srednjo tržno in nakupno ceno ali srednjo tržno in prodajno ceno v skladu s členom 6(2)(b);

(ii) stroškov, ki bi jih po pričakovanju imela institucija v postopku reševanja pri sklepanju katerih koli primerljivih
poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti, potrebnih da se ponovno vzpostavi varovanje pred tveganjem za
kakršno koli odprto izpostavljenost ali da se ohrani profil sprejemljivega tveganja v skladu s strategijo reševanja.
Sklenitev primerljivega posla z izvedenimi finančnimi instrumenti se lahko doseže z upoštevanjem zahtev glede
začetnega kritja in prevladujočih razponov med nakupno in prodajno ceno;
(iii) vsakršnega zmanjšanja vrednosti franšize, ki izhaja iz predčasnega prenehanja pogodb o izvedenih finančnih
instrumentih s pobotom, vključno z vsakršno oslabitvijo drugih ali osnovnih sredstev, povezanih s predčasnim
prenehanjem pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, in vsakršnim vplivom na stroške financiranja ali ravni
prihodkov;
(iv) vsakršnega previdnostnega blažilnika zoper možne negativne posledice predčasnega prenehanja s pobotom, kot
so napake in spori v zvezi s posli ali zamenjava zavarovanja s premoženjem.
2.
Primerjava iz odstavka 1 se naredi, preden se sprejme odločitev o predčasnem prenehanju s pobotom, in sicer kot
del vrednotenja za informirane odločitve o ukrepih za reševanje v skladu s členom 36 Direktive 2014/59/EU. Ko začne
veljati delegirani akt, ki ga je sprejela Komisija v skladu s členom 36(15) navedene direktive, primerjava sledi zahtevam
iz navedenega delegiranega akta.

Člen 3
Sporočanje odločitve o predčasnem prenehanju s pobotom
1.
Pred izvajanjem pooblastil za odpis in konverzijo v zvezi z obveznostmi, ki izhajajo iz pogodb o izvedenih
finančnih instrumentih, organ za reševanje sporoči nasprotnim strankam v teh pogodbah odločitev o predčasnem
prenehanju pogodb s pobotom v skladu s členom 63(1)(k) Direktive 2014/59/EU.
2.
Odločitev o predčasnem prenehanju s pobotom začne veljati takoj ali na poznejši datum in čas, kakor sta določena
v sporočilu.
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3.
V odločitvi iz odstavka 1 organ za reševanje, ob upoštevanju zahtev iz člena 8(1)(c), določi datum in čas, do
katerega mu lahko nasprotne stranke predložijo dokaze o tržno razumnih nadomestitvenih poslih, da se določi znesek
predčasnega prenehanja s pobotom v skladu s členom 6(1). Nasprotna stranka predloži organu za reševanje tudi
povzetek vseh tržno razumnih nadomestitvenih poslov.
4.
Organ za reševanje lahko spremeni datum in čas, do katerega lahko nasprotne stranke predložijo dokaze o tržno
razumnih nadomestitvenih poslih, če je taka sprememba v skladu s členom 8(1)(c).
Vsaka odločitev o spremembi datuma in časa, do katerega lahko nasprotne stranke predložijo dokaze o tržno razumnih
nadomestitvenih poslih, se sporoči nasprotni stranki.
5.
V okviru odločitve iz odstavka 1 lahko organ za reševanje določi merila, ki jih namerava uporabiti pri ocenjevanju,
ali so nadomestitveni posli tržno razumni.
6.
Ta člen se ne uporablja za predčasno prenehanje s pobotom in vrednotenje pogodb o izvedenih finančnih
instrumentih, za katere je bil opravljen centralni kliring in ki jih skleneta institucija v postopku reševanja, ki deluje v
vlogi klirinškega člana, in CNS.

Člen 4
Vloga sporazuma o pobotu
Za pogodbe, za katere velja sporazum o pobotu, cenilec v skladu s členi 2, 5, 6 in 7 določi enotni znesek, ki ga ima
institucija v postopku reševanja po zakonu pravico prejeti ali ima pravno obveznost, da ga mora plačati zaradi
predčasnega prenehanja vseh pogodb o izvedenih finančnih instrumentih v nizu pobotov, kakor je opredeljeno v
sporazumu o pobotu.

Člen 5
Načelo vrednotenja za znesek predčasne odpovedi
1.
Cenilec določi vrednost obveznosti iz pogodb o izvedenih finančnih instrumentih kot znesek predčasne odpovedi,
izračun kot vsota naslednjih zneskov:
(a) neplačanih zneskov, zavarovanja s premoženjem ali drugih zneskov, ki jih dolgujejo institucije v postopku reševanja
nasprotni stranki, zmanjšanih za neplačane zneske, zavarovanje s premoženjem in druge zneske, ki jih dolguje
nasprotna stranka instituciji v postopku reševanja na datum predčasnega prenehanja s pobotom;
(b) zneska predčasnega prenehanja s pobotom, ki krije znesek izgub ali stroškov, ki jih imajo nasprotne stranke pri
izvedenih finančnih instrumentih, ali ustvarjenih dobičkov, tako da se nadomesti ali pridobi ekonomska
protivrednost bistvenih pogojev odpovedanih pogodb in opcijskih pravic strank v zvezi z navedenimi pogodbami.
2.
Za namene odstavka 1 neplačani zneski v zvezi s predčasno prenehanimi pogodbami o izvedenih finančnih
instrumentih pomenijo vsoto naslednjega:
(a) zneskov, ki so zapadli na datum predčasnega prenehanja ali pred tem datumom in na navedeni datum še niso
plačani;
(b) zneska, ki je enak pošteni tržni vrednosti sredstva, katerega izročitev se je zahtevala za vsako obveznost iz naslova
pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, ki jo je bilo treba poravnati z izročitvijo na datum predčasnega
prenehanja s pobotom ali pred njim in ki na datum predčasnega prenehanja s pobotom ni bila poravnana;
(c) zneskov obresti ali nadomestil, obračunanih v obdobju od datuma, ko zapadejo obveznosti iz naslova zadevnega
plačila ali izročitve, do datuma predčasnega prenehanja s pobotom.
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Člen 6
Določitev zneska predčasnega prenehanja s pobotom
1.
Če je nasprotna stranka predložila dokaz o tržno razumnih nadomestitvenih poslih do roka, določenega v
členu 3(3), cenilec določi znesek predčasnega prenehanja s pobotom po ceni navedenih nadomestitvenih poslov.
2.
Kadar nasprotna stranka do roka iz člena 3(3) ni predložila dokazov o nadomestitvenih poslih, kadar cenilec
sklepa, da sporočeni nadomestitveni posli niso bili sklenjeni pod razumnimi tržnimi pogoji ali kadar se uporablja
člen 7(7) ali člen 8(2), cenilec določi znesek predčasnega prenehanja na podlagi naslednjega:
(a) srednjih tržnih cen ob koncu dneva v skladu z običajnimi postopki znotraj institucije v postopku reševanja na
datum, določen v skladu s členom 8;
(b) razpona med srednjo tržno in nakupno ceno ali srednjo tržno in prodajno ceno, odvisno od usmeritve pobotane
tveganosti pozicije;
(c) prilagoditev cen in razponov iz točk (a) in (b), kadar je to potrebno, da se odraža likvidnost trga za osnovna tveganja
ali instrumente, velikosti izpostavljenosti glede na globino trga in morebitnega tveganja modela.
3.
Glede obveznosti znotraj skupine lahko cenilec določi vrednost pri srednjih tržnih cenah ob koncu dneva, kot je
navedeno v odstavku 2(a), ne glede odstavek 2(b) in odstavek 2(c), kadar bi strategija reševanja pomenila ponovno
zavarovanje odpovedanih poslov prek drugega posla ali skupine poslov z izvedenimi finančnimi instrumenti znotraj
skupine.
4.
Pri določanju vrednosti zneska predčasnega prenehanja v skladu z odstavkom 2 cenilec upošteva celo vrsto
razpoložljivih in zanesljivih virov podatkov ter se lahko zanese na tržne podatke, ki jih je mogoče opazovati, ali
teoretične cene iz modelov za vrednotenje, namenjenih ocenjevanju vrednosti, vključno z naslednjimi viri podatkov:
(a) podatki, ki jih zagotovijo tretje osebe, kot so tržni podatki, ki jih je mogoče opazovati, ali podatki o parametrih
vrednotenja in ponudbe vzdrževalcev trga ali, če se za pogodbo opravlja centralni kliring, vrednosti ali ocene,
pridobljene od CNS;
(b) za standardizirane produkte vrednotenja, ki izhajajo iz lastnih sistemov cenilca;
(c) podatki, ki so na voljo znotraj institucije v postopku reševanja, kot so notranji modeli in vrednotenja, vključno
z neodvisnimi pregledi cen v skladu s členom 105(8) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1);
(d) podatki, ki jih zagotovijo nasprotne stranke, razen dokazov o nadomestitvenih poslih, sporočenih v skladu s
členom 3(3), vključno s podatki o trenutnih ali prejšnjih sporih glede vrednotenj, kar zadeva podobne ali povezane
posle in ponudbe;
(e) kakršni koli drugi zadevni podatki.
5.
Za namen odstavka 2(b) lahko organ za reševanje instituciji v postopku reševanja naroči, naj izvaja posodobljen
neodvisen pregled cen v referenčnem trenutku, določenem v skladu s členom 8, in sicer z uporabo informacij, ki so na
voljo ob koncu dneva na datum predčasnega prenehanja s pobotom.
6.
Ta člen se, razen v izjemnih okoliščinah, določenih v členu 7(7), ne uporablja za določitev zneska predčasnega
prenehanja za pogodbe o izvedenih finančnih instrumentih, za katere je bil opravljen centralni kliring in ki jih skleneta
institucija v postopku reševanja in CNS.

Člen 7
Vrednotenje pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, za katere je bil opravljen kliring in ki jih
skleneta institucija v postopku reševanja in CNS
1.
Cenilec določi vrednost obveznosti, ki izhajajo iz pogodb o izvedenih finančnih instrumentih, sklenjenih med
institucijo v postopku reševanja, ki deluje v vlogi klirinškega člana, na eni strani in CNS na drugi, na podlagi načela
(1) Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investi
cijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, 27.6.2013, str. 1).
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vrednotenja iz člena 5. Znesek predčasnega prenehanja s pobotom določi CNS do roka, določenega v odstavku 5, v
skladu s svojimi postopki v primeru neplačil, potem ko odšteje zavarovanje s premoženjem, ki ga zagotovi institucija v
postopku reševanja, vključno z začetnim kritjem, gibljivim kritjem in prispevki institucije v postopku reševanja v
jamstveni sklad CNS.
2.
Organ za reševanje sporoči CNS in pristojnemu organu CNS svojo odločitev o predčasnem prenehanju pogodb
o izvedenih finančnih instrumentih s pobotom v skladu s členom 63(1)(k) Direktive 2014/59/EU. Odločitev o začasnem
prenehanju s pobotom začne veljati takoj ali na datum in čas iz sporočila.
3.
Organ za reševanje naroči CNS, naj opravi svoje vrednotenje zneska predčasne odpovedi za vse pogodbe
o izvedenih finančnih instrumentih v zadevnem nizu pobotov v skladu s postopkom CNS v primeru neplačil.
4.
CNS priskrbi organu za reševanje dokumente v zvezi s svojim postopkom v primeru neplačil in poroča o sprejetih
ukrepih za upravljanje neizpolnjenih obveznosti.
5.
Organ za reševanje v dogovoru s CNS in pristojnim organom CNS določi rok, do katerega mora CNS zagotoviti
vrednotenje zneska predčasne odpovedi. V ta namen organ za reševanje, CNS in pristojni organ CNS upoštevajo:
(a) postopek v primeru neplačil, kakor je določen v pravilih CNS glede upravljanja v skladu s členom 48 Uredbe (EU)
št. 648/2012;
(b) časovni okvir za reševanje.
6.

Organ za reševanje lahko spremeni rok iz odstavka 5 po dogovoru s CNS in pristojnim organom CNS.

7.
Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko organ za reševanje po posvetovanju s pristojnim organom CNS odloči, da
bo uporabljal metodologijo iz člena 6 v katerem koli od naslednjih primerov:
(a) CNS ne zagotovi vrednotenja zneska predčasne odpovedi do roka, ki ga določi organ za reševanje v skladu
z odstavkom 5, ali
(b) vrednotenje zneska predčasne odpovedi s strani CNS ni v skladu s postopki v primeru neplačil, določenimi v
členu 48 Uredbe (EU) št. 648/2012.

Člen 8
Trenutek, ko je treba določiti vrednost obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov, in
zgodnja določitev
1.

Cenilec določi vrednost obveznosti iz naslova izvedenih finančnih instrumentov v naslednjih trenutkih:

(a) kadar cenilec določi znesek predčasne odpovedi po cenah nadomestitvenih poslov v skladu s členom 6(1), dan in čas
sklenitve nadomestitvenih poslov;
(b) kadar cenilec določi znesek predčasne odpovedi v skladu s postopki CNS v primeru neplačil v skladu s členom 7(1),
dan in čas, ko je CNS določila znesek predčasne odpovedi;
(c) v vseh drugih primerih datum predčasnega prenehanja ali, če to ne bi bilo tržno razumno, dan in čas, ko je za
osnovno sredstvo na voljo na tržna cena.
2.
Cenilec lahko kot del začasnega vrednotenja, izvedenega v skladu s členom 36(9) Direktive 2014/59/EU, določi
vrednost obveznosti, ki izhajajo iz izvedenih finančnih instrumentov, prej kot v trenutku, določenem v skladu
z odstavkom 1. Takšna zgodnja določitev vrednosti se izvede na podlagi ocen, pri čemer se opira na načela, določena v
členu 5 in členu 6(2) do (5), ter na podatke, ki so bili na voljo v času določitve vrednosti.
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3.
Kadar cenilec opravi zgodnjo določitev vrednosti v skladu z odstavkom 2, lahko organ za reševanje od njega kadar
koli zahteva, da posodobi začasno vrednotenje zaradi upoštevanja zadevnega tržnega razvoja, ki ga je mogoče opazovati,
ali dokaza o tržno razumnih nadomestitvenih poslih, sklenjenih v trenutku, določenem v skladu z odstavkom 1. Ta
razvoj ali dokazi, če so na voljo do datuma in časa, določenega v skladu s členom 3(2), se upoštevajo pri naknadnem
dokončnem vrednotenju, ki se opravi v skladu s členom 36(10) Direktive 2014/59/EU.
4.
Kadar cenilec opravi zgodnjo določitev vrednosti v skladu z odstavkom 2 za pogodbe o izvedenih finančnih
instrumentih, sklenjene med institucijo v postopku reševanja, ki deluje v vlogi klirinškega člana, in CNS, ustrezno
upošteva kakršno koli oceno pričakovanih stroškov predčasnega prenehanja s pobotom, ki jo zagotovi CNS.
Če CNS opravi vrednotenje zneska predčasne odpovedi v skladu s svojimi postopki v primeru neplačil do roka,
določenega v skladu s členom 7(5) in (6), se navedeno vrednotenje upošteva pri naknadnem dokončnem vrednotenju, ki
se opravi v skladu s členom 36(10) Direktive 2014/59/EU.
Člen 9
Začetek veljavnosti
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 23. maja 2016
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1402
z dne 22. avgusta 2016
o umiku sprejetja zaveze treh proizvajalcev izvoznikov v okviru Izvedbenega sklepa 2013/707/EU
o potrditvi sprejetja zaveze, ponujene v okviru protidampinškega in protisubvencijskega postopka
v zvezi z uvozom fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija in njihovih ključnih sestavnih
delov (tj. celic) s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani, za obdobje
uporabe dokončnih ukrepov
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije („Pogodba“),

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti
dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (1) („osnovna protidampinška uredba“), in zlasti člena 8
Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2016/1037 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2016 o zaščiti proti subvencio
niranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (2) („osnovna protisubvencijska uredba“), in zlasti člena 13
Uredbe,

po obvestitvi držav članic,

ob upoštevanju naslednjega:

A. ZAVEZA IN DRUGI OBSTOJEČI UKREPI

(1)

Evropska komisija („Komisija“) je z Uredbo (EU) št. 513/2013 (3) uvedla začasno protidampinško dajatev na uvoz
fotonapetostnih modulov iz kristalnega silicija („moduli“) in njihovih ključnih sestavnih delov (tj. celic in rezin) s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske („LRK“) ali ki so od tam poslani, v Evropsko unijo („Unija“).

(2)

Skupina proizvajalcev izvoznikov je kitajsko gospodarsko zbornico za uvoz in izvoz strojev in elektronskih
izdelkov („CCCME“) pooblastila, naj v njihovem imenu Komisiji predloži cenovno zavezo, kar se je tudi zgodilo.
Iz pogojev navedene cenovne zaveze je razvidno, da ta predstavlja sveženj individualnih cenovnih zavez za
vsakega proizvajalca izvoznika, pri čemer ta sveženj zaradi praktičnih razlogov usklajuje CCCME.

(3)

Komisija je s Sklepom 2013/423/EU (4) sprejela navedeno cenovno zavezo glede začasne protidampinške dajatve.
Komisija je z Uredbo (EU) št. 748/2013 (5) spremenila Uredbo (EU) št. 513/2013, in sicer je uvedla tehnične
spremembe, potrebne za sprejetje zaveze glede začasne protidampinške dajatve.

(4)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1238/2013 (6) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz modulov in
celic s poreklom iz LRK ali ki so od tam poslani („zadevni izdelki“) v Unijo. Svet je z Izvedbeno uredbo (EU)
št. 1239/2013 (7) prav tako uvedel dokončno izravnalno dajatev na uvoz zadevnih izdelkov v Unijo.

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

UL L 176, 30.6.2016, str. 21.
UL L 176, 30.6.2016, str. 55.
UL L 152, 5.6.2013, str. 5.
UL L 209, 3.8.2013, str. 26.
UL L 209, 3.8.2013, str. 1.
UL L 325, 5.12.2013, str. 1.
UL L 325, 5.12.2013, str. 66.
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Po obvestilu skupine proizvajalcev izvoznikov („proizvajalci izvozniki“) in CCCME o spremenjeni različici cenovne
zaveze je Komisija z Izvedbenim sklepom 2013/707/EU (1) potrdila sprejetje cenovne zaveze, kakor je bila
spremenjena („zaveza“), za obdobje uporabe dokončnih ukrepov. Priloga k navedenemu sklepu med drugim
navaja proizvajalce izvoznike, za katere je bila zaveza sprejeta:

(a) družba Ningbo Osda Solar Co. Ltd, ki je zajeta z dodatno oznako TARIC: B859 („Osda Solar“);
(b) družba Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd, skupaj z njeno povezano družbo v Uniji, ki sta
skupaj zajeti z dodatno oznako TARIC: B860 („Qixin Solar“);
(c) družba SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD, skupaj z njeno povezano družbo v Uniji, ki sta
skupaj zajeti z dodatno oznako TARIC: B869 („Linuo“).

(6)

Komisija je z Izvedbenim sklepom 2014/657/EU (2) sprejela predlog proizvajalcev izvoznikov in CCCME za
pojasnila v zvezi z izvajanjem zaveze za zadevne izdelke, ki jih zaveza zajema, in sicer module in celice s
poreklom iz LRK ali ki so od tam poslani, trenutno uvrščene pod oznake KN ex 8541 40 90 (oznake
TARIC 8541 40 90 21, 8541 40 90 29, 8541 40 90 31 in 8541 40 90 39), ki jih proizvajajo proizvajalci
izvozniki („zajeti izdelek“). Protidampinška in izravnalna dajatev iz uvodne izjave 4 ter zaveza se skupaj imenujejo
„ukrepi“.

(7)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/866 (3) umaknila svoje sprejetje zaveze za tri proizvajalce izvoznike.

(8)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/1403 (4) umaknila svoje sprejetje zaveze za še enega od proizvajalcev
izvoznikov.

(9)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2015/2018 (5) umaknila svoje sprejetje zaveze za dva proizvajalca
izvoznika.

(10)

Komisija je z obvestilom o začetku, objavljenim 5. decembra 2015 v Uradnem listu Evropske unije (6), začela
preiskavo v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) osnovne protidampinške uredbe.

(11)

Komisija je z obvestilom o začetku, objavljenim 5. decembra 2015 v Uradnem listu Evropske unije (7), začela
preiskavo v zvezi s pregledom zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 18 osnovne protisubvencijske uredbe.

(12)

Komisija je z obvestilom o začetku, objavljenim 5. decembra 2015 v Uradnem listu Evropske unije (8), začela tudi
delni vmesni pregled v skladu s členom 11(3) osnovne protidampinške uredbe in členom 19 osnovne protisub
vencijske uredbe.

(13)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/115 (9) umaknila svoje sprejetje zaveze za še enega od proizvajalcev
izvoznikov.

(14)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/185 (10) dokončno protidampinško dajatev, uvedeno z Uredbo (EU)
št. 1238/2013 na uvoz zadevnih izdelkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani,
razširila na uvoz zadevnih izdelkov, poslanih iz Malezije in Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s
poreklom iz Malezije in Tajvana ali ne.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

UL L 325, 5.12.2013, str. 214.
UL L 270, 11.9.2014, str. 6.
UL L 139, 5.6.2015, str. 30.
UL L 218, 19.8.2015, str. 1.
UL L 295, 12.11.2015, str. 23.
UL C 405, 5.12.2015, str. 8.
UL C 405, 5.12.2015, str. 20.
UL C 405, 5.12.2015, str. 33.
UL L 23, 29.1.2016, str. 47.
UL L 37, 12.2.2016, str. 76.
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(15)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/184 (1) dokončno izravnalno dajatev, uvedeno z Uredbo Sveta (EU)
št. 1239/2013 na uvoz zadevnih izdelkov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ali ki so od tam poslani,
razširila na uvoz zadevnih izdelkov, poslanih iz Malezije in Tajvana, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelki s
poreklom iz Malezije in Tajvana ali ne.

(16)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1045 (2) umaknila svoje sprejetje zaveze za še enega od proizvajalcev
izvoznikov.

(17)

Komisija je z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/1382 (3) umaknila svoje sprejetje zaveze za še pet proizvajalcev
izvoznikov.

B. POGOJI ZAVEZE

(18)

Proizvajalci izvozniki so se med drugim strinjali, da zajetega izdelka ne bodo prodajali prvi neodvisni stranki v
Uniji pod določeno minimalno uvozno ceno v okviru povezane letne ravni uvoza v Unijo („letna raven“),
določene v zavezi.

(19)

Proizvajalci izvozniki so tudi soglašali s prodajo zadevnega izdelka le prek neposredne prodaje. Za namene
zaveze je neposredna prodaja opredeljena kot prodaja bodisi prvi neodvisni stranki v Uniji ali prek povezanih
strank v Uniji, ki so navedene v zavezi.

(20)

V zavezi so prav tako v okviru neizčrpnega seznama navedene kršitve zaveze. Navedeni seznam vključuje zlasti
izdajanje trgovinskih računov („računi na podlagi zaveze“, kot so opredeljeni v izvedbenih uredbah iz uvodne
izjeve 4) ali računov nadaljnje prodaje, pri katerih osnovna finančna transakcija (npr. znesek sredstev, dejansko
prejetih od kupca po morebitnih popravkih zaradi dobropisov/bremepisov in podobnega) ni skladna z nominalno
vrednostjo na trgovinskem računu.

(21)

Seznam kršitev vključuje tudi posredno prodajo v Unijo s strani družb, ki niso navedene v zavezi, in sodelovanje
v sistemu trgovanja, ki ima za posledico tveganje izogibanja.

(22)

Z zavezo se proizvajalci izvozniki tudi obvezujejo, da bodo Komisiji za vsako četrtletje predložili podrobne
informacije o celotnem izvozu in nadaljnji prodaji v Unijo („četrtletna poročila“). To pomeni, da morajo biti
podatki v teh četrtletnih poročilih popolni in pravilni ter da so sporočene transakcije popolnoma v skladu s
pogoji zaveze.

(23)

Proizvajalec izvoznik je odgovoren za kršitve katere koli od svojih povezanih strank, ne glede na to, ali so
opredeljene v zavezi ali ne.

C. SPREMLJANJE PROIZVAJALCEV IZVOZNIKOV

(24)

Komisija je hkrati s spremljanjem skladnosti z zavezo preverila informacije, ki so jih predložile družbe Osda
Solar, Qixin Solar in Linuo ter ki so bile relevantne za zavezo. Komisija je tudi prejela dokaze carinskih organov
ene države članice na podlagi člena 8(9) osnovne protidampinške uredbe in člena 13(9) osnovne protisubven
cijske uredbe.

(25)

Ugotovitve iz uvodnih izjav 26 do 34 obravnavajo težave, ugotovljene pri družbah Osda Solar, Qixin Solar in
Linuo, zaradi katerih je Komisija dolžna umakniti sprejetje zaveze za te proizvajalce izvoznike.

(1) UL L 37, 12.2.2016, str. 56.
(2) UL L 170, 29.6.2016, str. 5.
(3) UL L 222, 17.8.2016, str. 10.

23.8.2016

Uradni list Evropske unije

SL

L 228/19

D. RAZLOGI ZA UMIK SPREJETJA ZAVEZE

(a) Prodaja s strani družbe Osda Solar
(26)

Družba Osda Solar je v svojih četrtletnih poročilih poročala o prodajni transakciji zadevnega izdelka domnevno
nepovezanemu uvozniku v Uniji in je izdala račun na podlagi zaveze. Na podlagi informacij, ki so na voljo
Komisiji, je bil uvoznik, vključen v navedeno transakcijo, povezan z družbo Osda Solar. Ker ta uvoznik v zavezi
ni naveden kot povezana stranka, je družba Osda Solar kršila pogoje zaveze, kot so navedeni v uvodnih
izjavah 19 in 21.

(27)

Poleg tega je ta povezani uvoznik izdal vsaj en račun nadaljnje prodaje končni stranki v Uniji, pri katerem ni bila
upoštevana minimalna uvozna cena. Zato je družba Osda Solar kršila pogoje zaveze, kot so navedeni v uvodnih
izjavah 18 in 23.

(b) Prodaja s strani družbe Qixin Solar
(28)

Družba Qixin Solar je v svojih četrtletnih poročilih poročala o prodajni transakciji zadevnega izdelka domnevno
nepovezanemu uvozniku v Uniji in je izdala račun na podlagi zaveze. Na podlagi informacij, ki so na voljo
Komisiji, je bil uvoznik, vključen v navedeno transakcijo, povezan z družbo Qixin Solar. Ker ta uvoznik v zavezi
ni naveden kot povezana stranka, je družba Qixin Solar kršila pogoje zaveze, kot so navedeni v uvodnih
izjavah 19 in 21.

(29)

Poleg tega je ta povezani uvoznik izdal vsaj en račun nadaljnje prodaje končni stranki v Uniji, pri katerem ni bila
upoštevana minimalna uvozna cena. Zato je družba Qixin Solar kršila pogoje zaveze, kot so navedeni v uvodnih
izjavah 18 in 23.

(30)

Poleg tega je družba Qixin Solar v mesecu, v katerem je bila izvršena transakcija iz uvodne izjave 29, opravila
neposredno prodajo navedenega izdelka isti stranki, s čimer je začela sistem trgovanja, ki ima za posledico
navzkrižno kompenzacijo. Zato je družba Qixin Solar kršila pogoje zaveze, kot so navedeni v uvodni izjavi 21.

(c) Prodaja s strani družbe Linuo
(31)

Družba Linuo je v svojih četrtletnih poročilih poročala o prodajni transakciji zadevnega izdelka domnevno
nepovezanemu uvozniku v Uniji in je izdala račun na podlagi zaveze. Na podlagi informacij, ki so na voljo
Komisiji, je bil uvoznik, vključen v navedeno transakcijo, povezan z družbo Linuo. Ker ta uvoznik v zavezi ni
naveden kot povezana stranka, je družba Linuo kršila pogoje zaveze, kot so navedeni v uvodnih izjavah 19 in 21.

(32)

Poleg tega je ta povezani uvoznik izdal vsaj en račun nadaljnje prodaje končni stranki v Uniji, pri katerem ni bila
upoštevana minimalna uvozna cena. Zato je družba Linuo kršila pogoje zaveze, kot so navedeni v uvodnih
izjavah 18 in 23.

E. RAZVELJAVITEV RAČUNOV NA PODLAGI ZAVEZE

(33)

Informacije iz četrtletnih poročil in prejeti dokazi kažejo, da so računi nadaljnje prodaje iz uvodnih izjav 27, 29
in 32 ter računi na podlagi zaveze iz uvodne izjave 30 povezani z naslednjimi transakcijami.

Številka trgovinskega
računa, priloženega blagu,
za katero velja zaveza

Datum

Izdala družba

Izdano družbi

ODAEU150006

23.12.2015

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Energy Plus B.V
Appliance Co. Ltd
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Datum

Izdala družba

23.8.2016

Izdano družbi

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical München Solarenergie
Appliance Co. Ltd
GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical München Solarenergie
Appliance Co. Ltd
GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical München Solarenergie
Appliance Co. Ltd
GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical München Solarenergie
Appliance Co. Ltd
GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015

SHANDONG LINUO PHOTO Lion Sun B.V.
VOLTAIC HI-TECH CO. LTD

Zato se v skladu s členom 3(2)(b) Izvedbene uredbe Sveta (EU) št. 1238/2013 in členom 2(2)(b) Izvedbene uredbe
Sveta (EU) št. 1239/2013 ti računi razglasijo za neveljavne. Carinski dolg, ki je nastal ob sprejetju deklaracije za
sprostitev v prosti promet, bi morali nacionalni carinski organi v skladu s členom 105(3)–(6) Uredbe (EU)
št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (1) izterjati ob začetku veljavnosti umika zaveze za tri proizvajalce
izvoznike, skupaj z njihovimi povezanimi družbami v Uniji. Nacionalni carinski organi, ki so pristojni za
pobiranje dajatev, bodo o tem ustrezno obveščeni.

V tem okviru Komisija poudarja, da je v skladu s členom 3(1)(b) v povezavi s točko 7 Priloge III k Izvedbeni
uredbi (EU) št. 1238/2013 in členom 2(1)(b) v povezavi s točko 7 Priloge 2 k Izvedbeni uredbi (EU)
št. 1239/2013 uvoz oproščen dajatev le, če so na računu navedeni cena in morebitni rabati. Če ta pogoj ni
izpolnjen, je treba dajatve plačati, tudi če Komisija ni razveljavila trgovinskega računa, priloženega blagu.

F. OCENA IZVEDLJIVOSTI CELOTNE ZAVEZE

(34)

Zaveza določa, da kršitev s strani posameznega proizvajalca izvoznika ne privede samodejno do umika sprejetja
zaveze za vse proizvajalce izvoznike. V takem primeru Komisija oceni učinek te kršitve na izvedljivost zaveze
z učinkom za vse proizvajalce izvoznike in CCCME.

(35)

Komisija je ustrezno ocenila učinek kršitev s strani družb Osda Solar, Qixin Solar in Linuo na izvedljivost zaveze
z učinkom za vse proizvajalce izvoznike in CCCME.

(36)

Čeprav kršitve s strani treh proizvajalcev izvoznikov kažejo podoben vzorec, Komisija meni, da se odgovornost
za kršitve pripiše navedenim proizvajalcem izvoznikom; s spremljanjem doslej niso bile razkrite nobene
sistematične kršitve s strani večjega števila proizvajalcev izvoznikov ali CCCME. Trenutno Komisija ugotavlja, da
delovanje v skladu z zavezo na splošno ni ogroženo in da ni razlogov za umik sprejetja zaveze za vse
proizvajalce izvoznike in CCCME.

(37)

Vendar je Komisija v dopisu z dne 11. julija 2016 obvestila CCCME o zadevnih kršitvah s strani treh proizvajalcev
izvoznikov, ki imajo podoben vzorec, in navedla, da bo morda ponovno ocenila splošno izvedljivost zaveze, če bi
se kršitve s podobnim vzorcem nadaljevale v prihodnje.

(1) UL L 269, 10.10.2013, str. 1.
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G. PISNA STALIŠČA IN ZASLIŠANJA

(38)

Zainteresirane strani so imele priložnost, da izrazijo svoja stališča in predložijo pripombe v skladu s členom 8(9)
osnovne protidampinške uredbe in členom 13(9) osnovne protisubvencijske uredbe.

(39)

Dva proizvajalca izvoznika sta predložila nekaj pripomb po razkritju v zvezi s prodajnimi kanali oziroma
upoštevanjem minimalne uvozne cene. Vendar so bile pripombe zaupne narave in kljub zahtevi Komisije nista v
roku, določenem v ta namen, predložila nobenega nezaupnega povzetka. V skladu s členom 19(3) osnovne
protidampinške uredbe in členom 29(3) osnovne protisubvencijske uredbe se lahko te pripombe prezrejo. V
vsakem primeru prejete pripombe niso spremenile ocene Komisije v zvezi s kršitvami iz uvodnih izjav 26 do 32
in razveljavitvijo računov na podlagi zaveze iz uvodne izjave 33.

H. UMIK SPREJETJA ZAVEZE IN UVEDBA DOKONČNIH DAJATEV

(40)

Zato je Komisija v skladu s členom 8(9) osnovne protidampinške uredbe in členom 13(9) osnovne protisubven
cijske uredbe ter tudi v skladu s pogoji zaveze sklenila, da se sprejetje zaveze za družbe Osda Solar, Qixin Solar
in Linuo in njihovimi povezanimi družbami v Uniji umakne.

(41)

V skladu s členom 8(9) osnovne protidampinške uredbe in členom 13(9) osnovne protisubvencijske uredbe se
dokončna protidampinška dajatev, uvedena s členom 1 Izvedbene uredbe (EU) št. 1238/2013, in dokončna
izravnalna dajatev, uvedena s členom 1 Izvedbene uredbe (EU) št. 1239/2013, začneta samodejno uporabljati za
uvoz zadevnega izdelka s poreklom iz LRK ali ki je od tam poslan in ga proizvajajo družbe Osda Solar (dodatna
oznaka TARIC: B859), Qixin Solar (dodatna oznaka TARIC: B860) in Linuo (dodatna oznaka TARIC: B869)
z dnem začetka veljavnosti te uredbe.

(42)

V informativne namene so v tabeli v Prilogi k tej uredbi navedeni proizvajalci izvozniki, za katere se ohrani
sprejetje zaveze z Izvedbenim sklepom 2013/707/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Sprejetje zaveze v zvezi z družbo Ningbo Osda Solar Co. Ltd, ki je zajeta z dodatno oznako TARIC: B859, družbo
Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Co. Ltd, skupaj z njeno povezano družbo v Uniji, ki sta skupaj zajeti z dodatno
oznako TARIC B860, in družbo SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC HI-TECH CO. LTD, skupaj z njeno povezano družbo v
Uniji, ki sta skupaj zajeti z dodatno oznako TARIC B869, se umakne.

Člen 2
1.

Naslednji računi na podlagi zaveze se razglasijo za neveljavne:
Številka trgovinskega
računa, priloženega blagu,
za katero velja zaveza

Datum

Izdala družba

Izdano družbi

ODAEU150006

23.12.2015

Ningbo Osda Solar Co. Ltd

Triple Shine B.V.

QXC150051

20.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance Energy Plus B.V
Co. Ltd
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Številka trgovinskega
računa, priloženega blagu,
za katero velja zaveza

Datum

23.8.2016

Izdala družba

Izdano družbi

QXC150040

2.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance München Solarenergie
Co. Ltd
GmbH

QXC150046

10.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance München Solarenergie
Co. Ltd
GmbH

QXC150049

17.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance München Solarenergie
Co. Ltd
GmbH

QXC150052

23.6.2015

Ningbo Qixin Solar Electrical Appliance München Solarenergie
Co. Ltd
GmbH

LNPV-058A-1502-017-1

6.2.2015

SHANDONG LINUO PHOTOVOLTAIC Lion Sun B.V.
HI-TECH CO. LTD

2.
Nacionalnim carinskim organom se odreja, da izterjajo carinski dolg, ki je nastal ob sprejetju deklaracije za
sprostitev v prosti promet, v skladu s členom 3(2)(b) Izvedbene uredbe (EU) št. 1238/2013 in členom 2(2)(b) Izvedbene
uredbe (EU) št. 1239/2013.
Člen 3
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 22. avgusta 2016
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER
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PRILOGA

Seznam družb
Ime družbe

Dodatna oznaka TARIC

Jiangsu Aide Solar Energy Technology Co. Ltd

B798

Alternative Energy (AE) Solar Co. Ltd

B799

Anhui Chaoqun Power Co. Ltd

B800

Anji DaSol Solar Energy Science & Technology Co. Ltd

B802

Anhui Schutten Solar Energy Co. Ltd
Quanjiao Jingkun Trade Co. Ltd
Anhui Titan PV Co. Ltd

B801

B803

Xi'an SunOasis (Prime) Company Limited
TBEA SOLAR CO. LTD

B804

XINJIANG SANG'O SOLAR EQUIPMENT
Changzhou NESL Solartech Co. Ltd

B806

Changzhou Shangyou Lianyi Electronic Co. Ltd

B807

CHINALAND SOLAR ENERGY CO. LTD

B808

ChangZhou EGing Photovoltaic Technology Co. Ltd

B811

CIXI CITY RIXING ELECTRONICS CO. LTD
ANHUI RINENG ZHONGTIAN SEMICONDUCTOR DEVELOPMENT CO. LTD

B812

HUOSHAN KEBO ENERGY & TECHNOLOGY CO. LTD
CSG PVtech Co. Ltd

B814

China Sunergy (Nanjing) Co. Ltd
CEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd
CEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd

B809

China Sunergy (Yangzhou) Co. Ltd
China Sunergy (Shanghai) Co. Ltd
Dongfang Electric (Yixing) MAGI Solar Power Technology Co. Ltd

B816

EOPLLY New Energy Technology Co. Ltd
SHANGHAI EBEST SOLAR ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD
JIANGSU EOPLLY IMPORT & EXPORT CO. LTD

B817
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Era Solar Co. Ltd

B818

GD Solar Co. Ltd

B820

Greenway Solar-Tech (Shanghai) Co. Ltd
Greenway Solar-Tech (Huaian) Co. Ltd

B821

Konca Solar Cell Co. Ltd
Suzhou GCL Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jiangsu GCL Silicon Material Technology Development Co. Ltd
Jiangsu Zhongneng Polysilicon Technology Development Co. Ltd

B850

GCL-Poly (Suzhou) Energy Limited
GCL-Poly Solar Power System Integration (Taicang) Co. Ltd
GCL SOLAR POWER (SUZHOU) LIMITED
Guodian Jintech Solar Energy Co. Ltd

B822

Hangzhou Bluesun New Material Co. Ltd

B824

Hanwha SolarOne (Qidong) Co. Ltd

B826

Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd

B827

HENGJI PV-TECH ENERGY CO. LTD

B828

Himin Clean Energy Holdings Co. Ltd

B829

Jetion Solar (China) Co. Ltd
Junfeng Solar (Jiangsu) Co. Ltd

B830

Jetion Solar (Jiangyin) Co. Ltd
Jiangsu Green Power PV Co. Ltd

B831

Jiangsu Hosun Solar Power Co. Ltd

B832

Jiangsu Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B833

Jiangsu Runda PV Co. Ltd

B834

Jiangsu Sainty Photovoltaic Systems Co. Ltd
Jiangsu Sainty Machinery Imp. And Exp. Corp. Ltd
Jiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd

B835

B836

Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Changzhou Shunfeng Photovoltaic Materials Co. Ltd
Jiangsu Shunfeng Photovoltaic Electronic Power Co. Ltd

B837
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Jiangsu Sinski PV Co. Ltd

B838

Jiangsu Sunlink PV Technology Co. Ltd

B839

Jiangsu Zhongchao Solar Technology Co. Ltd

B840

Jiangxi Risun Solar Energy Co. Ltd

B841

Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd

B793

LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
Jiangyin Hareon Power Co. Ltd
Hareon Solar Technology Co. Ltd
Taicang Hareon Solar Co. Ltd
Hefei Hareon Solar Technology Co. Ltd

B842

Jiangyin Xinhui Solar Energy Co. Ltd
Altusvia Energy (Taicang) Co. Ltd
Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd

B843

JingAo Solar Co. Ltd
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd

B794

Hefei JA Solar Technology Co. Ltd
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd
Jinko Solar Co. Ltd
Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD

B845

ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd

B795

Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
Juli New Energy Co. Ltd

B846

Jumao Photonic (Xiamen) Co. Ltd

B847

King-PV Technology Co. Ltd

B848

Kinve Solar Power Co. Ltd (Maanshan)

B849
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Lightway Green New Energy Co. Ltd
Lightway Green New Energy(Zhuozhou) Co. Ltd
Nanjing Daqo New Energy Co. Ltd
NICE SUN PV CO. LTD
LEVO SOLAR TECHNOLOGY CO. LTD
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Dodatna oznaka TARIC

B851

B853

B854

Ningbo Huashun Solar Energy Technology Co. Ltd

B856

Ningbo Jinshi Solar Electrical Science & Technology Co. Ltd

B857

Ningbo Komaes Solar Technology Co. Ltd

B858

Ningbo South New Energy Technology Co. Ltd

B861

Ningbo Sunbe Electric Ind Co. Ltd

B862

Ningbo Ulica Solar Science & Technology Co. Ltd

B863

Perfectenergy (Shanghai) Co. Ltd

B864

Perlight Solar Co. Ltd

B865

Phono Solar Technology Co. Ltd
Sumec Hardware & Tools Co. Ltd
RISEN ENERGY CO. LTD
SHANGHAI ALEX SOLAR ENERGY SCIENCE & TECHNOLOGY CO. LTD
SHANGHAI ALEX NEW ENERGY CO. LTD
Shanghai BYD Co. Ltd
BYD(Shangluo)Industrial Co. Ltd
Shanghai Chaori Solar Energy Science & Technology Co. Ltd
Shanghai Chaori International Trading Co. Ltd
Propsolar (Zhejiang) New Energy Technology Co. Ltd
Shanghai Propsolar New Energy Co. Ltd
SHANGHAI SHANGHONG ENERGY TECHNOLOGY CO. LTD

B866

B868

B870

B871

B872

B873

B874

SHANGHAI SOLAR ENERGY S&T CO. LTD
Shanghai Shenzhou New Energy Development Co. Ltd
Lianyungang Shenzhou New Energy Co. Ltd

B875
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Shanghai ST Solar Co. Ltd
Jiangsu ST Solar Co. Ltd
Shenzhen Sacred Industry Co. Ltd
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B876

B878

Shenzhen Topray Solar Co. Ltd
Shanxi Topray Solar Co. Ltd

B880

Leshan Topray Cell Co. Ltd
Sopray Energy Co. Ltd
Shanghai Sopray New Energy Co. Ltd

B881

SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD
NINGBO SUN EARTH SOLAR POWER CO. LTD

B882

Ningbo Sun Earth Solar Energy Co. Ltd
SUZHOU SHENGLONG PV-TECH CO. LTD

B883

TDG Holding Co. Ltd

B884

Tianwei New Energy Holdings Co. Ltd
Tianwei New Energy (Chengdu) PV Module Co. Ltd

B885

Tianwei New Energy (Yangzhou) Co. Ltd
Wenzhou Jingri Electrical and Mechanical Co. Ltd

B886

Shanghai Topsolar Green Energy Co. Ltd

B877

Shenzhen Sungold Solar Co. Ltd

B879

Wuhu Zhongfu PV Co. Ltd

B889

Wuxi Saijing Solar Co. Ltd

B890

Wuxi Shangpin Solar Energy Science and Technology Co. Ltd

B891

Wuxi Solar Innova PV Co. Ltd

B892

Wuxi Suntech Power Co. Ltd
Suntech Power Co. Ltd
Wuxi Sunshine Power Co. Ltd
Luoyang Suntech Power Co. Ltd
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd

B796
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Wuxi Taichang Electronic Co. Ltd
Wuxi Machinery & Equipment Import & Export Co. Ltd

B893

Wuxi Taichen Machinery & Equipment Co. Ltd
Xi'an Huanghe Photovoltaic Technology Co. Ltd
State-run Huanghe Machine-Building Factory Import and Export Corporation

B896

Shanghai Huanghe Fengjia Photovoltaic Technology Co. Ltd
Yingli Energy (China) Co. Ltd
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd

B797

Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
Yuhuan BLD Solar Technology Co. Ltd
Zhejiang BLD Solar Technology Co. Ltd

B899

Yuhuan Sinosola Science & Technology Co. Ltd

B900

Zhangjiagang City SEG PV Co. Ltd

B902

Zhejiang Fengsheng Electrical Co. Ltd

B903

Zhejiang Global Photovoltaic Technology Co. Ltd

B904

Zhejiang Heda Solar Technology Co. Ltd

B905

Zhejiang Jiutai New Energy Co. Ltd
Zhejiang Topoint Photovoltaic Co. Ltd

B906

Zhejiang Kingdom Solar Energy Technic Co. Ltd

B907

Zhejiang Koly Energy Co. Ltd

B908

Zhejiang Mega Solar Energy Co. Ltd
Zhejiang Fortune Photovoltaic Co. Ltd

B910

Zhejiang Shuqimeng Photovoltaic Technology Co. Ltd

B911

Zhejiang Shinew Photoelectronic Technology Co. Ltd

B912
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Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Limited Liability Company
Zhejiang Yauchong Light Energy Science & Technology Co. Ltd
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B914

Zhejiang Sunrupu New Energy Co. Ltd

B915

Zhejiang Tianming Solar Technology Co. Ltd

B916

Zhejiang Trunsun Solar Co. Ltd
Zhejiang Beyondsun PV Co. Ltd
Zhejiang Wanxiang Solar Co. Ltd
WANXIANG IMPORT & EXPORT CO LTD

B917

B918

ZHEJIANG YUANZHONG SOLAR CO. LTD

B920

Zhongli Talesun Solar Co. Ltd

B922
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1403
z dne 22. avgusta 2016
o izključitvi podrazdelkov ICES 27 in 28.2 iz uporabe obdobja zaprtja ribolova v letu 2016
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1098/2007 z dne 18. septembra 2007 o vzpostavitvi večletnega načrta za staleže
trske v Baltskem morju in ribištvo, ki izkorišča te staleže, o spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe
(ES) št. 779/97 (1) ter zlasti člena 29(2) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Uredba (ES) št. 1098/2007 vsebuje določbe o določitvi obdobij zaprtja ribolova za staleže trske v Baltskem
morju.

(2)

V skladu s členom 29(2) Uredbe (ES) št. 1098/2007 lahko Komisija izključi podrazdelka ICES 27 in 28.2 iz
uporabe obdobja zaprtja ribolova, če je količina trske, ulovljene v podrazdelkih ICES 27 in 28.2 v zadnjem
obdobju poročanja, pod določenim pragom.

(3)

Ob upoštevanju poročil, ki so jih predložile zadevne države članice, ter mnenja Znanstvenega, tehničnega in
gospodarskega odbora za ribištvo bi bilo treba podrazdelka ICES 27 in 28.2 v letu 2016 izključiti iz uporabe
navedenega obdobja zaprtja ribolova.

(4)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 1098/2007 se v letu 2016 ne uporablja za podrazdelka ICES 27 in 28.2.
Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 22. avgusta 2016
Za Komisijo
Predsednik
Jean-Claude JUNCKER

(1) UL L 248, 22.9.2007, str. 1.
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IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1404
z dne 22. avgusta 2016
o določitvi standardnih uvoznih vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in
zelenjave
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi
skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79,
(ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),
ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 543/2011 z dne 7. junija 2011 o določitvi podrobnih pravil za
uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 za sektorja sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave (2) ter zlasti
člena 136(1) Izvedbene uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbena uredba (EU) št. 543/2011 na podlagi izida večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga
določa merila, po katerih Komisija določi standardne vrednosti za uvoz iz tretjih držav za proizvode in obdobja
iz dela A Priloge XVI k tej uredbi.

(2)

Standardna uvozna vrednost se izračuna vsak delovni dan v skladu s členom 136(1) Izvedbene uredbe
(EU) št. 543/2011 ob upoštevanju spremenljivih dnevnih podatkov. Zato bi morala ta uredba začeti veljati na dan
objave v Uradnem listu Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Standardne uvozne vrednosti iz člena 136 Izvedbene uredbe (EU) št. 543/2011 so določene v Prilogi k tej uredbi.
Člen 2
Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 22. avgusta 2016
Za Komisijo
V imenu predsednika
Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 671.
(2) UL L 157, 15.6.2011, str. 1.
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PRILOGA
Standardne uvozne vrednosti za določitev uvozne cene za nekatere vrste sadja in zelenjave
(EUR/100 kg)
Oznaka KN

Oznaka tretje države ( )

Standardna uvozna vrednost

0702 00 00

MA

165,4

ZZ

165,4

0707 00 05
0709 93 10
0805 50 10

0806 10 10

0808 10 80

0808 30 90

0809 30 10, 0809 30 90

1

TR

137,2

ZZ

137,2

TR

141,6

ZZ

141,6

AR

151,1

CL

144,0

MA

95,0

TR

154,0

UY

194,6

ZA

173,8

ZZ

152,1

EG

222,7

TR

135,0

ZZ

178,9

AR

110,6

BR

102,1

CL

125,0

CN

160,3

NZ

137,6

US

141,5

ZA

97,0

ZZ

124,9

AR

93,2

CL

123,4

TR

141,2

ZA

101,3

ZZ

114,8

TR

130,7

ZZ

130,7

(1) Nomenklatura držav, določena v Uredbi Komisije (EU) št. 1106/2012 z dne 27. novembra 2012 o izvajanju Uredbe (ES)
št. 471/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki Skupnosti o zunanji trgovini z državami nečlanicami v zvezi s posodablja
njem nomenklature držav in ozemelj (UL L 328, 28.11.2012, str. 7). Oznaka „ZZ“ predstavlja „druga porekla“.
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SKLEPI
IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1405
z dne 22. avgusta 2016
o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v
zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah
(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5466)
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj
Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,
ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se
zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in
zlasti člena 10(4) Direktive,
ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom
živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3),
in zlasti člena 4(3) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU (4) določa nadzorne ukrepe za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo
kugo v nekaterih državah članicah. V delih I, II, III in IV Priloge k navedenemu izvedbenemu sklepu so nekatera
območja zadevnih držav članic razmejena in navedena po različni stopnji tveganja zaradi epidemioloških razmer.
Navedeni seznam vključuje nekatera območja na Poljskem.

(2)

Avgusta 2016 je prišlo do dveh izbruhov afriške prašičje kuge pri domačih prašičih v Bialskem okrožju na
Poljskem na območju, ki je zdaj navedeno v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU. Ta izbruh skupaj
z nedavno spremembo epidemioloških razmer pomeni povišanje ravni tveganja, ki ga je treba upoštevati. Zato bi
bilo zdaj treba nekatera območja na Poljskem, navedena v delu I Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU,
navesti v delu III navedene priloge.

(3)

Komisija ugotavlja, da je prišlo do več novih izbruhov pri domačih prašičih, ki bi na podlagi predhodnih dokazov
lahko bili posledica človekove dejavnosti, ne pa divjih prašičev, zato so obravnavani v ločenem sklepu Komisije.
Ko bo Poljska predložila potrdilne dokaze v zvezi s temi izbruhi, bi bilo treba ukrepe iz tega sklepa pregledati, da
se izključi tveganje širjenja bolezni na divje prašiče.

(4)

Pri oceni tveganja za zdravje živali zaradi afriške prašičje kuge, ki ga za navedeno bolezen pomeni razvoj
trenutnih razmer na Poljskem, bi bilo treba upoštevati razvoj trenutnih epidemioloških razmer v zvezi
z navedeno boleznijo pri okuženih populacijah divjih prašičev v Uniji. Da bi lahko osredotočili nadzorne ukrepe
za zdravje živali iz Izvedbenega sklepa 2014/709/EU in preprečili nadaljnje širjenje afriške prašičje kuge ter
preprečili morebitne nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili neupravičenim omejitvam trgovine v
tretjih državah, bi bilo treba seznam Unije območij, za katera veljajo nadzorni ukrepi za zdravje živali, iz Priloge
k navedenemu izvedbenemu sklepu spremeniti, da se bodo upoštevale spremembe trenutnih epidemioloških
razmer v zvezi z navedeno boleznijo na Poljskem.

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

UL L 395, 30.12.1989, str. 13.
UL L 224, 18.8.1990, str. 29.
UL L 18, 23.1.2003, str. 11.
Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v
nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).
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(5)

Prilogo k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Priloga k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.
Člen 2
Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 22. avgusta 2016
Za Komisijo
Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije
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PRILOGA
„PRILOGA
DEL I

1. Latvija
Naslednja območja v Latviji:
— v občini Bauska krajevne skupnosti Īslīce, Gailīši, Brunava in Ceraukste,
— v občini Dobele krajevne skupnosti Biksti, Zebrene, Annenieki, Naudīte, Penkule, Auri in Krimūnas, Dobele,
Berze, del krajevne skupnosti Jaunbērze zahodno od ceste P98 ter mestno Dobele,
— v občini Jelgava krajevne skupnosti Glūda, Svēte, Platone, Vircava, Jaunsvirlauka, Zaļenieki, Vilce, Lielplatone, Eleja
in Sesava,
— v občini Kandava krajevni skupnosti Vāne in Matkule,
— v občini Talsi krajevne skupnosti Lube, Īve, Valdgale, Ģibuļi, Lībagi, Laidze, Ārlava, Abava ter mesta Sabile, Talsi,
Stende in Valdemārpils,
— občina Brocēni,
— občina Dundaga,
— občina Jaunpils,
— občina Roja,
— občina Rundāle,
— občina Stopiņi,
— občina Tērvete,
— mesto Bauska,
— mestna občina Jelgava,
— mestna občina Jūrmala.
2. Litva
Naslednja območja v Litvi:
— v okraju Jurbarkas enote (seniūnija) Raudonė, Veliuona, Seredžius in Juodaičiai,
— v okraju Pakruojis enote (seniūnija) Klovainiai, Rozalimas in Pakruojis,
— v okraju Panevežys del enote (seniūnija) Krekenava zahodno od reke Nevėžis,
— v okraju Raseiniai enote (seniūnija) Ariogala, Ariogala miestas, Betygala, Pagojukai in Šiluva,
— v okraju Šakiai enote (seniūnija) Plokščiai, Kriūkai, Lekėčiai, Lukšiai, Griškabūdis, Barzdai, Žvirgždaičiai, Sintautai,
Kudirkos Naumiestis, Slavikai, Šakiai,
— okraj Pasvalys,
— okraj Vilkaviškis,
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— okraj Radviliškis,
— občina Kalvarija,
— občina Kazlų Rūda,
— občina Marijampolė.
3. Poljska
Naslednja območja na Poljskem:
v Podlaškem vojvodstvu:
— občine Augustów z mestom Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin in Bargłów Kościelny v Augustowskem okrožju,
— občine Brańsk z mestom Brańsk, Boćki, Rudka, Wyszki, del občine Bielsk Podlaski zahodno od črte, ki poteka ob
cesti št. 19 (od mesta Bielsk Podlaski severno) in naprej ob vzhodni meji mesta Bielsk Podlaski ter cesti št. 66 (od
mesta Bielsk Podlaski južno), mesto Bielsk Podlaski, del občine Orla zahodno od ceste št. 66 v Bielskem okrožju,
— občine Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady in
Dobrzyniewo Duże v Białostockem okrožju,
— občine Drohiczyn, Dziadkowice, Grodzisk, Milejczyce in Perlejewo v Siemiatyckem okrožju,
— občine Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki, Raczki v Suwalskem okrožju,
— občini Suchowola in Korycin v Sokólskem okrožju,
— deli občin Kleszczele in Czeremcha zahodno od ceste št. 66 v Hajnowskem okrožju,
— Łomżyńsko okrožje,
— okrožje mesta Białystok,
— okrožje mesta Łomża,
— okrožje mesta Suwałki,
— Moniecko okrožje,
— Sejneńsko okrožje,
— Wysokomazowiecko okrožje,
— Zambrowsko okrožje;
v Mazovijskem vojvodstvu:
— občine Ceranów, Jabłonna Lacka, Sterdyń in Repki v Sokołowskem okrožju,
— občine Korczew, Przesmyki, Paprotnia, Suchożebry, Mordy, Siedlce in Zbuczyn v Siedleckem okrožju,
— okrožje mesta Siedlce,
— občine Rzekuń, Troszyn, Czerwin in Goworowo v Ostrołęckem okrožju,
— občine Olszanka, Łosice in Platerów v Sokólskem Łosickem okrožju,
— Ostrowsko okrožje;
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v Lublinskem vojvodstvu:
— občina Hanna v Włodawskem okrožju,
— občina Miedzyrzec Podlaski z mesti Miedzyrzec Podlaski, Drelów, Łomazy, Rossosz, Piszczac, Kodeń, Tuczna,
Sławatycze, Wisznice in Sosnówka v Bialskem okrožju,
— občini Kąkolewnica Wschodnia in Komarówka Podlaska v Radzyńskem okrožju.
DEL II

1. Estonija
Naslednja območja v Estoniji:
— mestna občina Kallaste,
— mestna občina Rakvere,
— mestna občina Tartu,
— mestna občina Viljandi,
— okrožje Harjumaa (razen dela občine Kuusalu južno od ceste št. 1 (E20), občine Aegviidu in občine Anija),
— okrožje Ida-Virumaa,
— okrožje Läänemaa,
— okrožje Pärnumaa,
— okrožje Põlvamaa,
— okrožje Raplamaa,
— del občine Kuusalu severno od ceste 1 (E20),
— del občine Pärsti zahodno od ceste 24126,
— del občine Suure-Jaani zahodno od ceste 49,
— del občine Tamsalu severovzhodno od železniške proge Talin–Tartu,
— del občine Tartu vzhodno od železniške proge Talin–Tartu,
— del občine Viiratsi zahodno od črte, ki poteka ob zahodnem delu ceste 92 do križišča s cesto 155 in nato ob
cesti 155 do križišča s cesto 24156, nato ob cesti 24156, dokler ne prečka reke Verilaske, ter nato ob reki
Varilaske do južne meje občine,
— občina Abja,
— občina Alatskivi,
— občina Avanduse,
— občina Haaslava,
— občina Haljala,
— občina Halliste,
— občina Kambja,
— občina Karksi,
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— občina Koonga,
— občina Kõpu,
— občina Laekvere,
— občina Luunja,
— občina Mäksa,
— občina Märjamaa,
— občina Meeksi,
— občina Peipsiääre,
— občina Piirissaare,
— občina Rägavere,
— občina Rakvere,
— občina Saksi,
— občina Sõmeru,
— občina Vara,
— občina Vihula,
— občina Võnnu.
2. Latvija
Naslednja območja v Latviji:
— v občini Balvi krajevne skupnosti Vīksna, Bērzkalne, Vectilža, Lazduleja, Briežuciems, Tilža, Bērzpils in Krišjāņi,
— v občini Bauska krajevne skupnosti Mežotne, Code, Dāviņi in Vecsaule,
— v občini Dobele del krajevne skupnosti Jaunbērze vzhodno od ceste P98,
— v občini Gulbene krajevne skupnosti Lejasciems, Lizums, Ranka, Druviena, Tirza in Līgo,
— v občini Jelgava krajevne skupnosti Kalnciems, Līvbērze in Valgunde,
— v občini Kandava krajevne skupnosti Cēre, Kandava, Zemīte in Zante ter mesto Kandava,
— v občini Limbaži krajevne skupnosti Skulte, Vidriži, Limbaži in Umurga,
— v občini Rugāji krajevna skupnost Lazdukalns,
— v občini Salacgrīva krajevna skupnost Liepupe,
— v občini Talsi krajevne skupnosti Ķūļciems, Balgale, Vandzene, Lauciene, Virbi in Strazde,
— občina Ādaži,
— občina Aizkraukle,
— občina Aknīste,
— občina Alūksne,
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— občina Amata,
— občina Ape,
— občina Babīte,
— občina Baldone,
— občina Baltinava,
— občina Carnikava,
— občina Cēsis,
— občina Cesvaine,
— občina Engure,
— občina Ērgļi,
— občina Garkalne,
— občina Iecava,
— občina Ikšķile,
— občina Ilūkste,
— občina Inčukalns,
— občina Jaunjelgava,
— občina Jaunpiebalga,
— občina Jēkabpils,
— občina Ķegums,
— občina Ķekava,
— občina Kocēni,
— občina Koknese,
— občina Krimulda,
— občina Krustpils,
— občina Lielvārde,
— občina Līgatne,
— občina Līvāni,
— občina Lubāna,
— občina Madona,
— občina Mālpils,
— občina Mārupe,
— občina Mērsrags,
— občina Nereta,
— občina Ogre,
— občina Olaine,
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— občina Ozolnieki,
— občina Pārgauja,
— občina Pļaviņas,
— občina Priekuļi,
— občina Rauna,
— občina Ropaži,
— občina Sala,
— občina Salaspils,
— občina Saulkrasti,
— občina Sēja,
— občina Sigulda,
— občina Skrīveri,
— občina Smiltene,
— občina Tukums,
— občina Varakļāni,
— občina Vecpiebalga,
— občina Vecumnieki,
— občina Viesīte,
— občina Viļaka,
— mesto Limbaži,
— mestna občina Jēkabpils,
— mestna občina Valmiera.

3. Litva
Naslednja območja v Litvi:
— v okraju Anykščiai enoti (seniūnija) Kavarskas, Kurkliai in del okraja Anykščiai jugozahodno od cest št. 121
in št. 119,
— v okraju Jonava enote (seniūnija) Šilai, Bukonys in v enoti Žeimiai vasi Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II,
Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai,
— v okraju Kaunas enote (seniūnija) Akademija, Alšėnai, Babtai, Batniava, Čekiškė, Domeikava, Ežerėlis, Garliava,
Garliavos apylinke, Kačerginė, Kulautuva, Linksmakalnis, Raudondvaris, Ringaudai, Rokai, Samylai, Taurakiemis,
Užliedžiai, Vilkija, Vilkijos apylinke in Zapyškis,
— v okraju Kėdainiai enote (seniūnija) Josvainiai, Pernarava, Krakes, Dotnuva, Gudžiūnai, Surviliškis, Vilainiai,
Truskava, Šėta, Kėdainių miesto,
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— v okraju Panevėžys enote (seniūnija) Karsakiškis, Naujamiestis, Paįstrys, Panevėžys, Ramygala, Smilgiai, Upytė,
Vadokliai,Velžys in del enote (seniūnija) Krekenava vzhodno od reke Nevėžis,
— v okraju Prienai enote (seniūnija) Veiveriai, Šilavotas, Naujoji Ūta, Balbieriškis, Ašminta, Išlaužas, Pakuonis,
— v okraju Šalčininkai enote (seniūnija) Jašiūnai, Turgeliai, Akmenynė, Šalčininkai, Gerviškės, Butrimonys, Eišiškės,
Poškonys, Dieveniškės,
— v okraju Varėna enote (seniūnija) Kaniava, Marcinkonys, Merkinė,
— v okraju Vilnius deli enot (seniūnija) Sudervė in Dūkštos severovzhodno od ceste št. 171, enote (seniūnija)
Maišiagala, Zujūnai, Avižieniai, Riešė, Paberžė, Nemenčinė, Nemenčinė – miestas, Sužionys, Buivydžiai, Bezdonys,
Lavoriškės, Mickūnai, Šatrininkai, Kalveliai, Nemėžis, Rudamina, Rūkainiai, Medininkai, Marijampolis, Pagiriai in
Juodšiliai,
— mestna občina Alytus,
— v okraju Utena enote (seniūnija) Sudeikiai, Utena, Utena – miestas, Kuktiškės, Daugailiai, Tauragnai, Saldutiškis,
— v mestni občini Alytus enote (seniūnija) Pivašiūnai, Punia, Daugai, Alovė, Nemunaitis, Raitininkai, Miroslavas,
Krokialaukis, Simnas, Alytus,
— mestna občina Kaunas,
— mestna občina Panevėžys,
— mestna občina Prienai,
— mestna občina Vilnius,
— okraj Biržai,
— okraj Druskininkai,
— okraj Ignalina,
— okraj Lazdijai,
— okraj Molėtai,
— okraj Rokiškis,
— okraj Širvintos,
— okraj Švenčionys,
— okraj Ukmergė,
— okraj Zarasai,
— občina Birštonas,
— občina Visaginas.
4. Poljska
Naslednja območja na Poljskem:
v Podlaškem vojvodstvu:
— občine Czarna Białostocka, Gródek, Michałowo, Supraśl, Wasilków in Zabłudów v Białostockem okrožju,
— občine Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka in Szudziałowo v Sokólskem
okrožju,
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— občina Lipsk v Augustowskem okrožju,
— občina Dubicze Cerkiewne, deli občin Kleszczele in Czeremcha vzhodno od ceste št. 66 v Hajnowskem okrožju,
— del občine Bielsk Podlaski vzhodno od črte, ki poteka ob cesti št. 19 (od mesta Bielsk Podlaski severno) in naprej
ob vzhodni meji mesta Bielsk Podlaski ter cesti št. 66 (od mesta Bielsk Podlaski južno), del občine Orla vzhodno
od ceste št. 66 v Bielskem okrožju.
DEL III

1. Estonija
Naslednja območja v Estoniji:
— mestna občina Elva,
— mestna občina Võhma,
— okrožje Jõgevamaa,
— okrožje Järvamaa,
— okrožje Valgamaa,
— okrožje Võrumaa,
— del občine Kuusalu južno od ceste 1 (E20),
— del občine Pärsti vzhodno od ceste 24126,
— del občine Suure-Jaani vzhodno od ceste 49,
— del občine Tamsalu jugozahodno od železniške proge Talin–Tartu,
— del občine Tartu zahodno od železniške proge Talin–Tartu,
— del občine Viiratsi vzhodno od črte, ki poteka ob zahodnem delu ceste 92 do križišča s cesto 155 in nato ob
cesti 155 do križišča s cesto 24156, nato ob cesti 24156, dokler ne prečka reke Verilaske, ter nato ob reki
Varilaske do južne meje občine,
— občina Aegviidu,
— občina Anija,
— občina Kadrina,
— občina Kolga-Jaani,
— občina Konguta,
— občina Kõo,
— občina Laeva,
— občina Nõo,
— občina Paistu,
— občina Puhja,
— občina Rakke,
— občina Rannu,
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— občina Rõngu,
— občina Saarepeedi,
— občina Tapa,
— občina Tähtvere,
— občina Tarvastu,
— občina Ülenurme,
— občina Väike-Maarja.
2. Latvija
Naslednja območja v Latviji:
— v občini Balvi krajevne skupnosti Kubuļi in Balvi,
— v občini Gulbene krajevne skupnosti Beļava, Galgauska, Jaungulbene, Daukstes, Stradi, Litene in Stāmeriena,
— v občini Limbaži krajevne skupnosti Viļķene, Pāle in Katvari,
— v občini Rugāji krajevna skupnost Rugāji,
— v občini Salacgrīva krajevni skupnosti Ainaži in Salacgrīva,
— občina Aglona,
— občina Aloja,
— občina Beverīna,
— občina Burtnieki,
— občina Cibla,
— občina Dagda,
— občina Daugavpils,
— občina Kārsava,
— občina Krāslava,
— občina Ludza,
— občina Mazsalaca,
— občina Naukšēni,
— občina Preiļi,
— občina Rēzekne,
— občina Riebiņi,
— občina Rūjiena,
— občina Strenči,
— občina Valka,
— občina Vārkava,
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— občina Viļāni,
— občina Zilupe,
— mesto Ainaži,
— mesto Salacgrīva,
— mestna občina Daugavpils,
— mestna občina Rēzekne.
3. Litva
Naslednja območja v Litvi:
— v okraju Anykščiai enote (seniūnija) Debeikiai, Skiemonys, Viešintos, Andrioniškis, Svėdasai, Troškūnai, Traupis in
del enote (seniūnija) Anykščiai severovzhodno od cest št. 121 in št. 119,
— v okraju Alytus enota (seniūnija) Butrimonys,
— v okraju Jonava enote (seniūnija) Upninkai, Rukla, Dumsiai, Užusaliai, Kulva in v enoti (seniūnija) Žeimiai vasi
Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai,
Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai,
Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai in Žeimiai miestelis,
— okraj Kaišiadorys,
— v okraju Kaunas enote (seniūnija) Vandžiogala, Lapės, Karmėlava in Neveronys,
— v okraju Kėdainiai enota (seniūnija) Pelėdnagiai,
— v okraju Prienai enoti (seniūnija) Jieznas in Stakliškės,
— v okraju Panevėžys enoti (seniūnija) Miežiškiai in Raguva,
— v okraju Šalčininkai enote (seniūnija) Baltoji Vokė, Pabarė, Dainava in Kalesninkai,
— v okraju Varėna enote (seniūnija) Valkininkai, Jakėnai, Matuizos, Varėna in Vydeniai,
— v okraju Vilnius deli enot (seniūnija) Sudervė in Dūkštos jugozahodno od ceste št. 171,
— v okraju Utena enote (seniūnija) Užpaliai, Vyžuonos in Leliūnai,
— občina Elektrėnai,
— mestna občina Jonava,
— mestna občina Kaišiadorys,
— okraj Kupiškis,
— okraj Trakai.
4. Poljska
Naslednja območja na Poljskem:
— občine Czyże, Białowieża, Hajnówka z mestom Hajnówka, Narew, Narewka v Hajnowskem okrožju,
— občine Mielnik, Nurzec-Stacja, Siemiatycze z mestom Siemiatycze v Siemiatyckem okrožju;
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v Mazovijskem vojvodstvu:
— občine Sarnaki, Stara Kornica in Huszlew in Łosickem okrožju;
v Lublinskem vojvodstvu:
— občine Konstantynów, Janów Podlaski, Leśna Podlaska, Rokitno, Biała Podlaska, Zalesie in Terespol z mestom
Terespol v Bialskem okrožju,
— okrožje mesta Biała Podlaska.
DEL IV

Italija
Naslednja območja v Italiji:
— vsa območja Sardinije.“
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IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/1406
z dne 22. avgusta 2016
o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na Poljskem in razveljavitvi
Izvedbenega sklepa (EU) 2016/1367
(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 5467)
(Besedilo v poljskem jeziku je edino verodostojno)
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,
ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj
Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,
ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se
zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in
zlasti člena 10(4) Direktive,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)

Afriška prašičja kuga je nalezljiva virusna bolezen pri populacijah domačih in divjih prašičev ter lahko resno
vpliva na donosnost prašičereje, kar povzroča motnje v trgovini znotraj Unije in izvozu v tretje države.

(2)

Pri izbruhu afriške prašičje kuge obstaja tveganje, da se povzročitelj bolezni razširi na druga gospodarstva s
prašiči in divje prašiče. Zato se lahko s trgovino z živimi prašiči ali njihovimi proizvodi razširi tudi iz ene države
članice v drugo državo članico in tretje države.

(3)

Direktiva Sveta 2002/60/ES (3) določa minimalne ukrepe, ki jih je treba izvajati v Uniji za nadzor afriške prašičje
kuge. Člen 9 Direktive 2002/60/ES v primeru izbruha navedene bolezni določa vzpostavitev okuženih in
ogroženih območij, na katerih je treba izvajati ukrepe iz členov 10 in 11 navedene direktive.

(4)

Poljska je obvestila Komisijo o trenutnem stanju glede afriške prašičje kuge na svojem ozemlju ter v skladu s
členom 9 Direktive 2002/60/ES določila okužena in ogrožena območja, na katerih se izvajajo ukrepi iz
členov 10 in 11 navedene direktive.

(5)

Da bi preprečili kakršne koli nepotrebne motnje za trgovino v Uniji in se izognili tveganju, da tretje države
sprejmejo neupravičene omejitve trgovanja, je treba na ravni Unije v sodelovanju s Poljsko opredeliti območja v
navedeni državi članici, določena kot okužena in ogrožena z afriško prašičjo kugo.

(6)

Zato bi bilo treba območja, določena kot okužena in ogrožena območja na Poljskem, določiti v Prilogi k temu
sklepu in določiti trajanje navedene razmejitve.

(7)

V Wysokomazowieckem, Zambrowskem, Białostockem in Bielskem okrožju je avgusta 2016 prišlo do šestih
izbruhov pri domačih prašičih. Ker je Poljska predložila predhodne dokaze, da so ti izbruhi povezani s človekovo
dejavnostjo, ter ker obstajajo dokazi, da afriška prašičja kuga ne kroži v populaciji divjih prašičev na zadevnih
območjih, so potrebni specifični in sorazmerni ukrepi, tudi ob upoštevanju dejstva, da se je Poljska zavezala k
izvajanju dodatnih nacionalnih ukrepov za nadzor premikov živali in trgov. Ti ukrepi bi morali vključevati
izvajanje ukrepov iz Direktive 2002/60/ES, zlasti strogih omejitev premikov in prevoza prašičev iz členov 10
in 11 navedene direktive na območjih, ki so združeni v dve celoviti območji, kot je opisano v Prilogi.

(1) UL L 395, 30.12.1989, str. 13.
(2) UL L 224, 18.8.1990, str. 29.
(3) Direktiva Sveta 2002/60/ES z dne 27. junija 2002 o določitvi posebnih ukrepov za nadzor nad afriško prašičjo kugo in o spremembi
Direktive 92/119/EGS v zvezi z nalezljivo ohromelostjo prašičev in afriško prašičjo kugo (UL L 192, 20.7.2002, str. 27).
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(8)

Da bi se upoštevale splošne epidemiološke razmere in izvajali ustrezni ukrepi, je treba prav tako pregledati
Izvedbeni sklep 2014/709/EU (1). Ko bo Poljska predložila potrdilne dokaze v zvezi z zgoraj navedenimi izbruhi,
bi bilo treba prav tako pregledati ukrepe iz navedenega izvedbenega sklepa, da se izključi tveganje širjenja bolezni
na divje prašiče.

(9)

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1367 (2) določa nekatere zaščitne ukrepe v zvezi z afriško prašičjo kugo na
Poljskem. Od njegovega sprejetja so se epidemiološke razmere glede te bolezni spremenile, zato je treba ukrepe
prilagoditi. Izvedbeni sklep (EU) 2016/1367 bi bilo zato treba razveljaviti in nadomestiti s tem sklepom.

(10)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1
Poljska zagotovi, da okužena in ogrožena območja, določena v skladu s členom 9 Direktive 2002/60/ES, zajemajo vsaj
okužena in ogrožena območja iz Priloge k temu sklepu.
Člen 2
Ta sklep se uporablja do 15. oktobra 2016.
Člen 3
Izvedbeni sklep (EU) 2016/1367 se razveljavi.
Člen 4
Ta sklep je naslovljen na Republiko Poljsko.

V Bruslju, 22. avgusta 2016
Za Komisijo
Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije

(1) Izvedbeni sklep Komisije 2014/709/EU z dne 9. oktobra 2014 o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v
nekaterih državah članicah in razveljavitvi Izvedbenega sklepa 2014/178/EU (UL L 295, 11.10.2014, str. 63).
(2) Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/1367 z dne 10. avgusta 2016 o nekaterih zaščitnih ukrepih v zvezi z afriško prašičjo kugo na
Poljskem (UL L 216, 11.8.2016, str. 26).
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Okuženo območje

Območja iz člena 1

Meje tega okuženega območja so:

(a) na vzhodu: od severne meje vasi Sanie Dąb proti jugu po cesti, ki po
vezuje vas Sanie Dąb z vasjo Kołaki Kościelne do sečišča z reko Dąb,
nato vzdolž reke Dąb proti jugovzhodu, nato vzdolž roba gozda na za
hodni meji vasi Tybory-Olszewo, nato po cesti, ki povezuje vas Ty
bory-Olszewo z vasjo Tybory-Kamianka, nato po zahodni strani vasi
Tybory-Kamianka do ceste, ki povezuje vas Tybory-Kamianka z vasjo
Jabłonka Kościelna, nato južno do vodotoka, ki povezuje mlako
Kamianka z reko Jabłonka, nato vzdolž vodotoka do njegovega izliva v
reko Jabłonka, nato v ravni črti južno do križišča ceste št. 66 s cesto,
ki povezuje vas Jabłonka Kościelna z vasjo Miodusy-Litwa;

(b) na jugu: po cesti št. 66 zahodno do sečišča reke Jabłonka s cesto
št. 66, nato po južni meji vasi Faszcze do reke Jabłonka, nato zahodno
po reki Jabłonka do meje med vasjo Wdziękoń Pierwszy in vasjo
Wdziękoń Drugi, nato v ravni črti severno do ceste št. 66, nato po ce
sti št. 66 do sečišča vodotoka s cesto št. 66 v črti vasi Wdziękoń
Pierwszy;

(c) na zahodu: severno vzdolž vodotoka do roba gozda, nato vzdolž
vzhodne meje rezervata „Grabówka“ in nato vzdolž vzhodne meje
gozda do ceste, ki povezuje vas Grabówka z vasjo Wróble-Arciszewo;

(d) na severu: v ravni črti vzhodno do reke Dąb pod vasjo Czarnowo Dąb,
nato v ravni črti vzhodno vzdolž severne meje vasi Sanie Dąb do ceste,
ki povezuje vas Sanie Dąb z vasjo Kołaki Kościelne.

Meje tega okuženega območja so:

(a) na severu: od vasi Konowały po občinski cesti do križišča s cesto Szosa
Kruszewska, nato po cesti Szosa Kruszewska vzdolž južne meje gozda
do izhoda v vas Kruszewo;

(b) na zahodu: skozi vas Kruszewo vzdolž vzhodne meje doline reke
Narew v črti z vasjo Waniewo do meje z Wysokomazowieckim
okrožjem;

(c) na jugu: od meje z Wysokomazowieckim okrožjem vzdolž zahodnega
brega doline reke Narew;

(d) na vzhodu: od zahodnega brega doline reke Narew v ravni črti do
Topilec-Kolonia, nato v ravni črti do vasi Konowały.

Datum konca izvajanja

15. oktober 2016
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Meje tega okuženega območja so:

(a) na severu: od križišča ceste št. 63 s cesto, ki vodi v zapor v Czerwony
Bór, v loku v smeri vasi Polki Teklin, nato nad to vasjo do sečišča
z reko Gać do vzhodne meje ribnikov okrog vasi Poryte Jabłoń;

(b) na vzhodu: vzdolž vzhodne meje ribnikov okrog vasi Poryte Jabłoń
v smeri ceste, ki povezuje vas Poryte Jabłoń s cesto št. 66, nato vzdolž
zahodne meje te vasi v smeri ceste št. 63;

(c) na jugu: od ceste št. 63 nad vasjo Stare Zakrzewo po cesti, ki povezuje
to vas z vasjo Tabędz, nato vzdolž zahodne in severne meje te vasi;

(d) na zahodu: v ravni črti proti severu do zahodne meje vasi Bacze Mo
kre, nato od zahodne meje vasi Bacze Mokre v ravni črti proti severo
vzhodu do ceste, ki vodi v zapor v Czerwony Bór, nato po tej cesti do
ceste št. 63.

Meje tega okuženega območja so:

(a) na severu: od meje Wysokomazowieckega okrožja vzdolž vodotka
Brok Mały do vasi Miodusy Litwa vzdolž njegovega jugozahodnega na
brežja; nato od meje Zambrowskega okrožja v smeri vasi Krajewo
Białe, vzdolž južne meje vasi, nato po cesti v smeri vasi Stary Skarżyn;

(b) na zahodu: vzdolž zahodne meje vasi Stary Skarżyn do sečišča z vodo
tokom Brok Mały in nato jugovzhodno pod vasjo Zaręby Krztęki do
meja z Zambrowskim okrožjem;

(c) na jugu: od meja z Zambrowskim okrožjem vzdolž vodotoka, ki teče
proti vasi Kaczyn Herbasy;

(d) na vzhodu: po cesti, ki vodi od vasi Miodusy Litwa skozi vas Święck
Nowiny.

Meje tega okuženega območja so:

(a) na severu: od južnega dela vasi Kierzki vzhodno do ceste št. 671, nad
severno mejo vasi Czajki;

(b) na vzhodu: od ceste št. 671 do vasi Jabłonowo Kąty, nato južno vzdolž
zahodnega nabrežja reke Awissa; nato do ceste Idźki Średnie – Krus
zewo Brodowo z zahodne strani vasi Kruszewo Brodowo;
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(c) na jugu: od ceste št. 671 v črti vasi Idźki-Wykno po cesti, ki povezuje
vas Sokoły z vasjo Jamiołki-Godzieby;
(d) na zahodu: od vasi Jamiołki-Godzieby vzdolž vzhodnega nabrežja reke
Ślina do vasi Jamiołki Kowale, nato severno skozi vas Stypułki borki
do ceste Kierzki – Czajki na vzhodni strani vasi Kierzki.
Meje tega okuženega območja so:
(a) na vzhodu: od meje mesta Bielsk Podlaski, ulica Adam Mickiewicz,
vzdolž vzhodnega obrobja mesta Bielsk Podlaski;
(b) na jugu: vzdolž južnega obrobja mesta Bielsk Podlaski do vasi Piliki,
vključno z vasjo Piliki, ter nato v ravni črti do ceste št. 66;
(c) na zahodu: od ceste št. 66 proti zahodnemu obrobju vasi Augustowo,
vključno z vasjo Augustowo, od vasi Augustowo v ravni črti do kri
žišča železniške proge in lokalne ceste št. 1575B;
(d) na severu: od križišča železniške proge in lokalne ceste št. 1575B po
severnem obrobju mesta Bielsk Podlaski do meje mesta Bielsk Podlaski,
ulica Adam Mickiewicz.
Ogroženo
območje

Spodaj navedeno območje, razen zgoraj navedenega okuženega območja:
— Łomżyńsko okrožje – občina Łomża,
— Zambrowsko okrožje – mesto Zambrów ter občini Zambrów in Kołaki
Kościelne,
— Wysokomazowiecko okrožje – občini Kulesze Kościelne in Wysokie
Mazowieckie ter mesta Wysokie Mazowieckie, Kobylin Borzymy, So
koły in Czyżew,
— okrožje mesta Białystok– občine Choroszcz, Turośń Kościelna in Łapy,
— Bielsko okrožje – mesto Bielsk Podlaski ter občini Bielsk Podlaski
in Orla.
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