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Předmět: Postoj Rady v prvním čtení k přijetí NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO 

PARLAMENTU A RADY, kterým se mění některá nařízení týkající se 
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

(EU) č. …/2013

ze dne …,

kterým se mění některá nařízení

týkající se společné obchodní politiky, 

pokud jde o postupy přijímání určitých opatření

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 207 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

v souladu s řádným legislativním postupem1,

                                               
1 Postoj Evropského parlamentu ze dne 14. března 2012 (Úř. věst. C 251 E, 31.8.2013, s. 126)

a postoj Rady v prvním čtení ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Postoj 
Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí 
Rady ze dne … .
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Několik základních nařízení týkajících se společné obchodní politiky stanoví, že akty, 

kterými se provádí společná obchodní politika, mají být přijímány Radou postupy 

stanovenými v různých dotčených nástrojích nebo Komisí zvláštními postupy, kdy 

podléhají kontrole Rady. Takové postupy nejsou předmětem rozhodnutí Rady 

1999/468/ES1.

(2) Je vhodné zmíněná základní nařízení změnit, aby byla zajištěna soudržnost s ustanoveními 

zavedenými Lisabonskou smlouvou. Ve vhodných případech by tak mělo být učiněno 

svěřením přenesených pravomocí Komisi a použitím určitých postupů stanovených 

v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20112.

                                               
1 Rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích 

pravomocí svěřených Komisi (Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23).
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se 

stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).
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(3) Proto by měla být odpovídajícím způsobem změněna následující nařízení:

– nařízení Rady (EHS) č. 2841/721,

– nařízení Rady (EHS) č. 2843/722,

– nařízení Rady (EHS) č. 1692/733,

– nařízení Rady (ES) č. 3286/944,

– nařízení Rady (ES) č. 385/965,

                                               
1 Nařízení Rady (EHS) č. 2841/72 ze dne 19. prosince 1972 o ochranných opatřeních 

stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou 
konfederací (Úř. věst. L 300, 31.12.1972, s. 284).

2 Nařízení Rady (EHS) č. 2843/72 ze dne 19. prosince 1972 o ochranných opatřeních 
stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou 
republikou (Úř. věst. L 301, 31.12.1972, s. 162).

3 Nařízení Rady (EHS) č. 1692/73 ze dne 25. června 1973 o ochranných opatřeních 
stanovených v dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským 
královstvím (Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 103).

4 Nařízení Rady (ES) č. 3286/94 ze dne 22. prosince 1994, kterým se stanoví postupy 
Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství 
podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové 
obchodní organizace (Úř. věst. L 349, 31.12.1994, s. 71).

5 Nařízení Rady (ES) č. 385/96 ze dne 29. ledna 1996 o ochraně proti cenám působícím újmu 
v loďařství (Úř. věst. L 56, 6.3.1996, s. 21).
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– nařízení Rady (ES) č. 2271/961,

– nařízení Rady (ES) č. 1515/20012,

– nařízení Rady (ES) č. 153/20023,

– nařízení Rady (ES) č. 427/20034,

– nařízení Rady (ES) č. 452/20035,

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 2271/96 ze dne 22. listopadu 1996 o ochraně proti účinkům právních 

předpisů přijatých určitou třetí zemí uplatňovaných mimo její území, jakož i proti účinkům 
opatření na nich založených nebo z nich vyplývajících (Úř. věst. L 309, 29.11.1996, s. 1).

2 Nařízení Rady (ES) č. 1515/2001 ze dne 23. července 2001 o opatřeních, která může 
Společenství přijmout na základě zprávy přijaté orgánem WTO pro řešení sporů 
o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních (Úř. věst. L 201, 26.7.2001, s. 10).

3 Nařízení Rady (ES) č. 153/2002 ze dne 21. ledna 2002 o některých postupech pro používání 
Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy 
na jedné straně a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií na straně druhé a pro 
používání Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím a Bývalou jugoslávskou 
republikou Makedonií (Úř. věst. L 25, 29.1.2002, s. 16).

4 Nařízení Rady (ES) č. 427/2003 ze dne 3. března 2003 o přechodném ochranném 
mechanismu pro určité dovážené produkty pocházející z Čínské lidové republiky a o změně 
nařízení (ES) č. 519/94 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí (Úř. věst. 
L 65, 8.3.2003, s. 1).

5 Nařízení Rady (ES) č. 452/2003 ze dne 6. března 2003 o opatřeních, které může 
Společenství přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo 
antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními (Úř. věst. L 69, 13.3.2003, s. 8).
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– nařízení Rady (ES) č. 673/20051,

– nařízení Rady (ES) č. 1236/20052,

– nařízení Rady (ES) č. 1616/20063,

– nařízení Rady (ES) č. 1528/20074,

– nařízení Rady (ES) č. 140/20085,

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na 

dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických (Úř. věst. L 110, 
30.4.2005, s. 1).

2 Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, 
které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující 
zacházení nebo trestání (Úř. věst. L 200, 30.7.2005, s. 1).

3 Nařízení Rady (ES) č. 1616/2006 ze dne 23. října 2006 o některých postupech pro používání 
Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy 
na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé a pro používání prozatímní dohody 
mezi Evropským společenstvím a Albánskou republikou (Úř. věst. L 300, 31.10.2006, s. 1).

4 Nařízení Rady (ES) č. 1528/2007 ze dne 20. prosince 2007 o uplatňování režimu 
stanoveného v dohodách zakládajících hospodářské partnerství nebo vedoucích k jeho 
založení na produkty pocházející z některých států, které jsou součástí skupiny afrických, 
karibských a tichomořských států (AKT) (Úř. věst. L 348, 31.12.2007, s. 1).

5 Nařízení Rady (ES) č. 140/2008 ze dne 19. listopadu 2007 o některých postupech pro 
uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 
členskými státy na jedné straně a Republikou Černá Hora na straně druhé a pro uplatňování 
Prozatímní dohody mezi Evropským společenstvím na jedné straně a Republikou Černá
Hora na straně druhé (Úř. věst. L 43, 19.2.2008, s. 1).
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– nařízení Rady (ES) č. 55/20081,

– nařízení Rady (ES) č. 594/20082,

– nařízení Rady (ES) č. 597/20093,

– nařízení Rady (ES) č. 260/20094,

– nařízení Rady (ES) č. 625/20095,

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 55/2008 ze dne 21. ledna 2008 o zavedení autonomních obchodních 

preferencí pro Moldavsko a o změně nařízení (ES) č. 980/2005 a rozhodnutí Komise 
2005/924/ES (Úř. věst. L 20, 24.1.2008, s. 1).

2 Nařízení Rady (ES) č. 594/2008 ze dne 16. června 2008 o některých postupech pro 
uplatňování Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich 
členskými státy na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé a pro uplatňování 
Prozatímní dohody o obchodu a obchodních záležitostech mezi Evropským společenstvím 
na jedné straně a Bosnou a Hercegovinou na straně druhé (Úř. věst. L 169, 30.6.2008, s. 1).

3 Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem 
subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93).

4 Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech dovozu 
(Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).

5 Nařízení Rady (ES) č. 625/2009 ze dne 7. července 2009 o společných pravidlech dovozu 
z některých třetích zemí (Úř. věst. L 185, 17.7.2009, s. 1).
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– nařízení Rady (ES) č. 1061/20091,

– nařízení Rady (ES) č. 1225/20092.

(4) K zajištění právní jistoty by postupy pro přijetí opatření, které byly zahájeny, avšak nikoli 

dokončeny před vstupem tohoto nařízení v platnost, neměly být tímto nařízením dotčeny,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

                                               
1 Nařízení Rady (ES) č. 1061/2009 ze dne 19. října 2009, kterým se stanoví společná pravidla 

pro vývoz (Úř. věst. L 291, 7.11.2009, s. 1).
2 Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým 

dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, 
s. 51).
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Článek 1

Nařízení uvedená v příloze tohoto nařízení se mění v souladu s ní.

Článek 2

Odkazy na ustanovení nařízení uvedených v příloze tohoto nařízení se považují za odkazy na 

zmíněná ustanovení ve znění tohoto nařízení.

Odkazy na původní názvy výborů se považují za odkazy na nové názvy výborů podle tohoto 

nařízení.

Ve všech nařízeních uvedených v příloze se:

a) veškeré odkazy na pojmy „Evropské společenství“, „Evropská společenství“ či 

„Společenství“ považují za odkazy na „Evropská unie“ či „Unie“;

b) veškeré odkazy na pojem „společný trh“ považují za odkaz na „vnitřní trh“;
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c) veškeré odkazy na „výbor podle článku 113“, „výbor podle článku 133“, „výbor uvedený 

v článku 113“ nebo „výbor uvedený v článku 133“ považují za odkaz na „výbor podle 

článku 207“; a 

d) veškeré odkazy na „článek 113 Smlouvy“ či „článek 133 Smlouvy“ považují za odkaz na 

„článek 207 Smlouvy“.

Článek 3

Tímto nařízením nejsou dotčeny již zahájené postupy přijímání opatření podle nařízení uvedených 

v příloze tohoto nařízení, jestliže před vstupem nebo během vstupu tohoto nařízení v platnost:

a) Komise přijala akt;

b) některé z nařízení uvedených v příloze vyžaduje konzultaci a taková konzultace již byla

zahájena; nebo

c) některé z nařízení uvedených v příloze vyžaduje přijetí návrhu a Komise takový návrh 

přijala.
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Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost třicátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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PŘÍLOHA

SEZNAM NAŘÍZENÍ 

Z OBLASTI SPOLEČNÉ OBCHODNÍ POLITIKY 

ZMĚNĚNÝCH ZA ÚČELEM PŘIZPŮSOBENÍ ČLÁNKU 290

SMLOUVY O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE 

NEBO POUŽITELNÝM USTANOVENÍM NAŘÍZENÍ (EU) č. 182/2011

1. NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2841/72 

Pokud jde o nařízení (EHS) č. 2841/72, vyžaduje uplatňování dvoustranných ochranných doložek 

uvedených v dohodě jednotné podmínky pro přijímání ochranných opatření. Tato opatření by měla 

být přijímána v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Komise by měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud je to s ohledem na naléhavé 

důvody nutné v řádně odůvodněných případech souvisejících se situacemi uvedenými v článcích 

24, 24a a 26 dohody nebo v případě podpor vývozu, které mají přímý a bezprostřední dopad na 

obchod.
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Nařízení (EHS) č. 2841/72 se proto mění takto:

1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Komise může rozhodnout o předložení věci smíšenému výboru zřízenému Dohodou mezi 

Evropským hospodářským společenstvím a Švýcarskou konfederací (dále jen „dohoda“) za 

účelem přijetí opatření stanovených v článcích 22, 24, 24a a 26 dohody. V případě potřeby 

přijme Komise tato opatření přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Rozhodne-li Komise o předložení určité otázky smíšenému výboru, uvědomí o tom členské 

státy.“

2) V čl. 2 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„V případě nutnosti přijme Komise ochranná opatření přezkumným postupem podle 

čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.“
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3) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1. Vyžadují-li výjimečné okolnosti v situacích uvedených v článcích 24, 24a 

a 26 dohody nebo v případě podpor vývozu, které mají přímý a bezprostřední dopad

na obchod, okamžitý zásah, může Komise přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 

tohoto nařízení, nebo v naléhavých případech postupem podle čl. 7 odst. 3 tohoto 

nařízení, přijmout ochranná opatření stanovená v čl. 27 odst. 3 písm. e) dohody.

2. Je-li Komise požádána členským státem o přijetí opatření, rozhodne o této žádosti ve 

lhůtě pěti pracovních dnů od jejího obdržení.“

4) Článek 5 se zrušuje.

5) Doplňují se nové články, které znějí:

„Článek 7

1. Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření, zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení 

Rady (ES) č. 260/2009*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.
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2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

Článek 8

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení Rady (ES) č. 1225/2009***.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

*** Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).“
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2. NAŘÍZENÍ (EHS) č. 2843/72

Pokud jde o nařízení (EHS) č. 2843/72, vyžaduje uplatňování dvoustranných ochranných doložek 

uvedených v dohodě jednotné podmínky pro přijímání ochranných opatření. Tato opatření by měla 

být přijímána v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Komise by měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud je to s ohledem na naléhavé 

důvody nutné v řádně odůvodněných případech souvisejících se situacemi uvedenými v článcích 

25, 25a a 27 dohody nebo v případě podpor vývozu, které mají přímý a bezprostřední dopad na 

obchod.

Nařízení (EHS) č. 2843/72 se proto mění takto:

1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Komise může rozhodnout o předložení věci smíšenému výboru zřízenému Dohodou mezi 

Evropským hospodářským společenstvím a Islandskou republikou (dále jen „dohoda“) za 

účelem přijetí opatření stanovených v článcích 23, 25, 25a a 27 dohody. V případě potřeby 

přijme Komise tato opatření přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.
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Rozhodne-li Komise o předložení určité otázky smíšenému výboru, uvědomí o tom členské 

státy.“

2) V čl. 2 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„V případě nutnosti přijme Komise ochranná opatření přezkumným postupem podle čl. 7 

odst. 2 tohoto nařízení.“

3) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1. Vyžadují-li výjimečné okolnosti v situacích uvedených v článcích 25, 25a 

a 27 dohody nebo v případě podpor vývozu, které mají přímý a bezprostřední dopad 

na obchod, okamžitý zásah, může Komise přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 

tohoto nařízení, nebo v naléhavých případech postupem podle čl. 7 odst. 3 tohoto 

nařízení, přijmout opatření stanovená v čl. 28 odst. 3 písm. e) dohody.

2. Je-li Komise požádána členským státem o přijetí opatření, rozhodne o této žádosti do 

pěti pracovních dnů od jejího obdržení.“

4) Článek 5 se zrušuje. 
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5) Doplňují se nové články, které znějí:

„Článek 7

1. Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření, zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení 

Rady (ES) č. 260/2009*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
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Článek 8

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení Rady (ES) č. 1225/2009***.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

*** Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).“

3. NAŘÍZENÍ (EHS) č. 1692/73 

Pokud jde o nařízení (EHS) č. 1692/73, vyžaduje uplatňování dvoustranných ochranných doložek 

uvedených v dohodě jednotné podmínky pro přijímání ochranných opatření. Tato opatření by měla 

být přijímána v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Komise by měla přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty, pokud je to s ohledem na naléhavé 

důvody nutné v řádně odůvodněných případech souvisejících se situacemi uvedenými v článcích 

24, 24a a 26 dohody nebo v případě podpor vývozu, které mají přímý a bezprostřední dopad na 

obchod.
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Nařízení (EHS) č. 1692/73 se proto mění takto:

1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

Komise může rozhodnout o předložení věci smíšenému výboru zřízenému Dohodou mezi 

Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím (dále jen „dohoda“) za 

účelem přijetí opatření stanovených v článcích 22, 24, 24a a 26 dohody. V případě potřeby 

přijme Komise tato opatření přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 tohoto nařízení.

Rozhodne-li Komise o předložení určité otázky smíšenému výboru, uvědomí o tom členské 

státy.“

2) V čl. 2 odst. 1 se druhá věta nahrazuje tímto:

„V případě nutnosti přijme Komise ochranná opatření přezkumným postupem podle čl. 7 

odst. 2 tohoto nařízení.“
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3) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1. Vyžadují-li výjimečné okolnosti v situacích uvedených v článcích 24, 24a 

a 26 dohody nebo v případě podpor vývozu, které mají přímý a bezprostřední dopad 

na obchod, okamžitý zásah, může Komise přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 2 

tohoto nařízení, nebo v naléhavých případech postupem podle čl. 7 odst. 3 tohoto 

nařízení, přijmout ochranná opatření stanovená v čl. 27 odst. 3 písm. e) dohody. 

2. Je-li Komise požádána členským státem o přijetí opatření, rozhodne o této žádosti do 

pěti pracovních dnů od jejího obdržení.“

4) Článek 5 se zrušuje. 

5) Doplňují se nové články, které znějí:

„Článek 7

1. Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření, zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení 

Rady (ES) č. 260/2009*. Uvedený výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.
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2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení. 

Článek 8

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení Rady (ES) č. 1225/2009***.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

*** Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).“



13283/1/13 REV 1 RP/izk 12
PŘÍLOHA DGC 1A CS

4. NAŘÍZENÍ (ES) č. 3286/94 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 3286/94, vyžaduje uplatňování postupů přezkumného řízení v něm 

stanovených jednotné podmínky pro přijímání rozhodnutí o provádění přezkumného řízení 

a o opatřeních z tohoto řízení vyplývajících. Tato opatření by měla být přijímána v souladu 

s nařízením (EU) č. 182/2011.

K pozastavení probíhajících přezkumných řízení je s ohledem na účinky uvedených opatření 

a jejich posloupnost ve vztahu k přijímání opatření vhodné používat poradní postup.

Evropský parlament a Rada by měly být průběžně informovány o vývoji v oblasti působnosti tohoto

nařízení, aby měly možnost zvážit jeho širší politické dopady.

Dále by v případech, kdy se jako nejvhodnější prostředek k urovnání sporu souvisejícího

s překážkou obchodu jeví dohoda se třetí zemí, měla by za tímto účelem být vedena jednání 

v souladu s postupy podle článku 207 Smlouvy.

Nařízení (ES) č. 3286/94 se proto mění takto:

1) V článku 5 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Pokud je zřejmé, že stížnost neposkytuje dostatečné důkazy pro zahájení šetření, je 

ten, kdo stížnost podal, v tomto smyslu informován.

Pokud Komise rozhodne, že stížnost neposkytuje dostatečné důkazy pro zahájení 

šetření, informuje členské státy.“
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2) V článku 6 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Pokud je zřejmé, že žádost neposkytuje dostatečné důkazy pro zahájení šetření, je 

členský stát v tomto smyslu informován.

Pokud Komise rozhodne, že stížnost neposkytuje dostatečné důkazy pro zahájení 

šetření, informuje členské státy.“

3) Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Postup projednávání ve výboru

1. a) Komisi je nápomocen Výbor pro obchodní překážky (dále jen „výbor“). Tento 

výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 182/2011*.

b) Odkazuje-li se na toto písmeno, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

c) Odkazuje-li se na toto písmeno, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
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2. Komise postoupí informace poskytnuté podle tohoto nařízení rovněž Evropskému 

parlamentu a Radě, aby mohly posoudit případné širší dopady na společnou 

obchodní politiku.

____________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

4) V článku 8 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Pokud je Komisi zřejmé, že existují dostatečné důkazy pro zahájení přezkumného 

řízení a že takové řízení je v zájmu Unie nezbytné:

a) oznámí zahájení přezkumného řízení v Úředním věstníku Evropské unie. 

V tomto oznámení označí dotčený výrobek nebo službu a dotčené země, uvede 

shrnutí obdržených informací a upozorní, že veškeré informace týkající se dané 

věci mají být sděleny Komisi. Stanoví lhůtu, ve které mohou dotčené strany 

požádat o ústní slyšení před Komisí podle odstavce 5;

b) úředně informuje zástupce země nebo zemí, která je nebo které jsou 

předmětem řízení, s kým mohou být uspořádány případné konzultace;
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c) provede přezkum na úrovni Unie ve spolupráci s členskými státy.

Pokud Komise rozhodne, že stížnost poskytuje dostatečné důkazy pro zahájení šetření, 

informuje členské státy.“

5) V čl. 9 odst. 2) se písmeno a) nahrazuje tímto:

„2. a) Komise, členské státy ani jejich úředníci nesdělí žádné důvěrné informace, 

které obdrželi podle tohoto nařízení, ani žádné údaje důvěrně poskytnuté 

kteroukoli ze stran přezkumného řízení bez výslovného souhlasu toho, kdo tyto 

informace poskytl.“

6) Článek 11 se nahrazuje tímto:

„Článek 11

Zastavení a pozastavení postupu

1. Pokud je přezkumným řízením vedeným podle článku 8 zjištěno, že zájmy Unie 

nevyžadují žádný zásah, Komise přezkumným postupem podle čl. 7 odst. 1 písm. c) 

toto řízení zastaví.
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2. a) Pokud dotčená třetí země nebo dotčené třetí země přijmou po ukončení 

přezkumného řízení vedeného podle článku 8 opatření, která jsou považována 

za uspokojivá, a není tudíž třeba žádný zásah Unie, Komise může poradním 

postupem podle čl. 7 odst. 1 písm. b) toto řízení pozastavit.

b) Komise dohlíží na uplatňování těchto opatření, případně na základě pravidelně 

dodávaných informací, které si může vyžádat od dotčených třetích zemí a jež 

může podle potřeby kontrolovat.

c) Pokud byla opatření přijatá dotčenými třetími zeměmi zrušena, pozastavena 

nebo špatně provedena, nebo pokud má Komise důvody domnívat se, že tomu 

tak je, nebo pokud nebylo vyhověno žádosti Komise o informace podle 

písmene b), uvědomí o tom Komise členské státy, a pokud je to nezbytné 

a jestliže k tomu výsledky šetření a nově dostupné skutečnosti opravňují, učiní 

Komise opatření podle čl. 13 odst. 2.
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3. Jestliže je po přezkumném řízení vedeném podle článku 8 nebo kdykoli před řízením 

pro urovnání mezinárodních sporů, v jeho průběhu nebo po jeho ukončení zřejmé, že 

nejvhodnějším prostředkem k urovnání sporu, který je důsledkem překážky obchodu, 

je uzavření dohody s dotčenou třetí zemí nebo s dotčenými třetími zeměmi, která by 

mohla změnit hmotné právo Unie a dotčené třetí země nebo dotčených třetích zemí, 

Komise poradním postupem podle čl. 7 odst. 1 písm. b) tohoto nařízení řízení 

pozastaví a je zahájeno jednání podle článku 207 Smlouvy.“ 

7) Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Rozhodovací postupy

1. Jestliže Unie jedná na základě stížnosti podle článku 3 nebo 4 nebo žádosti podle 

článku 6 v souladu s formálními mezinárodními postupy konzultací nebo urovnávání 

sporů, rozhodnutí týkající se zahájení, vedení nebo ukončení těchto postupů přijímá 

Komise.

Rozhodne-li Komise o zahájení, vedení nebo ukončení formálních mezinárodních 

konzultací nebo řízení o urovnání sporu, informuje členské státy.
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2. Pokud Unie jednala v souladu s čl. 12 odst. 2 a musí přijmout rozhodnutí 

o opatřeních obchodní politiky, která se přijímají podle čl. 11 odst. 2 písm. c) nebo 

článku 12 tohoto nařízení, učiní tak neprodleně a v souladu s článkem 207 Smlouvy 

a podle potřeby v souladu se všemi použitelnými postupy.“

8) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 13a

Zpráva

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení Rady (ES) č. 1225/2009*.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).“

9) Článek 14 se zrušuje.
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5. NAŘÍZENÍ (ES) č. 385/96 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 385/96, vyžaduje uplatňování postupů v něm stanovených jednotné 

podmínky pro přijímání opatření nezbytných k jeho uplatňování v souladu s nařízením (EU) 

č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 385/96 se proto mění takto:

1) V článku 5 se odstavec 11 nahrazuje tímto:

„11. Pokud je Komisi zřejmé, že existuje dostatek důkazů, které opravňují k zahájení 

řízení, učiní tak do 45 dnů ode dne podání stížnosti nebo, v případě zahájení 

vyšetřování podle odstavce 8, do šesti měsíců od okamžiku, kdy prodej lodi vešel ve 

známost nebo měl vejít ve známost, aniž je dotčen čl. 15 odst. 2, a zveřejní oznámení 

v Úředním věstníku Evropské unie. Jsou-li předložené důkazy nedostatečné, je o tom 

stěžovatel vyrozuměn do 45 dnů ode dne, kdy byla stížnost podána Komisi.

Jakmile Komise určí, že je třeba takové řízení zahájit, informuje o tom členské 

státy.“
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2) Článek 7 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Pokud není nutno přijmout žádná opatření, vyšetřování nebo řízení se ukončí.

Komise vyšetřování ukončí přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2.“;

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. Jestliže z konečného zjištění stavu věcí vyplyne, že se jedná o ceny působící 

újmu a o újmu, která v jejím důsledku vznikla, uloží Komise loděnici 

přezkumným postupem podle čl. 10 odst. 2 výlohu za cenu působící újmu.

Výše této dávky se stanoví ve stejné výši jako zjištěné rozpětí cen působících 

újmu. Komise poté, co informuje členské státy, učiní potřebná opatření 

k provedení tohoto rozhodnutí, zejména k vybrání výlohy za cenu působící 

újmu.“

3) V článku 8 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Vyšetřování může být ukončeno bez zavedení výlohy za cenu působící újmu, jestliže 

loděnice definitivně a bezpodmínečně zruší prodej lodi, který je předmětem cen působících 

újmu, nebo jestliže provede rovnocenné alternativní nápravné opatření schválené Komisí.“
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4) V článku 9 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Jestliže příslušná loděnice nezaplatí výlohu za cenu působící újmu, která jí byla 

uložena podle článku 7, uvalí Komise protiopatření na lodi postavené v příslušné 

loděnici formou odepření práv na nakládání a vykládání.

Jakmile vzniknou důvody pro protiopatření uvedená v prvním pododstavci, 

informuje Komise členské státy.“

5) Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený nařízením Rady (ES) č. 1225/2009*. Tento

výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 182/2011**.
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2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

6) V článku 13 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komise, členské státy ani jejich úředníci nesdělí žádné informace, které obdrželi 

podle tohoto nařízení a jejichž poskytovatel požádal o důvěrné zacházení s nimi, bez 

výslovného svolení jejich poskytovatele. Informace vyměněné mezi Komisí 

a členskými státy a interní dokumenty vypracované orgány Unie nebo členských 

států se nesdělují, s výjimkou zvláštních případů uvedených v tomto nařízení.
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7) V článku 14 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Vyrozumění se provádí písemně. Provádí se co nejdříve za nutného dodržení 

důvěrnosti informací a běžně nejpozději jeden měsíc před konečným rozhodnutím.

Pokud Komise nemůže sdělit některé skutečnosti nebo úvahy v daném okamžiku, 

sdělí je co nejdříve. Poskytnutím vyrozumění není dotčeno žádné následné 

rozhodnutí, které Komise případně přijme, ale pokud toto rozhodnutí vychází 

z jiných skutečností a úvah, musí být tyto skutečnosti a úvahy sděleny co nejdříve.“

8) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 14a

Zpráva

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení (ES) č. 1225/2009.“

6. NAŘÍZENÍ (ES) č. 2271/96 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 2271/96, měla by být Komisi za účelem provádění změn přílohy

uvedeného nařízení svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 

290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).
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Za účelem přijímání ustanovení nezbytných k uplatňování uvedeného nařízení by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU,

pokud jde o doplňování právních předpisů do přílohy uvedeného nařízení nebo jejich vypuštění z ní.

Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 

i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla 

zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému 

parlamentu a Radě.

Uplatňování nařízení (ES) č. 2271/96 vyžaduje jednotné podmínky pro stanovení kritérií, podle 

kterých se udělují oprávnění osobám s ohledem na to, zda mají plně nebo částečně vyhovovat 

požadavkům či zákazům, včetně předvolání zahraničních soudních orgánů, pokud by jejich 

nedodržení vážně poškodilo zájmy těchto osob či zájmy Unie. Tato opatření by měla být přijímána 

v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Nařízení (ES) č. 2271/96 se proto mění takto:

1) V článku 1 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 

11a za účelem doplnění do přílohy tohoto nařízení právních předpisů třetích zemí, jež se 

uplatňují mimo jejich území a poškozují zájmy Unie a zájmy fyzických a právnických 

osob vykonávajících práva podle Smlouvy o fungování Evropské unie, a za účelem 

vypuštění právních předpisů, pokud již příslušné zájmy nepoškozují.“
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2) V článku 7 se zrušuje písmeno c).

3) Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1. Pro účely provádění čl. 7 písm. b) je Komisi nápomocen Výbor pro extrateritoriální 

právní předpisy. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle 

odstavce 2 tohoto článku. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

____________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

4) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11a

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.
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2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 1 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let od ...+. Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomocí 

se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem 

každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 1 

kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 1 vstoupí v platnost, pouze pokud 

proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 

ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o čtyři měsíce.“

                                               
+ Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
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7. NAŘÍZENÍ (ES) č. 1515/2001

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1515/2001, vyžaduje jeho uplatňování jednotné podmínky pro 

přijímání opatření v návaznosti na zprávu přijatou orgánem WTO pro řešení sporů 

o antidumpingových a antisubvenčních opatřeních. Tato opatření by měla být přijímána v souladu 

s nařízením (EU) č. 182/2011.

K dočasnému pozastavení těchto opatření je s ohledem na jejich účinky vhodné používat poradní 

postup.

Nařízení (ES) č. 1515/2001 se proto mění takto:

1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1. Pokud OŘS přijme zprávu týkající se opatření přijatého Unií na základě nařízení 

Rady (ES) č. 1225/2009*, nařízení Rady (ES) č. 597/2009** nebo na základě tohoto 

nařízení (dále jen „sporné opatření“), může Komise přijmout přezkumným postupem 

podle čl. 3a odst. 3 jedno nebo více z následujících opatření, která považuje za 

vhodná:

a) zrušení nebo změnu sporného opatření; nebo

b) přijetí jiného zvláštního prováděcího opatření, jež za daných okolností 

považuje za vhodné k tomu, aby Unie dosáhla souladu s doporučeními 

a rozhodnutími ve zprávě obsaženými.
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2. Za účelem přijetí opatření podle odstavce 1 může Komise žádat dotčené strany 

o poskytnutí všech nezbytných informací, aby tak doplnila údaje získané v průběhu 

šetření, jež vedlo k přijetí sporného opatření.

3. Pokud je vhodné před přijetím nebo při přijetí opatření podle odstavce 1 přistoupit 

k přezkumu, zahajuje ho Komise. Jakmile se Komise rozhodne zahájit přezkum, 

informuje o tom členské státy.

4. Pokud je vhodné sporné nebo změněné opatření pozastavit, rozhodne o takovém 

časově omezeném pozastavení Komise poradním postupem podle čl. 3a odst. 2.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).

** Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem 
subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
(Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93).“
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2) Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

1. Komise též může přijmout opatření podle čl. 1 odst. 1, aby zohlednila právní výklad 

obsažený ve zprávě přijaté OŘS ohledně nesporného opatření, považuje-li to za 

vhodné.

2. Za účelem přijetí opatření podle odstavce 1 může Komise žádat dotčené strany 

o poskytnutí všech nezbytných informací, aby tak doplnila údaje získané v průběhu 

šetření, jež vedlo k přijetí nesporného opatření.

3. Pokud je vhodné před přijetím nebo při přijetí opatření podle odstavce 1 přistoupit 

k přezkumu, zahajuje uvedený přezkum Komise. Jakmile se Komise rozhodne 

zahájit přezkum, informuje o tom členské státy.

4. Pokud je vhodné nesporné nebo změněné opatření pozastavit, rozhodne o takovém 

časově omezeném pozastavení Komise poradním postupem podle čl. 3a odst. 2.“



13283/1/13 REV 1 RP/izk 30
PŘÍLOHA DGC 1A CS

3) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3a

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 15 odst. 1 nařízení (ES) č. 1225/2009. Tento 

výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 182/2011.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

____________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“
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4) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 3b

Zpráva

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení (ES) č. 1225/2009.“

8. NAŘÍZENÍ (ES) č. 153/2002

Pokud jde o nařízení (ES) č. 153/2002, vyžaduje uplatňování dvoustranných ochranných doložek 

uvedených v prozatímní dohodě o stabilizaci a přidružení jednotné podmínky pro přijímání 

ochranných a jiných opatření. Tato opatření by měla být přijímána v souladu s nařízením (EU) 

č. 182/2011.

Je-li to z naléhavých důvodů v řádně odůvodněných případech souvisejících s výjimečnými 

a kritickými okolnostmi ve smyslu čl. 24 odst. 4 písm. b) a čl. 25 odst. 4 prozatímní dohody 

a následně ve smyslu čl. 37 odst. 4 písm. b) a čl. 38 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení nutné, 

měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.
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Nařízení (ES) č. 153/2002 se proto mění takto:

1) Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Koncese pro produkty kategorie „baby-beef“

Prováděcí pravidla k čl. 14 odst. 2 prozatímní dohody a k čl. 27 odst. 2 dohody o 

stabilizaci a přidružení týkající se celních kvót pro produkty kategorie „baby-beef“ přijme 

Komise přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 4 tohoto nařízení.“

2) Článek 3 se zrušuje. 

3) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Další koncese

Pokud jsou poskytnuty další koncese pro produkty rybolovu v rámci celní kvóty podle 

článku 29 dohody o stabilizaci a přidružení a článku 16 prozatímní dohody, přijme Komise 

přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 4 tohoto nařízení prováděcí pravidla k těmto 

celním kvótám.“

4) Článek 5 se zrušuje. 
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5) Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Technické úpravy

Změny a technické úpravy prováděcích pravidel přijatých podle tohoto nařízení, které jsou 

nezbytné po změnách kódů kombinované nomenklatury a třídění podle systému TARIC 

nebo vzniknou uzavřením nových dohod, protokolů, výměny dopisů nebo jiných aktů mezi 

Unií a Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, se přijímají přezkumným postupem 

podle čl. 7fa odst. 4.“

6) Článek 7a se mění takto:

a) odstavce 2, 3 a 4 se zrušují; 

b) v odstavci 6 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„Po ukončení konzultací, a jestliže nebylo možné dosáhnout jiné dohody, může 

Komise přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 4 tohoto nařízení rozhodnout 

o přijetí nebo nepřijetí vhodných opatření stanovených v článcích 25 a 26 prozatímní 

dohody a v článcích 37 a 38 dohody o stabilizaci a přidružení.“;

c) odstavce 7, 8 a 9 se zrušují;
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d) odstavec 10 se nahrazuje tímto:

„10. Konzultace v radě pro spolupráci a ve výboru pro stabilizaci a přidružení se 

považují za ukončené po uplynutí třiceti dnů od oznámení uvedeného 

v odstavci 5.“

7) Článek 7b se nahrazuje tímto:

„Článek 7b

Výjimečné a kritické okolnosti

Nastanou-li výjimečné a kritické okolnosti ve smyslu čl. 25 odst. 4 písm. b) a čl. 26 odst. 4 

prozatímní dohody a čl. 38 odst. 4 písm. b) a čl. 39 odst. 4 dohody o stabilizaci 

a přidružení, může Komise přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 4 tohoto nařízení, 

nebo v naléhavých případech podle čl. 7fa odst. 5 tohoto nařízení, přijmout okamžitá 

opatření podle článků 25 a 26 prozatímní dohody a podle článků 38 a 39 dohody 

o stabilizaci a přidružení.

Jestliže Komise obdrží žádost od členského státu, rozhodne o ní do pěti pracovních dnů od 

jejího obdržení.“
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8) V článku 7e se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. V případě jednání, které může opravňovat Unii k použití opatření stanovených 

v článku 33 prozatímní dohody a poté v článku 69 dohody o stabilizaci a přidružení, 

rozhodne Komise po přezkoumání případu z vlastního podnětu nebo na žádost 

členského státu o slučitelnosti tohoto jednání s dohodou. V případě potřeby přijme 

ochranná opatření přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 4, s výjimkou případů 

podpory, pro kterou platí nařízení Rady (ES) č. 597/2009*, kdy se opatření přijmou 

postupy stanovenými v uvedeném nařízení. Opatření se přijmou pouze za podmínek 

stanovených v čl. 33 odst. 5 prozatímní dohody a v čl. 64 odst. 5 dohody o stabilizaci 

a přidružení.

________________________

* Nařízení Rady (ES) č. 597/2009 ze dne 11. června 2009 o ochraně před dovozem 
subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
(Úř. věst. L 188, 18.7.2009, s. 93).“
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9) Článek 7f se mění takto:

a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Dokud se při konzultacích uvedených v odstavci 2 tohoto článku nedospěje ke 

vzájemně uspokojivému řešení, může Komise, v souladu s článkem 30 

prozatímní dohody a s článkem 43 dohody o stabilizaci a přidružení, 

přezkumným postupem podle čl. 7fa odst. 4 tohoto nařízení rozhodnout o 

dalších vhodných opatřeních, která považuje za nezbytná.“;

b) odstavce 4, 5 a 6 se zrušují.

10) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 7fa

Postup projednávání ve výborech

1. Pro účely článku 2 je Komisi nápomocen výbor zřízený článkem 195 nařízení Rady 

(ES) č. 1234/2007*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.

2. Pro účely článku 4 je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex, zřízený článkem

184 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008***. Tento výbor je 

výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
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3. Pro účely článků 7a, 7b, 7e a 7f je Komisi nápomocen Výbor pro ochranná opatření,

zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009****. Tento výbor je výborem ve 

smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

5. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské 
produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, 
s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

*** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, 
kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) 
(Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).

**** Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).“



13283/1/13 REV 1 RP/izk 38
PŘÍLOHA DGC 1A CS

9. NAŘÍZENÍ (ES) č. 427/2003 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 427/2003, měla by být Komisi za účelem provedení provádění změn

přílohy I uvedeného nařízení svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).

Za účelem přijímání ustanovení nezbytných k uplatňování nařízení (ES) č. 427/2003 by měla být na 

Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, 

pokud jde o změny přílohy I k nařízení (ES) č. 625/2009, aby Komise mohla ze seznamu třetích 

zemí obsaženého v uvedené příloze vypustit ty země, které se staly členy Světové obchodní 

organizace (WTO). Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající

konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě a vypracování aktu v přenesené pravomoci by 

Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány současně, včas a vhodným způsobem 

Evropskému parlamentu a Radě.

Komisi by navíc měly být svěřeny prováděcí pravomoci za účelem přijímání opatření nezbytných k 

uplatňování uvedeného nařízení v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Pro přijímání kontrolních a prozatímních opatření by se s ohledem na účinky těchto opatření a jejich 

posloupnost ve vztahu k přijímání konečných ochranných opatření měl použít poradní postup.

Pokud by prodlení při ukládání opatření mohlo způsobit škodu, kterou by bylo obtížné napravit, je 

nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření.
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Nařízení (ES) č. 427/2003 se proto mění takto:

1) V článku 5 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Pokud je zřejmé, že existuje dostatek důkazů, které opravňují k zahájení řízení, 

a konzultace podle odstavce 3 nevedly k oboustranně uspokojivému řešení, zveřejní 

Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Jakmile Komise určí, že je 

třeba takové řízení zahájit, informuje o tom členské státy.“

2) Článek 7 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Prozatímní ochranná opatření se použijí za naléhavých okolností, kdy by 

odklad způsobil těžko napravitelnou škodu, na základě předchozího určení, že 

dovoz působí nebo hrozí způsobit narušení trhu pro výrobní odvětví Unie, 

a pokud zájem Unie vyžaduje zásah. Komise přijímá tato prozatímní opatření 

poradním postupem podle čl. 15 odst. 2. V naléhavých případech se použije

čl. 15 odst. 4.“;

b) odstavec 3 se zrušuje.
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3) Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

Zastavení řízení bez přijetí opatření

Pokud jsou dvoustranná ochranná opatření považována za zbytečná, šetření nebo řízení se 

zastaví přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 3.“

4) Článek 9 se mění takto:

a) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1. Pokud z konečného zjištění skutkového stavu vyplývá, že jsou splněny 

podmínky uvedené podle případu v článku 1, 2 nebo 3, a zájem Unie vyžaduje 

zásah v souladu s článkem 19, požádá Komise o konzultace s čínskou vládou 

za účelem nalezení oboustranně uspokojivého řešení.

2. Pokud konzultace uvedené v odstavci 1 tohoto článku nevedou do 60 dní od 

obdržení žádosti o konzultace k oboustranně uspokojivému řešení, uloží se 

přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 3 konečná ochranná opatření nebo 

opatření proti odklonu obchodu. V naléhavých případech se použije čl. 15 

odst. 5.“;

b) odstavce 3 až 6 se zrušují.



13283/1/13 REV 1 RP/izk 41
PŘÍLOHA DGC 1A CS

5) V článku 12 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3. Po dobu uplatňování ochranného opatření může Komise na žádost členských států 

nebo z vlastního podnětu posoudit jeho účinky a ověřit, zda je jeho zachování nadále 

nezbytné.

Pokud se Komise domnívá, že je zachování opatření nadále nezbytné, uvědomí 

v tomto smyslu členské státy.

4. Pokud se Komise domnívá, že je třeba některé ochranné opatření zrušit nebo změnit, 

učiní tak přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 3.“

6) V článku 14 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. V zájmu Unie může Komise poradním postupem podle čl. 15 odst. 2 rozhodnutím 

pozastavit na dobu devíti měsíců účinnost opatření přijatých podle tohoto nařízení. 

Pozastavení může Komise poradním postupem podle čl. 15 odst. 2 prodloužit o další 

období, které nesmí překročit dobu jednoho roku.“
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7) Vkládají se nové články, který zní:

„Článek 14a

Svěření pravomocí

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 14b

tohoto nařízení, kterými se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 625/2009* za účelem 

vypuštění zemí, které se staly členy WTO, ze seznamu třetích zemí obsaženého v uvedené 

příloze.

Článek 14b

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v čl. 22 odst. 3 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let ode dne …+. Komise předloží zprávu o výkonu přenesené

pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději 

tři měsíce před koncem každého z těchto období.

                                               
+ Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
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3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v čl. 22 odst. 3 

kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 22 odst. 3 vstoupí v platnost, pouze 

pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou 

měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament 

i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 625/2009 ze dne 7. července 2009 o společných pravidlech 
dovozu z některých třetích zemí (Úř. věst. L 185, 17.7.2009, s. 1).“
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8) Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření, zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení 

Rady (ES) č. 260/2009*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.
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5. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

9) V článku 17 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komise, členské státy ani jejich úředníci nesdělí žádné informace, které obdrželi 

podle tohoto nařízení a jejichž poskytovatel požádal o důvěrné zacházení s nimi, bez 

výslovného svolení jejich poskytovatele. Informace vyměněné mezi Komisí a 

členskými státy, informace o konzultacích podle článku 12 nebo podle čl. 5 odst. 3 

a čl. 9 odst. 1 a interní dokumenty vypracované úřady Unie nebo orgány členských 

států se nesdělují veřejnosti ani žádnému účastníku řízení, s výjimkou zvláštních 

případů uvedených v tomto nařízení.“
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10) V čl. 18 odst. 4 se poslední věta nahrazuje tímto:

„Poskytnutím informací není dotčeno žádné následné rozhodnutí, které Komise případně 

přijme, ale pokud toto rozhodnutí vychází z jiných skutečností a úvah, musí být tyto 

skutečnosti a úvahy sděleny co nejdříve.“

11) V článku 19 se odstavce 5 a 6 nahrazují tímto:

„5. Komise posoudí všechny řádně poskytnuté informace a zjistí, do jaké míry jsou 

reprezentativní; výsledky tohoto posouzení a své stanovisko k jejich opodstatněnosti 

sdělí výboru jakožto součást návrhu opatření předloženého podle článku 9 tohoto 

nařízení. K názorům vyjádřeným ve výboru by Komise měla přihlédnout za 

podmínek stanovených nařízením (EU) č. 182/2011.

6. Účastníci řízení, kteří postupovali podle odstavce 2, mohou požádat, aby jim byly 

sděleny skutečnosti a úvahy, z nichž budou pravděpodobně vycházet konečná 

rozhodnutí. Tyto informace se poskytují v co nejširší míře, aniž je jimi dotčeno 

jakékoli následné rozhodnutí Komise.“
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12) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 19a

Zpráva

1. Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá 

Evropskému parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení Rady (ES) č. 1225/2009*.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).“

13) V článku 22 se zrušuje odstavec 3.

10. NAŘÍZENÍ (ES) č. 452/2003

Pokud jde o nařízení (ES) č. 452/2003, měly by být Komisi za účelem zajištění jednotných 

podmínek k jeho uplatňování svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být 

vykonávány v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
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Nařízení (ES) č. 452/2003 se proto mění takto:

1) V čl. 1 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1. Pokud se Komise domnívá, že by kombinace antidumpingových nebo 

antisubvenčních opatření s ochrannými celními opatřeními vůči stejným dovozům 

mohla vést k větším dopadům, než jaké jsou z hlediska politiky Unie v oblasti 

ochrany obchodu žádoucí, může přezkumným postupem podle čl. 2a odst. 2 přijmout 

takové z níže uvedených opatření, které považuje za vhodné:“

2) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 2a

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 15 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009*.

Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 182/2011**.
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2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

11. NAŘÍZENÍ (ES) č. 673/2005

Pokud jde o nařízení (ES) č. 673/2005, jeho zrušení je v pravomoci Rady. Tato pravomoc by měla 

být zrušena a na zrušení nařízení (ES) č. 673/2005 by se měl vztahovat článek 207 Smlouvy

o fungování Evropské unie.

Článek 7 nařízení (ES) č. 673/2005 se proto zrušuje.

12. NAŘÍZENÍ (ES) č. 1236/2005 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1236/2005, měla by být Komisi za účelem provádění změn příloh

uvedeného nařízení svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 

290 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen „Smlouva o fungování EU“).
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Za účelem přijímání ustanovení nezbytných k uplatňování nařízení (ES) č. 1236/2005 by měla být 

na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování EU, 

pokud jde o změny příloh I, II, III, IV a V uvedeného nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise 

v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě 

a vypracování aktu v přenesené pravomoci by Komise měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty

předány současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Nařízení (ES) č. 1236/2005 se proto mění takto:

1) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 15a 

měnící přílohy I, II, III, IV a V. Změny údajů v příloze I týkajících se příslušných orgánů 

členských států jsou prováděny na základě informací dodaných členskými státy.“

2) Článek 15 se zrušuje.
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3) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 15a

Výkon přenesené pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená v článku 12 je svěřena 

Komisi na dobu pěti let ode dne …+. Komise vypracuje zprávu o přenesené

pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomocí se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději 

tři měsíce před koncem každého z těchto období.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12

kdykoliv zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm 

blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním 

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

                                               
+ Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízení v platnost.
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4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost, pouze pokud 

proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 

ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před 

uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 

Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

4) Článek 16 se zrušuje.

13. NAŘÍZENÍ (ES) č. 1616/2006 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1616/2006, vyžaduje uplatňování dvoustranných ochranných doložek 

uvedených v prozatímní dohodě o stabilizaci a přidružení jednotné podmínky pro přijímání 

ochranných a jiných opatření. Tato opatření by měla být přijímána v souladu s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011.

Je-li to z naléhavých důvodů v řádně odůvodněných případech souvisejících s výjimečnými 

a kritickými okolnostmi ve smyslu čl. 26 odst. 4 prozatímní dohody a následně ve smyslu čl. 39 

odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení nutné, měla by Komise přijmout okamžitě použitelné 

prováděcí akty.
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Nařízení (ES) č. 1616/2006 se proto mění takto:

1) Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Celní koncese na ryby a produkty rybolovu

Prováděcí pravidla k čl. 15 odst. 1 prozatímní dohody a následně k čl. 28 odst. 1 dohody 

o stabilizaci a přidružení týkající se celních kvót na ryby a produkty rybolovu přijme 

Komise přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení.“

2) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Technické úpravy

Změny a technické úpravy ustanovení přijatých podle tohoto nařízení, které jsou nezbytné 

v důsledku změn kódů kombinované nomenklatury a třídění podle systému TARIC anebo 

v důsledku uzavření nových či upravených dohod, protokolů, výměn dopisů nebo jiných 

aktů uzavřených mezi Unií a Albánskou republikou, se přijímají přezkumným postupem 

podle čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení.“
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3) Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Obecná ochranná doložka

Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 25 prozatímní dohody a následně článku 

38 dohody o stabilizaci a přidružení, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3 

tohoto nařízení, pokud článek 25 prozatímní dohody a následně článek 38 dohody 

o stabilizaci a přidružení nestanoví jinak.“

4) Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Doložka pro případ nedostatku

Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 26 prozatímní dohody a následně podle 

článku 39 dohody o stabilizaci a přidružení, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a 

odst. 3 tohoto nařízení.“

5) V článku 7 se třetí, čtvrtý a pátý pododstavec nahrazují tímto:

„Tato opatření Komise přijímá přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3, nebo 

v naléhavých případech podle čl. 8a odst. 4.
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6) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Tato opatření Komise přijímá přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3, nebo

v naléhavých případech podle čl. 8a odst. 4.“

7) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8a

Postup projednávání ve výborech

1. Pro účely článků 2, 4 a 11 je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex, zřízený 

článkem 184 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008*. Tento výbor 

je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.

2. Pro účely článků 5, 6, 7 a 8 je Komisi nápomocen výbor zřízený nařízením Rady 

(ES) č. 260/2009***. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
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4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

__________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, 
kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) 
(Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

*** Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).“

8) V článku 11 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení rozhodnout 

o dočasném pozastavení příslušného preferenčního zacházení u produktů, jak stanoví čl. 30 

odst. 4 prozatímní dohody a následně čl. 43 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení.“

9) Článek 12 se zrušuje.

14. NAŘÍZENÍ (ES) č. 1528/2007

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1528/2007, měla by být Komisi svěřena pravomoc přijímat opatření 

nezbytná k jeho uplatňování v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
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K pozastavení daného zacházení by se měl s ohledem na povahu pozastavení použít poradní postup.

Ten je s ohledem na povahu kontrolních a prozatímních ochranných opatření třeba použít také 

k jejich přijímání. Pokud by prodlení při ukládání opatření způsobilo těžko napravitelnou škodu, je 

nezbytné, aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření.

Nařízení (ES) č. 1528/2007 se proto mění takto:

1) Článek 5 se mění takto:

a) v odstavci 3 se návětí nahrazuje tímto:

„3. „Pokud Komise na základě informací poskytnutých členským státem nebo 

z vlastního podnětu zjistí, že jsou splněny podmínky stanovené v odstavcích 1 

a 2 tohoto článku, může být příslušné zacházení poradním postupem podle 

čl. 21 odst. 4 pozastaveno poté, co Komise“;

b) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. Období pozastavení podle tohoto článku se omezí na dobu nezbytně nutnou 

k ochraně finančních zájmů Unie. Jeho délka nepřesáhne dobu šesti měsíců, 

avšak lze je obnovit. Na konci této doby Komise poradním postupem podle 

čl. 21 odst. 4 rozhodne buď ukončit pozastavení, nebo prodloužit dobu 

pozastavení.“;
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c) v odstavci 6 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Rozhodnutí o pozastavení příslušného zacházení se přijímá poradním postupem 

podle čl. 21 odst. 4.“

2) V článku 6 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Pravidla pro uplatňování celních kvót uvedených v odstavci 2 tohoto článku se 

stanoví přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 5.“

3) V článku 7 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Pravidla pro rozdělení podle regionu a uplatňování celních kvót uvedených v tomto 

článku se přijímají přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 5.“

4) V článku 9 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komise přijme přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 5 pravidla pro další 

rozdělení množství uvedených v odstavci 1, pro řízení systému uvedeného 

v odstavcích 1, 3 a 4 tohoto článku a pro rozhodování o pozastavení.“
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5) V článku 10 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komise přijme přezkumným postupem podle čl. 21 odst. 5 pravidla pro správu 

daného systému a rozhodnutí o pozastavení.“

6) V článku 14 se odstavce 3 a 4 nahrazují tímto:

„3. Pokud je zřejmé, že existuje dostatek důkazů, které opravňují k zahájení řízení, 

zveřejní Komise oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Řízení se zahájí do 

jednoho měsíce od obdržení informací od členského státu.

Komise informuje členské státy o posouzení informací, které provedla, obvykle do 

21 dnů ode dne, kdy jí byly informace předány.

4. Domnívá-li se Komise, že okolnosti stanovené v článku 12 existují, okamžitě oznámí 

dotčenému regionu nebo státu uvedenému v příloze I svůj úmysl zahájit šetření.

K oznámení může přiložit výzvu ke konzultacím, aby se vyjasnila situace a aby bylo 

dosaženo oboustranně uspokojivého řešení.“
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7) Článek 16 se mění takto:

a) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1. Prozatímní ochranná opatření se použijí za naléhavých okolností, kdy by 

odklad způsobil těžko napravitelnou škodu, na základě předchozího určení, že 

okolnosti uvedené v článku 12 existují. Prozatímní opatření se přijímají 

poradním postupem podle čl. 21 odst. 4, nebo v naléhavých případech podle 

čl. 21 odst. 6.

2. Vzhledem ke zvláštní situaci nejvzdálenějších regionů a jejich zranitelnosti 

k nárůstu dovozu se v řízení, které se jich dotýká a kde předběžné určení 

ukázalo, že se dovoz zvýšil, použijí prozatímní ochranná opatření. Prozatímní 

opatření se přijímají poradním postupem podle čl. 21 odst. 4, nebo 

v naléhavých případech podle čl. 21 odst. 6.“;

b) odstavec 4 se zrušuje.
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8) Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Zastavení šetření a řízení bez přijetí opatření

Pokud jsou dvoustranná ochranná opatření považována za zbytečná, šetření a řízení se 

zastaví postupem podle čl. 21 odst. 5.“

9) Článek 18 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Pokud konzultace uvedené v odstavci 1 tohoto článku nevedou ke vzájemně 

uspokojivému řešení do třiceti dnů ode dne, kdy byla věc dotčenému regionu 

nebo státu předložena, přijme Komise přezkumným postupem podle čl. 21 

odst. 5 rozhodnutí o zavedení konečných dvoustranných ochranných opatření 

do dvaceti pracovních dnů po skončení konzultací.“;

b) odstavce 3 a 4 se zrušují.

10) V článku 20 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komise přijímá rozhodnutí o zavedení kontroly poradním postupem podle čl. 21 

odst. 4.“
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11) Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

Postup projednávání ve výborech

1. Pro účely článků 16, 17, 18 a 20 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro 

ochranná opatření, zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES)*. Tento výbor je výborem 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011**.

2. Pro účely článků 4 a 5 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex,

zřízený článkem 184 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008***. 

Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Pro účely článků 6, 7 a 9 tohoto nařízení je Komisi nápomocen výbor zřízený 

nařízením Rady (ES) č. 1234/2007****. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení 

(EU) č. 182/2011.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
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5. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

6. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.

__________________

* Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

*** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, 
kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) 
(Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).

**** Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské 
produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, 
s. 1).“

12) Článek 24 se zrušuje.
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13) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 24b

Zpráva

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení Rady (ES) č. 1225/2009*.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).“

15. NAŘÍZENÍ (ES) č. 140/2008

Pokud jde o nařízení (ES) č. 140/2008, vyžaduje uplatňování dvoustranných ochranných doložek 

uvedených v prozatímní dohodě o stabilizaci a přidružení jednotné podmínky pro přijímání 

ochranných a jiných opatření. Tato opatření by měla být přijímána v souladu s nařízením (EU) 

č. 182/2011.

Je-li to z naléhavých důvodů v řádně odůvodněných případech souvisejících s výjimečnými 

a kritickými okolnostmi ve smyslu čl. 26 odst. 5 písm. b) a čl. 27 odst. 4 prozatímní dohody 

a následně ve smyslu čl. 41 odst. 5 písm. b) a čl. 42 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení nutné, 

měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.
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Nařízení (ES) č. 140/2008 se proto mění takto:

1) Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Celní koncese na ryby a produkty rybolovu

Prováděcí pravidla k článku 14 prozatímní dohody a posléze k článku 29 DSP týkající se 

celních kvót na ryby a produkty rybolovu přijme Komise přezkumným postupem podle 

čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení.“ 

2) Články 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:

„Článek 4

Technické úpravy

Změny a technické úpravy ustanovení přijatých podle tohoto nařízení, které jsou nezbytné 

v důsledku změn kódů kombinované nomenklatury a třídění podle systému TARIC anebo 

v důsledku uzavření nových či upravených dohod, protokolů, výměn dopisů nebo jiných 

aktů uzavřených mezi Unií a Republikou Černá Hora, se přijímají přezkumným postupem 

podle čl. 8a odst. 3.
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Článek 5

Obecná ochranná doložka

Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 26 prozatímní dohody a posléze podle 

článku 41 DSP, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení, 

pokud článek 26 prozatímní dohody a posléze článek 41 DSP nestanoví jinak.

Článek 6

Doložka pro případ nedostatku

Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 27 prozatímní dohody a posléze podle 

článku 42 DSP, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení.“

3) V článku 7 se třetí, čtvrtý a pátý pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise přijímá tato opatření přezkumným postupem podle čl. 8a odst.3. V naléhavých 

případech se použije čl. 8a odst. 4.“

4) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komise přijímá tato opatření přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3.

V naléhavých případech se použije čl. 8a odst. 4.“
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5) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8a

Postup projednávání ve výborech

1. Pro účely článku 4 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní kodex,

zřízený článkem 184 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008*. 

Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 182/2011**.

2. Pro účely článků 5, 6, 7 a 8 tohoto nařízení je Komisi nápomocen výbor zřízený 

nařízením Rady (ES) č. 260/2009***. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení 

(EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
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4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

__________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, 
kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) 
(Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

*** Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).“

6) V článku 11 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení rozhodnout o 

dočasném pozastavení příslušného preferenčního zacházení u produktů, jak stanoví čl. 31 

odst. 4 prozatímní dohody a následně čl. 46 odst. 4 DSP.“

7) Článek 12 se zrušuje. 

16. NAŘÍZENÍ (ES) č. 55/2008 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 55/2008, měly by být Komisi za účelem zajištění jednotných podmínek 

k jeho uplatňování svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány 

v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
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K přijetí opatření pro dohled a prozatímních opatření a za účelem dočasného pozastavení 

preferenčního zacházení u některých produktů by se měl s ohledem na účinky těchto opatření 

a jejich posloupnost ve vztahu k přijetí konečných ochranných opatření použít poradní postup.

V případě, že by prodlení při ukládání opatření způsobilo těžko napravitelnou škodu, je nezbytné, 

aby byla Komise oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření.

Nařízení (ES) č. 55/2008 se proto mění takto:

1) V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3. Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto nařízení, zejména na článek 10, může

Komise v případě, že dovoz zemědělských produktů způsobí závažné narušení trhů 

Unie a jejich regulačních mechanismů, přijmout vhodná opatření prostřednictvím

prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle 

čl. 11a odst. 5.“

2) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

Zavedení celních kvót na mléčné výrobky

Podrobná pravidla pro zavedení celních kvót pro čísla 0401 až 0406 stanoví Komise 

prostřednictvím prováděcích aktů. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem 

podle čl. 11a odst. 5.“
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3) Článek 8 se zrušuje.

4) Článek 10 se mění takto:

a) v odstavci 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1. Pokud Komise shledá, že existují dostatečné důkazy o podvodu, 

nesrovnalostech nebo o soustavných nedostatcích při plnění nebo zajišťování 

plnění pravidel o prokazování původu produktů a souvisejících postupů ze 

strany Moldavska, při poskytování správní spolupráce podle čl. 2 odst. 1 nebo 

při dodržování kterékoli z ostatních podmínek uvedených v čl. 2 odst. 1, může 

přezkumným postupem podle čl. 11a odst. 5 přijmout opatření k celkovému 

nebo částečnému pozastavení preferenčního režimu upraveného tímto 

nařízením na dobu nejvýše šesti měsíců, pokud nejdříve:“;

b) odstavec 2 se zrušuje;

c) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Na konci doby trvání dočasného pozastavení Komise rozhodne, že je buď 

ukončí, nebo jeho trvání přezkumným postupem podle čl. 11a odst. 5

prodlouží.“
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5) Článek 11 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Pokud je produkt pocházející z Moldavska dovážen za podmínek, které 

způsobují nebo mohou způsobit vážné obtíže výrobci obdobných nebo přímo 

konkurujících produktů z Unie, může Komise přezkumným postupem podle 

čl. 11a odst. 5 na dotyčný produkt kdykoli opětovně zavést cla společného 

celního sazebníku.“;

b) odstavce 5, 6 a 7 se nahrazují tímto:

„5. Šetření musí být dokončeno do šesti měsíců od zveřejnění oznámení 

uvedeného v odstavci 2 tohoto článku. Za mimořádných okolností může 

Komise uvedenou lhůtu poradním postupem podle čl. 11a odst. 4 prodloužit.

6. Komise přijme rozhodnutí do tří měsíců přezkumným postupem podle čl. 11a 

odst. 5. Toto rozhodnutí vstoupí v platnost ve lhůtě jednoho měsíce ode dne

vyhlášení.

7. Pokud mimořádné okolnosti vyžadující okamžité jednání znemožňují šetření, 

může Komise přijmout postupem podle čl. 11a odst. 6 nezbytně nutná 

preventivní opatření.“
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6) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 11a

Postup projednávání ve výborech

1. Pro účely čl. 3 odst. 3 a článků 11 a 12 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor 

pro ochranná opatření, zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009*. Tento 

výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 182/2011**.

2. Pro účely článku 4 tohoto nařízení je Komisi nápomocen výbor zřízený článkem 195 

nařízení Rady (ES) č. 1234/2007***. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení 

(EU) č. 182/2011.

3. Pro účely článku 10 tohoto nařízení je Komisi nápomocen výbor zřízený článkem

184 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008****. Tento výbor je 

výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.
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5. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

6. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.

__________________

* Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

**** Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná 
organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské 
produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů) (Úř. věst. L 299, 16.11.2007, 
s. 1).

**** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, 
kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) 
(Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).“

7) V článku 12 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Pokud Moldavsko ohledně produktů výše zmíněných kapitol 17, 18, 19 a 21 

harmonizovaného systému nedodržuje pravidla prokazování původu nebo neposkytuje 

správní spolupráci, jak vyžaduje článek 2, nebo pokud dovoz produktů uvedených kapitol, 

jež podléhají preferenčnímu režimu podle tohoto nařízení, významně překračuje obvyklý 

objem vývozu Moldavska, přijmou se vhodná opatření přezkumným postupem podle 

čl. 11a odst. 5.“
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17. NAŘÍZENÍ (ES) č. 594/2008

Pokud jde o nařízení (ES) č. 594/2008, vyžaduje uplatňování dvoustranných ochranných doložek 

uvedených v prozatímní dohodě o stabilizaci a přidružení jednotné podmínky pro přijímání 

ochranných a jiných opatření. Tato opatření by měla být přijímána v souladu s nařízením (EU) 

č. 182/2011.

Je-li to z naléhavých důvodů v řádně odůvodněných případech souvisejících s výjimečnými

a naléhavými okolnostmi ve smyslu čl. 24 odst. 5 písm. b) a čl. 25 odst. 4 prozatímní dohody 

a následně ve smyslu čl. 39 odst. 5 písm. b) a čl. 40 odst. 4 dohody o stabilizaci a přidružení nutné, 

měla by Komise přijmout okamžitě použitelné prováděcí akty.

Nařízení (ES) č. 594/2008 se proto mění takto:

1) Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Celní koncese na ryby a produkty rybolovu

Prováděcí pravidla k článku 13 prozatímní dohody a posléze k článku 28 DSP týkající se 

celních kvót na ryby a produkty rybolovu přijme Komise přezkumným postupem podle 

čl. 8a odst. 2 tohoto nařízení.“
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2) Články 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:

„Článek 4

Technické úpravy

Změny a technické úpravy ustanovení přijatých podle tohoto nařízení, které jsou nezbytné 

v důsledku změn kódů kombinované nomenklatury a třídění podle systému TARIC anebo 

v důsledku uzavření nových či upravených dohod, protokolů, výměn dopisů nebo jiných 

aktů uzavřených mezi Unií a Bosnou a Hercegovinou, se přijímají přezkumným postupem 

podle čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení.

Článek 5

Obecná ochranná ustanovení

Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 24 prozatímní dohody a posléze podle 

článku 39 DSP, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení, 

pokud článek 24 prozatímní dohody a posléze článek 39 DSP nestanoví jinak.
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Článek 6

Ustanovení pro případ nedostatku

Potřebuje-li Unie přijmout opatření podle článku 25 prozatímní dohody a posléze podle 

článku 40 DSP, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení.“

3) V článku 7 se třetí, čtvrtý a pátý pododstavec nahrazují tímto:

„Tato opatření Komise přijímá přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3, popřípadě 

v naléhavých případech podle čl. 8a odst. 4.

4) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Tato opatření Komise přijímá přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3, popřípadě 

v naléhavých případech podle čl. 8a odst. 4.“
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5) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 8a

Postup projednávání ve výborech

1. Pro účely článků 2, 4 a 11 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro celní 

kodex, zřízený podle článku 184 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 450/2008*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 182/2011**.

2. Pro účely článků 5, 6, 7 a 8 tohoto nařízení je Komisi nápomocen Výbor pro 

ochranná opatření, zřízený čl. 4 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 260/2009***. Tento 

výbor je výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.
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4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

__________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2008 ze dne 23. dubna 2008, 
kterým se stanoví celní kodex Společenství (Modernizovaný celní kodex) 
(Úř. věst. L 145, 4.6.2008, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).

*** Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).“

6) V článku 11 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„Komise může přezkumným postupem podle čl. 8a odst. 3 tohoto nařízení rozhodnout 

o dočasném pozastavení příslušného preferenčního zacházení u produktů, jak stanoví čl. 29

odst. 4 prozatímní dohody a posléze čl. 44 odst. 4 DSP.“

7) Článek 12 se zrušuje.

18. NAŘÍZENÍ (ES) č. 597/2009 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 597/2009, vyžaduje jeho uplatňování jednotné podmínky pro přijímání 

prozatímních a konečných cel a pro zastavení šetření bez přijetí opatření. Tato opatření by měla 

přijímat Komise v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.
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Pro přijímání prozatímních opatření by se měl s ohledem na účinky uvedených opatření a jejich 

posloupnost ve vztahu k přijímání konečných opatření použít poradní postup. Měl by se rovněž 

použít k přijímání závazků, zahájení nebo nezahájení přezkumu opatření před pozbytím platnosti, 

pozastavení použitelnosti opatření, prodloužení pozastavení použitelnosti opatření a obnovení 

použitelnosti opatření s ohledem na účinky těchto opatření v porovnání s konečnými opatřeními.

V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit škodu, kterou by bylo obtížné 

napravit, je nezbytné, aby Komise byla oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní 

opatření.

Nařízení (ES) č. 597/2009 se proto mění takto:

1) V článku 10 se odstavec 8 nahrazuje tímto:

„8. Pokud se Komise za zvláštních okolností rozhodne zahájit šetření, aniž by obdržela 

písemný podnět od výrobního odvětví Unie nebo jeho jménem, uskuteční se šetření 

pouze tehdy, má-li dostatečné důkazy o existenci napadnutelné subvence, újmě 

a příčinné souvislosti podle odstavce 2 odůvodňující zahájit šetření. Jakmile Komise 

určí, že je třeba takové vyšetřování zahájit, informuje o tom členské státy.“



13283/1/13 REV 1 RP/izk 80
PŘÍLOHA DGC 1A CS

2) V článku 10 se odstavec 11 nahrazuje tímto:

„11. Pokud je zřejmé, že existuje dostatek důkazů, které opravňují k zahájení řízení, učiní 

tak Komise do 45 dnů ode dne předání podnětu a zveřejní oznámení v Úředním 

věstníku Evropské unie. Jsou-li předložené důkazy nedostatečné, je o tom stěžovatel 

vyrozuměn do 45 dnů ode dne, kdy byl podnět předán Komisi. Komise informuje 

členské státy o posouzení podnětu, které provedla, obvykle do 21 dnů ode dne, kdy jí 

byl podnět předán.“

3) Článek 12 se mění takto:

a) netýká se českého znění;

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Komise přijímá prozatímní opatření postupem podle čl. 25 odst. 4.“;

c) odstavec 5 se zrušuje.
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4) Článek 13 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Pokud byla předběžně stanovena existence subvence a újmy, může Komise 

poradním postupem podle čl. 25 odst. 2 přijmout uspokojivé dobrovolné 

závazky, kterými se:

a) země původu a/nebo vývozu zaváže zrušit nebo omezit subvenci nebo 

přijmout jiná opatření týkající se jejích účinků, nebo

b) vývozce zaváže, že změní ceny svých výrobků nebo přestane výrobky 

vyvážet na dané území tak dlouho, dokud jsou vývozu poskytovány 

napadnutelné subvence, takže je Komise přesvědčena, že poškozující 

účinek subvencí je odstraněn.

V takovém případě a po dobu platnosti takovýchto závazků se neuplatní 

prozatímní cla uložená Komisí v souladu s čl. 12 odst. 3 nebo konečná cla 

uložená v souladu s čl. 15 odst. 1 na příslušný dovoz dotčeného výrobku 

vyrobeného společnostmi, které jsou uvedeny v rozhodnutí Komise o přijetí 

uvedených závazků a ve všech následných změnách takového rozhodnutí.
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Zvýšení ceny výrobků podle těchto závazků nesmí být vyšší, než je nezbytné k 

vyrovnání částky napadnutelných subvencí, a musí být nižší než výše 

napadnutelných subvencí, pokud je toto zvýšení ceny dostatečné k odstranění 

újmy způsobené výrobnímu odvětví Unie.“;

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Pokud jsou závazky přijaty, šetření se zastaví. Komise je zastaví přezkumným 

postupem podle čl. 25 odst. 3.“;

c) v odstavci 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„9. Jestliže některá strana poruší nebo odvolá závazky nebo jestliže Komise zruší 

přijetí závazku, Komise přijetí daného závazku zruší a uplatní se prozatímní 

clo, které Komise uložila v souladu s článkem 12, nebo konečné clo, které bylo

uloženo v souladu s čl. 15 odst. 1, pokud dotčenému vývozci nebo zemi 

původu a/nebo vývozu byla, s výjimkou případu, kdy je závazek odvolán 

vývozcem nebo danou zemí, dána příležitost se k věci vyjádřit. Pokud se 

Komise rozhodne zrušit závazek, informuje o tom členské státy.“;
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d) odstavec 10 se nahrazuje tímto:

„10. Na základě nejspolehlivějších dostupných informací může být podle článku 12 

uloženo prozatímní clo, pokud existuje důvod k domněnce, že některý závazek 

byl porušen, nebo v případě porušení nebo odvolání závazku a pokud šetření, 

které vedlo ke vzniku závazku, nebylo ukončeno.“

5) V článku 14 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Pokud není nutno přijmout žádná ochranná opatření, šetření nebo řízení se zastaví.

Komise zastaví šetření přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 3.“

6) V článku 15 se odstavec 1 mění takto:

a) první pododstavec nahrazuje tímto:

„1. Pokud z konečného zjištění skutkového stavu vyplývá, že existují napadnutelné 

subvence a jimi způsobená újma a v zájmu Unie podle článku 31 je nutné 

zasáhnout, uloží Komise přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 3 konečné 

vyrovnávací clo. Pokud byla uložena prozatímní cla, zahájí Komise tento 

postup nejpozději jeden měsíc před tím, než tato cla pozbudou platnosti.“;
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b) druhý a třetí pododstavec se zrušují.

7) V čl. 16 odst. 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2. Pokud je uloženo prozatímní clo a pokud je s konečnou platností zjištěno, že existuje 

napadnutelná subvence a újma, rozhodne Komise nezávisle na otázce, zda je třeba 

uložit konečné vyrovnávací clo, o tom, do jaké míry má být prozatímní clo skutečně 

vybráno.“

8) V článku 20 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Zrychlený přezkum se zahájí poté, co byla výrobcům Unie dána příležitost se k věci 

vyjádřit.“

9) V čl. 21 odst. 4 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„4. Komise rozhodne, zda a do jaké míry má být žádosti vyhověno, nebo může kdykoli 

rozhodnout o zahájení prozatímního přezkumu; informace a závěry vyplývající 

z přezkumu provedeného podle příslušných ustanovení pro prozatímní přezkum 

využije ke zjištění, zda a do jaké míry je vrácení cla oprávněné.“

10) Článek 22 se mění takto:

a) v odstavci 1 se zrušuje pátý pododstavec;
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b) odstavce 2 a 3 se nahrazují tímto:

„2. Přezkumy podle článků 18, 19 a 20 zahajuje Komise. Komise poradním 

postupem podle čl. 25 odst. 2 rozhodne, zda přezkumy podle článku 18 zahájí, 

či nikoli. Jakmile hospodářský subjekt nebo členský stát podá žádost, která

odůvodňuje zahájení přezkumu podle článků 19 a 20, a Komise dokončí její 

posouzení nebo jakmile Komise sama určí, že je třeba přezkoumat nutnost 

zachování opatření, informuje o tom členské státy.

3. Pokud to vyplývá z výsledků přezkumu, opatření se přezkumným postupem 

podle čl. 25 odst. 3 zruší nebo ponechají v platnosti podle článku 18, anebo 

zruší, ponechají v platnosti nebo změní podle článků 19 a 20.“
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11) Článek 23 se mění takto:

a) v odstavci 4 se první, druhý a třetí pododstavec nahrazují tímto:

„4. Šetření podle tohoto článku se zahájí z podnětu Komise nebo na žádost 

členského státu nebo kterékoli zúčastněné strany, pokud žádost obsahuje 

dostatečné důkazy o činitelích uvedených v odstavcích 1, 2 a 3. Šetření se 

zahájí nařízením Komise, ve kterém lze dát současně pokyn celním orgánům, 

aby evidovaly dovoz podle čl. 24 odst. 5 nebo aby vyžadovaly složení jistoty.

Jakmile zúčastněná strana nebo členský stát podá žádost, která odůvodňuje 

zahájení šetření, a Komise dokončí její posouzení nebo jakmile Komise sama 

určí, že je nutné zahájit šetření, informuje o tom členské státy.

Šetření provádí Komise. Komisi při tom mohou být nápomocny celní orgány 

a šetření musí být ukončeno do devíti měsíců.

Jestliže definitivně zjištěné skutečnosti prokáží, že působnost opatření má být 

rozšířena, učiní tak Komise přezkumným postupem podle čl. 25 odst. 3.“;
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b) v odstavci 6 se čtvrtý pododstavec nahrazuje tímto:

„Osvobození se udělují rozhodnutím Komise a platí pro období a za podmínek 

uvedených v dotyčném rozhodnutí. Jakmile Komise dokončí posouzení, informuje 

o tom členské státy.“

12) Článek 24 se mění takto:

a) odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4. V zájmu Unie může Komise poradním postupem podle čl. 25 odst. 2 

rozhodnutím pozastavit na dobu devíti měsíců použitelnost opatření přijatých 

podle tohoto nařízení. Pozastavení může Komise poradním postupem podle 

čl. 25 odst. 2 prodloužit o další dobu, která nesmí překročit jeden rok.

Použitelnost opatření smí být pozastavena pouze v případě, že se tržní 

podmínky dočasně změnily natolik, že není pravděpodobné, že by se 

v důsledku pozastavení obnovila újma, a za předpokladu, že výrobnímu 

odvětví Unie byla dána příležitost se k věci vyjádřit a že se k tomuto vyjádření 

přihlédlo. Použitelnost opatření může být kdykoliv obnovena poradním 

postupem podle čl. 25 odst. 2, pokud pominou důvody jejího pozastavení.“;
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b) v odstavci 5 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„5. Poté, co Komise včas informovala členské státy, může vyzvat celní orgány, aby 

přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu, aby následně 

mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní 

evidence.“

13) Článek 25 se nahrazuje tímto:

„Článek 25

Postup projednávání ve výborech

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený nařízením Rady (ES) č. 1225/2009*. Tento 

výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 182/2011**.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.
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5. Je-li použito písemného postupu podle čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 pro 

přijetí konečných opatření podle odstavce 3 tohoto článku nebo pro přijetí rozhodnutí 

o zahájení nebo nezahájení přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle 

článku 18 tohoto nařízení, tento postup se ukončí bez výsledku, jestliže o tom ve 

lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to požádá většina členů výboru 

definovaná v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) č. 182/2011. Je-li použito písemného postupu 

v jiných případech, kdy návrh opatření projednává výbor, tento postup se ukončí bez 

výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to 

požádá prostá většina členů výboru. Je-li použito písemného postupu v jiných 

případech, kdy návrh opatření neprojednává výbor, tento postup se ukončí bez 

výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to 

požádá nejméně čtvrtina členů výboru.
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6. Výbor se může zabývat všemi záležitostmi týkajícími se uplatňování tohoto nařízení, 

které mu předloží Komise, nebo pokud o to požádá členský stát. Členské státy 

mohou požadovat informace a mohou si vyměňovat názory s výborem nebo přímo 

s Komisí.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“

14) V článku 29 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5. Komise, členské státy ani jejich úředníci nesdělí žádné informace, které obdrželi

podle tohoto nařízení a jejichž poskytovatel požádal o důvěrné zacházení s nimi, bez 

výslovného svolení jejich poskytovatele. Informace vyměněné mezi Komisí 

a členskými státy a interní dokumenty vypracované úřady Unie nebo členských států 

se nesdělují, s výjimkou zvláštních případů uvedených v tomto nařízení.“
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15) V článku 30 se odstavce 4 a 5 nahrazují tímto:

„4. Konečné informace se poskytují písemně. Poskytují se co nejdříve, obvykle 

nejpozději jeden měsíc před zahájením postupů podle článku 14 nebo 15, přičemž se 

řádně přihlédne k ochraně důvěrných informací. Pokud Komise nemůže sdělit 

některé skutečnosti nebo úvahy v tomto okamžiku, sdělí je co nejdříve.

Poskytnutím informací není dotčeno žádné další rozhodnutí, které Komise případně 

přijme, ale pokud toto rozhodnutí vychází z jiných skutečností a úvah, musí být tyto 

skutečnosti a úvahy sděleny co nejdříve.

5. Ke stanoviskům učiněným po poskytnutí konečných informací lze přihlédnout pouze 

tehdy, obdrží-li je Komise ve lhůtě, kterou stanoví v každém jednotlivém případě 

s ohledem na naléhavost věci a která činí nejméně deset dnů. Pokud musí být 

poskytnuty dodatečné konečné informace, může být stanovena kratší lhůta.“
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16) Článek 31 se mění takto:

a) odstavce 4 a 5 se nahrazují tímto:

„4. Strany, které jednaly podle odstavce 2, mohou předložit svá stanoviska 

k uplatňování jakéhokoli prozatímního cla. Aby k nim mohlo být přihlédnuto, 

musí být tato stanoviska obdržena do 25 dnů od nabytí účinnosti těchto 

opatření a musí být v plném znění nebo v přiměřeném shrnutí sdělena ostatním 

stranám, které se k nim mohou vyjádřit.

5. Komise posoudí všechny řádně poskytnuté informace a zjistí, do jaké míry jsou 

reprezentativní; výsledky tohoto posouzení a své stanovisko k jejich 

opodstatněnosti sdělí výboru jakožto součást návrhu opatření předloženého 

podle článků 14 a 15. K názorům vyjádřeným ve výboru by měla Komise 

přihlédnout za podmínek stanovených nařízením (EU) č. 182/2011.“;

b) v odstavci 6 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Tyto informace se poskytují v co nejširší míře, aniž je dotčeno jakékoli pozdější 

rozhodnutí Komise.“
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17) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 33a

Zpráva

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení (ES) č. 1225/2009.“

19. NAŘÍZENÍ (ES) č. 260/2009 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 260/2009, vyžaduje jeho uplatňování jednotné podmínky pro přijímání 

prozatímních a konečných ochranných opatření a pro ukládání opatření předchozí kontroly. Tato 

opatření by měla přijímat Komise v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Pro přijímání kontrolních a prozatímních opatření by se měl s ohledem na účinky uvedených 

opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijímání konečných ochranných opatření použít poradní 

postup. V případě, že by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit škodu, kterou by bylo 

obtížné napravit, je nezbytné, aby Komise byla oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní 

opatření.
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Nařízení (ES) č. 260/2009 se proto mění takto:

1) Článek 3 se zrušuje.

2) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1. Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření (dále jen „výbor“). Tento výbor 

je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.
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5. Je-li použito písemného postupu podle čl. 3 odst. 5 nařízení (EU) č. 182/2011 pro 

přijetí konečných opatření podle článku 17 tohoto nařízení, tento postup se ukončí 

bez výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo 

o to požádá většina členů výboru definovaná v čl. 5 odst. 1 nařízení (EU) 

č. 182/2011. Je-li použito písemného postupu v jiných případech, kdy návrh opatření 

projednává výbor, tento postup se ukončí bez výsledku, jestliže o tom ve lhůtě 

stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to požádá prostá většina členů 

výboru. Je-li použito písemného postupu v jiných případech, kdy návrh opatření 

neprojednává výbor, tento postup se ukončí bez výsledku, jestliže o tom ve lhůtě 

stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to požádá nejméně čtvrtina členů 

výboru.

____________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“
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3) Článek 6 se mění takto:

a) v odstavci 1 se první věta a návětí nahrazují tímto:

„1. Pokud je Komisi zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení 

šetření, zahájí je do jednoho měsíce po obdržení informací z některého 

členského státu a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto 

oznámení“;

b) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Komise informuje členské státy o posouzení informací, které provedla, obvykle do 

21 dnů ode dne, kdy jí byly informace předány.“;

c) v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2. Komise si vyžádá všechny informace, které považuje za nutné, a považuje-li to 

za vhodné, pokusí se poté, co informovala členské státy, ověřit tyto informace 

u dovozců, obchodníků, obchodních zástupců, výrobců, obchodních sdružení 

a organizací.“;
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d) odstavec 7 se nahrazuje tímto:

„7. Pokud Komise dospěje k názoru, že stávající důkazy nepostačují k tomu, aby 

odůvodnily šetření, sdělí toto rozhodnutí členským státům do jednoho měsíce 

od obdržení informací z členských států.“

4) V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Pokud Komise během devíti měsíců po zahájení šetření dojde k závěru, že 

nejsou nutná žádná kontrolní nebo ochranná opatření Unie, ukončí se šetření do 

jednoho měsíce. Komise šetření ukončí poradním postupem podle čl. 4 

odst. 2.“

5) V článku 9 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komise, členské státy ani jejich úředníci nesdělí žádné důvěrné informace, které 

obdrželi podle tohoto nařízení, ani žádné důvěrně poskytnuté údaje bez výslovného 

souhlasu toho, kdo tyto informace poskytl.“
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6) V článku 11 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komise přijímá rozhodnutí o zavedení kontroly prostřednictvím prováděcích aktů 

poradním postupem podle čl. 4 odst. 2.“

7) Článek 13 se nahrazuje tímto:

„Článek 13

Pokud nebyl dovoz produktu podroben předchozí kontrole Unie, může Komise v souladu 

s článkem 18 zavést kontrolu omezenou na dovoz určený pro jeden nebo více regionů 

Unie. Jakmile se Komise rozhodne zahájit kontrolu, informuje o tom členské státy.“

8) V článku 16 se odstavce 6 a 7 nahrazují tímto:

„6. Pokud o zásah Komise požádal některý členský stát, přijme Komise přezkumným 

postupem podle čl. 4 odst. 3, nebo v naléhavých případech podle čl. 4 odst. 4, 

rozhodnutí do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.“



13283/1/13 REV 1 RP/izk 99
PŘÍLOHA DGC 1A CS

9) Článek 17 se nahrazuje tímto:

„Článek 17

Pokud to vyžadují zájmy Unie, může Komise přezkumným postupem podle čl. 4 odst. 3 

a v souladu s kapitolou III přijmout vhodná opatření k zabránění tomu, aby se určitý 

produkt do Unie dovážel v natolik zvýšeném množství nebo za takových podmínek, že tím 

výrobcům obdobných nebo přímo konkurujících produktů z Unie vzniká nebo hrozí 

vzniknout vážná újma.

Použije se čl. 16 odst. 2 až 5.“

10) Článek 21 se nahrazuje tímto:

„Článek 21

1. V průběhu uplatňování kontrolních nebo ochranných opatření podle kapitol IV a V 

může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu nejpozději 

v polovině doby uplatňování opatření přijatých na více než tři roky:

a) posoudit účinky opatření;

b) určit, zda a do jaké míry je vhodné urychlit proces liberalizace;

c) ověřit, zda je zachování opatření nutné.
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Pokud se Komise domnívá, že zachování opatření je nutné, uvědomí v tomto smyslu 

členské státy.

2. Pokud se Komise domnívá, že je nutné některá kontrolní nebo ochranná opatření 

podle článků 11, 13, 16, 17 a 18 zrušit nebo změnit, učiní tak přezkumným postupem 

podle čl. 4 odst. 3.

Pokud se rozhodnutí týká regionálních kontrolních opatření, použije se od šestého 

dne po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.“

11) Článek 23 se nahrazuje tímto:

„Článek 23

Pokud to zájmy Unie vyžadují, může Komise přezkumným postupem podle čl. 4 odst. 3 

přijmout vhodná opatření, jimiž se provádějí legislativní akty, aby umožnila výkon práv 

a povinností Unie nebo všech členských států na mezinárodní úrovni, zejména v oblasti 

obchodu s komoditami.“
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12) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 23a

Zpráva

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení (ES) č. 1225/2009*.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).“

20. NAŘÍZENÍ (ES) č. 625/2009

Pokud jde o nařízení (ES) č. 625/2009, vyžaduje jeho uplatňování jednotné podmínky pro přijímání 

prozatímních a konečných ochranných opatření a pro ukládání opatření předchozí kontroly. Tato 

opatření by měla přijímat Komise v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Pro přijímání kontrolních a prozatímních opatření by se měl s ohledem na účinky uvedených 

opatření a jejich posloupnost ve vztahu k přijímání konečných ochranných opatření použít poradní 

postup. Pokud by prodlení při zavádění opatření mohlo způsobit škodu, kterou by bylo obtížné 

napravit, je nezbytné, aby Komise byla oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní 

opatření.
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Nařízení (ES) č. 625/2009 se proto mění takto:

1) Článek 3 se zrušuje.

2) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1. Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření, zřízený nařízením Rady (ES) 

č. 260/2009*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 182/2011**.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

__________________

* Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“
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3) Článek 5 se mění takto:

a) v odstavci 1 se první věta a návětí nahrazují tímto:

„1. Pokud je Komisi zřejmé, že existují dostatečné důkazy odůvodňující zahájení 

šetření, zahájí jej do jednoho měsíce po obdržení informací z některého 

členského státu a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Toto 

oznámení“;

b) v odstavci 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

„Komise informuje členské státy o posouzení informací, které provedla, obvykle do 

21 dnů ode dne, kdy jí byly informace předány.“;

c) v odstavci 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„2. Komise si vyžádá všechny informace, které považuje za nutné, a považuje-li to 

za vhodné, pokusí se ověřit tyto informace u dovozců, obchodníků, obchodních 

zástupců, výrobců, obchodních sdružení a organizací.“;

d) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6. Pokud Komise dospěje k názoru, že stávající důkazy nepostačují k tomu, aby 

odůvodnily šetření, sdělí toto rozhodnutí členským státům do jednoho měsíce 

od obdržení informací z členských států.“
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4) V čl. 6 odst. 2 se první věta nahrazuje tímto:

„2. Pokud Komise během devíti měsíců po zahájení šetření dojde k závěru, že nejsou 

nutná žádná kontrolní nebo ochranná opatření Unie, ukončí se šetření ve lhůtě 

jednoho měsíce. Komise šetření ukončí poradním postupem podle čl. 4 odst. 2.“

5) V článku 7 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2. Komise, členské státy ani jejich úředníci nesdělí žádné důvěrné informace, které 

obdrželi podle tohoto nařízení, ani žádné důvěrně poskytnuté údaje bez výslovného 

souhlasu toho, kdo tyto informace poskytl.“

6) V článku 9 se vkládá nový odstavec, který zní:

„1a. Rozhodnutí podle odstavce 1 přijímá Komise poradním postupem podle 

čl. 4 odst. 2.“

7) V článku 11 se druhá odrážka nahrazuje tímto:

„– stanovit pro vydání tohoto dokladu určité podmínky a ve výjimečných případech 

jeho vydání podmínit zahrnutím doložky o odvolání.“
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8) Článek 12 se nahrazuje tímto:

„Článek 12

Pokud nebyl dovoz produktu podroben předchozí kontrole Unie, může Komise 

prostřednictvím prováděcích aktů poradním postupem podle čl. 4 odst. 2 a v souladu 

s článkem 17 zavést kontrolu omezenou na dovoz určený pro jeden nebo více regionů 

Unie.“

9) Článek 15 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Přijatá opatření se neprodleně sdělí členským státům a jsou okamžitě 

použitelná.“;

b) odstavce 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:

„4. Pokud o zásah Komise požádal některý členský stát, přijme Komise 

přezkumným postupem podle čl. 4 odst. 3, nebo v naléhavých případech podle 

čl. 4 odst. 4, rozhodnutí do pěti pracovních dnů od obdržení žádosti.“



13283/1/13 REV 1 RP/izk 106
PŘÍLOHA DGC 1A CS

10) V článku 16 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1. Komise může zejména v případě uvedeném v čl. 15 odst. 1 přijmout přezkumným 

postupem podle čl. 4 odst. 3 vhodná ochranná opatření.“

11) Článek 18 se nahrazuje tímto:

„Článek 18

1. V průběhu uplatňování kontrolních nebo ochranných opatření podle kapitol IV a V 

může Komise na žádost členského státu nebo z vlastního podnětu:

a) posoudit účinky opatření;

b) ověřit, zda je zachování opatření nutné.

Pokud se Komise domnívá, že zachování opatření je nutné, uvědomí v tomto smyslu 

členské státy.

2. Pokud se Komise domnívá, že je nutné některá kontrolní nebo ochranná opatření 

podle kapitol IV a V zrušit nebo změnit, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 4 

odst. 3.“
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12) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 19a

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení Rady (ES) č. 1225/2009*.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).“

21. NAŘÍZENÍ (ES) č. 1061/2009 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1061/2009, vyžaduje jeho uplatňování jednotné podmínky pro 

přijímání prozatímních a konečných ochranných opatření a pro ukládání opatření předchozí 

kontroly. Tato opatření by měla přijímat Komise v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

V případě, že by prodlení při ukládání opatření způsobilo těžko napravitelnou škodu, je nezbytné, 

aby Komise byla oprávněna přijmout okamžitě použitelná prozatímní opatření.
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Nařízení (ES) č. 1061/2009 se proto mění takto:

1) Článek 3 se zrušuje.

2) Článek 4 se nahrazuje tímto:

„Článek 4

1. Komisi je nápomocen Výbor pro ochranná opatření, zřízený nařízením Rady (ES) 

č. 260/2009*. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 182/2011**.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 5 uvedeného nařízení.

__________________

* Nařízení Rady (ES) č. 260/2009 ze dne 26. února 2009 o společných pravidlech 
dovozu (Úř. věst. L 84, 31.3.2009, s. 1).

** Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“
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3) Článek 6 se mění takto:

a) odstavce 1 a 2 se nahrazují tímto:

„1. Za účelem zabránění kritické situaci, která by nastala v důsledku nedostatku 

základních produktů nebo za účelem nápravy takové situace, a pokud zájmy 

Unie vyžadují okamžitý zásah, může Komise na žádost členského státu nebo 

z vlastního podnětu a s přihlédnutím k povaze produktů a dalším zvláštnostem 

dotyčných transakcí vývoz produktu podmínit předložením vývozního 

povolení, které je udělováno podle pravidel a v mezích stanovených Komisí 

přezkumným postupem podle čl. 4 odst. 2 nebo, v naléhavých případech, podle 

čl. 4 odst. 3.

2. Přijatá opatření jsou sdělena Evropskému parlamentu, Radě a členským státům; 

jsou okamžitě použitelná.“;

b) odstavce 4, 5 a 6 se nahrazují tímto:

„4. Je-li Komise požádána členským státem o zásah, rozhodne o této žádosti 

v souladu s odstavcem 1 do pěti pracovních dnů od jejího obdržení.
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5. Pokud Komise uplatní odstavec 1 tohoto článku, rozhodne o přijetí vhodných 

opatření uvedených v článku 7 ve lhůtě dvanácti pracovních dnů ode dne

vstupu opatření, které přijala, v platnost. Pokud do šesti týdnů ode dne vstupu 

opatření v platnost nejsou žádná opatření přijata, považuje se takové opatření 

za zrušené.“

4) V čl. 7 odst. 1 se návětí nahrazuje tímto:

„1. Pokud to vyžadují zájmy Unie, může Komise přezkumným postupem podle čl. 4 

odst. 2 přijmout vhodná opatření,“.

5) Článek 8 se nahrazuje tímto:

„Článek 8

1. V průběhu uplatňování opatření uvedených v článcích 6 a 7 může Komise na žádost 

členského státu nebo z vlastního podnětu:

a) posoudit účinky opatření;

b) ověřit, zda je uplatňování opatření stále nutné.

Pokud se Komise domnívá, že zachování opatření je nutné, uvědomí v tomto smyslu 

členské státy.
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2. Pokud se Komise domnívá, že je nutné některé opatření uvedené v článcích 6 a 7 

zrušit nebo změnit, učiní tak přezkumným postupem podle čl. 4 odst. 2.“

6) V článku 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„U produktů uvedených v příloze I jsou členské státy do doby, než Evropský parlament 

a Rada přijmou příslušná opatření v souladu s mezinárodními závazky přijatými Unií nebo 

všemi členskými státy, oprávněny, aniž jsou dotčena pravidla přijatá Unií v této oblasti, 

vytvořit mechanismy pro případ krize zavedením alokační povinnosti vůči třetím zemím 

podle mezinárodních závazků přijatých před vstupem tohoto nařízení v platnost.“

7) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 9a

Komise zahrne informace o uplatňování tohoto nařízení do své výroční zprávy

o uplatňování a provádění opatření na ochranu obchodu, kterou předkládá Evropskému 

parlamentu a Radě podle článku 22a nařízení Rady (ES) č. 1225/2009*.

____________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před 
dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství 
(Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 51).“
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22. NAŘÍZENÍ (ES) č. 1225/2009 

Pokud jde o nařízení (ES) č. 1225/2009, vyžaduje jeho uplatňování jednotné podmínky pro 

přijímání prozatímních a konečných cel a pro zastavení šetření bez přijetí opatření. Tato opatření by 

měla přijímat Komise v souladu s nařízením (EU) č. 182/2011.

Pro přijímání prozatímních opatření by se měl s ohledem na účinky těchto opatření a jejich 

posloupnost ve vztahu k přijímání konečných opatření použít poradní postup. Měl by se rovněž 

použít k přijímání závazků, zahájení nebo nezahájení přezkumu opatření před pozbytím platnosti, 

pozastavení opatření, prodloužení pozastavení opatření a obnovení opatření s ohledem na jejich 

účinky v porovnání s konečnými opatřeními. V případě, že by prodlení při ukládání opatření

způsobilo těžko napravitelnou škodu, je nezbytné, aby Komise byla oprávněna přijmout okamžitě 

použitelná prozatímní opatření.
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Nařízení (ES) č. 1225/2009 se proto mění takto:

1) V čl. 2 odst. 7 se písmeno c) mění takto:

a) slova „po zvláštní konzultaci poradního výboru a poté, co výrobní odvětví 

Společenství“ se nahrazují slovy „poté, co výrobní odvětví Unie“;

b) doplňuje se nová věta, která zní:

„Komise informuje členské státy o přezkumu žádostí podle písmene b) obvykle do 

28 týdnů od zahájení šetření.“

2) Článek 5 se mění takto:

a) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6. Pokud se Komise za zvláštních okolností rozhodne zahájit šetření, aniž by 

obdržela písemný podnět od výrobního odvětví Unie nebo jeho jménem, 

uskuteční je pouze tehdy, pokud má dostatečné důkazy o existenci dumpingu, 

újmě a příčinné souvislosti podle odstavce 2 odůvodňující zahájit šetření.

Jakmile Komise určí, že je třeba takové vyšetřování zahájit, informuje o tom 

členské státy.“
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b) odstavec 9 se nahrazuje tímto:

„9. Pokud je zřejmé, že existuje dostatek důkazů, které opravňují k zahájení řízení, 

učiní tak Komise během 45 dnů ode dne předání podnětu a zveřejní oznámení 

v Úředním věstníku Evropské unie. Jsou-li předložené důkazy nedostatečné, je 

o tom žadatel vyrozuměn do 45 dnů ode dne, kdy byl podnět předán Komisi.

Komise informuje členské státy o posouzení podnětu, které provedla, obvykle 

do 21 dnů ode dne, kdy jí byl podnět předán.“

3) Článek 7 se mění takto:

a) netýká se českého znění;

b) odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Komise přijímá prozatímní opatření postupem podle čl. 15 odst. 4.“;

c) odstavec 6 se zrušuje.
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4) Článek 8 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Pokud byla předběžně stanovena existence dumpingu a újmy, může Komise 

poradním postupem podle čl. 15 odst. 2 přijmout uspokojivé dobrovolné 

závazky, kterými se vývozce zaváže, že změní ceny svých výrobků nebo 

přestane výrobky vyvážet na dané území za dumpingové ceny, je-li Komise 

přesvědčena, že poškozující účinek dumpingu tím je odstraněn. V takovém 

případě a po dobu platnosti těchto závazků se neuplatní prozatímní cla uložená 

Komisí v souladu s čl. 7 odst. 1 nebo konečná cla uložená v souladu s čl. 9 

odst. 4 na příslušný dovoz dotčeného výrobku vyrobeného společnostmi, které 

jsou uvedeny v rozhodnutí Komise o přijetí uvedených závazků v platném 

znění. Zvýšení ceny výrobků podle těchto závazků nesmí být vyšší, než je 

nezbytné k vyrovnání dumpingového rozpětí, a mělo by být nižší než 

dumpingové rozpětí, pokud je toto zvýšení ceny dostatečné k odstranění újmy 

způsobené výrobnímu odvětví Unie.“;

b) odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Pokud jsou závazky přijaty, šetření se zastaví. Komise šetření zastaví 

přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 3.“;
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c) v odstavci 9 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„9. Jestliže některá strana závazky poruší nebo odvolá nebo jestliže Komise odvolá 

přijetí závazku, přijetí daného závazku se poté, co je dotčenému vývozci dána 

příležitost se k věci vyjádřit, s výjimkou případu, kdy závazek sám odvolal, 

zruší rozhodnutím Komise nebo nařízením Komise a automaticky se uplatní 

prozatímní clo uložené Komisí v souladu s článkem 7 nebo konečné clo 

uložené v souladu s čl. 9 odst. 4. Pokud se Komise rozhodne odvolat závazek, 

informuje o tom členské státy.“;

d) odstavec 10 se nahrazuje tímto:

„10. Na základě nejspolehlivějších dostupných informací může být podle článku 7 

uloženo prozatímní clo, pokud existuje důvod k domněnce, že některý závazek 

byl porušen, nebo v případě porušení nebo odvolání závazku a pokud šetření, 

které vedlo ke vzniku závazku, nebylo ukončeno.“



13283/1/13 REV 1 RP/izk 117
PŘÍLOHA DGC 1A CS

5) Článek 9 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

„2. Pokud není nutno přijmout žádná ochranná opatření, šetření nebo řízení se 

zastaví. Komise šetření zastaví přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 3.“;

b) odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. Pokud z konečného zjištění skutkového stavu vyplývá, že existuje dumping 

a jím způsobená újma a v zájmu Unie podle článku 21 je nutné zasáhnout, 

uloží Komise přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 3 konečné 

antidumpingové clo. Pokud byla uložena prozatímní cla, zahájí Komise tento 

postup nejpozději jeden měsíc před tím, než tato cla pozbudou platnosti. Výše 

antidumpingového cla nesmí přesahovat zjištěné dumpingové rozpětí a měla by

být nižší než toto rozpětí, pokud menší clo postačuje k odstranění újmy 

způsobené výrobnímu odvětví Unie.“
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6) V čl. 10 odst. 2 se první věta nahrazuje tímto:

„2. Pokud je uloženo prozatímní clo a pokud je s konečnou platností zjištěno, že existuje 

dumping a újma, rozhodne Komise nezávisle na otázce, zda je třeba uložit konečné 

antidumpingové clo, o tom, do jaké míry má být prozatímní clo skutečně vybráno.“

7) Článek 11 se mění takto:

a) v odst. 4 třetím pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Zrychlený přezkum u nového vývozce se zahájí a provede poté, co byla výrobcům

v Unii dána příležitost se k věci vyjádřit.“;

b) v odstavci 5 se zrušuje druhý pododstavec;
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c) odstavec 6 se nahrazuje tímto:

„6. Přezkumy podle tohoto článku zahajuje Komise. Komise rozhodne, zda 

přezkumy zahájí podle odstavce 2 tohoto článku poradním postupem 

uvedeným v čl. 15 odst. 2, či nikoli. Jakmile hospodářský subjekt nebo členský 

stát podá žádost, která odůvodňuje zahájení přezkumu podle odstavců 3 a 4 

tohoto článku, a Komise dokončí její posouzení nebo jakmile Komise sama 

určí, že je nutné opatření zachovat, informuje o tom členské státy. Pokud to 

přezkum odůvodňuje, opatření se přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 3 

zruší, ponechají v platnosti podle odstavce 2 tohoto článku, anebo zruší, 

ponechají v platnosti nebo změní podle odstavců 3 a 4 tohoto článku. Jsou-li 

opatření zrušena pro jednotlivé vývozce, avšak ne pro celou zemi, zůstávají tito 

vývozci předmětem řízení a mohou být automaticky znovu šetřeni v jakémkoli 

dalším přezkumu prováděném u dané země podle tohoto článku.“;
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d) v odst. 8 čtvrtém pododstavci se první věta nahrazuje tímto:

„Komise rozhodne, zda a v jakém rozsahu má být žádosti vyhověno, nebo může 

kdykoli rozhodnout o zahájení prozatímního přezkumu; informace a závěry 

vyplývající z přezkumu provedeného podle ustanovení platných pro prozatímní 

přezkum využije ke zjištění, zda a v jakém rozsahu je vrácení cla oprávněné. Jakmile 

Komise dokončí posouzení žádosti, informuje o tom členské státy.“

8) Článek 12 se mění takto:

a) v odstavci 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

„1. Pokud výrobní odvětví Unie nebo jiná zúčastněná strana předloží, obvykle do 

dvou let od vstupu opatření v platnost, dostatečné informace o tom, že se po 

skončení období původního šetření a před nebo po zavedení opatření vývozní 

ceny snížily nebo že opatření nevedla k žádnému nebo vedla jen k 

nedostatečnému zvýšení cen při dalším prodeji nebo pozdějších prodejních cen 

dováženého výrobku v Unii, může Komise opět zahájit šetření, aby bylo 

posouzeno, zda měla opatření na výše uvedené ceny účinek. Jakmile 

zúčastněná strana předloží dostatečné informace, které odůvodňují opětovné 

zahájení šetření, a Komise dokončí jejich posouzení, informuje o tom členské 

státy.“;
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b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Pokud se v novém šetření podle tohoto článku zjistí zvýšený dumping, může 

Komise na základě nově zjištěných vývozních cen přezkumným postupem 

podle čl. 15 odst. 3 platná opatření změnit. Výše antidumpingového cla 

uloženého podle tohoto článku nesmí převýšit dvojnásobek původně uložené 

výše cla.“;

c) v odstavci 4 se zrušuje druhý pododstavec.

9) Článek 13 se mění takto:

a) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

„3. Šetření podle tohoto článku se zahájí z podnětu Komise nebo na žádost 

členského státu nebo jiné zúčastněné strany, pokud žádost obsahuje dostatečné 

důkazy o činitelích uvedených v odstavci 1. Šetření se zahájí nařízením 

Komise, ve kterém lze dát současně pokyn celním orgánům, aby evidovaly 

dovoz podle čl. 14 odst. 5 nebo aby vyžadovaly složení jistoty. Jakmile 

zúčastněná strana nebo členský stát podá žádost, která odůvodňuje zahájení 

šetření, a Komise dokončí její posouzení nebo jakmile Komise sama určí, že je 

nutné šetření zahájit, informuje o tom členské státy.
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Šetření provádí Komise. Komisi při tom mohou být nápomocny celní orgány 

a šetření musí být ukončeno do devíti měsíců.

Jestliže definitivně zjištěné skutečnosti prokáží, že působnost opatření má být 

rozšířena, Komise tak učiní přezkumným postupem podle čl. 15 odst. 3.

Rozšíření působnosti nabývá účinku dnem, kdy byla stanovena povinnost vést 

celní evidenci podle čl. 14 odst. 5 nebo od kterého je vyžadováno složení 

jistoty. Příslušná procesní ustanovení tohoto nařízení o zahájení a průběhu 

šetření se použijí podle tohoto článku.“;

b) v odstavci 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„Osvobození se udělují rozhodnutím Komise a platí po dobu a za podmínek 

uvedených v dotyčném rozhodnutí. Jakmile Komise provede přezkum, informuje 

o tom členské státy.“
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10) Článek 14 se mění takto:

a) odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4. V zájmu Unie může Komise poradním postupem podle čl. 15 odst. 2 

rozhodnutím pozastavit na dobu devíti měsíců použitelnost opatření přijatých 

podle tohoto nařízení. Pozastavení může Komise poradním postupem podle čl. 

15 odst. 2 prodloužit o další dobu, která nesmí překročit jeden rok. Použitelnost 

opatření smí být pozastavena pouze v případě, že se tržní podmínky dočasně 

změnily natolik, že není pravděpodobné, že by se v důsledku pozastavení 

obnovila újma, a za předpokladu, že výrobnímu odvětví Unie byla dána 

příležitost se k věci vyjádřit a že se k tomuto vyjádření přihlédlo. Použitelnost 

opatření může být kdykoliv obnovena poradním postupem podle čl. 15 odst. 2, 

pokud pominou důvody jejího pozastavení.“;

b) v odstavci 5 se první věta nahrazuje tímto:

„5. Poté, co včas informovala členské státy, může Komise vyzvat celní orgány, aby 

přijaly vhodná opatření k zavedení takové celní evidence dovozu, aby následně 

mohla být vůči dováženým výrobkům zavedena opatření ode dne celní 

evidence.“
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11) Článek 15 se nahrazuje tímto:

„Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor. Tento výbor je výborem ve smyslu nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011*.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 4 nařízení (EU) č. 182/2011.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5 nařízení (EU) č. 182/2011.

4. Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 8 nařízení (EU) č. 182/2011 ve 

spojení s článkem 4 uvedeného nařízení.
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5. Je-li použito písemného postupu podle čl. 3 odst. 5 nařízení EU č. 182/2011 pro 

přijetí konečných opatření podle odstavce 3 tohoto článku nebo pro přijetí rozhodnutí 

o zahájení nebo nezahájení přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 11 

odst. 6 tohoto nařízení, tento postup se ukončí bez výsledku, jestliže o tom ve lhůtě 

stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to požádá většina členů výboru 

definovaná v čl. 5 odst. 1 nařízení EU č. 182/2011. Je-li použito písemného postupu 

v jiných případech, kdy návrh opatření projednává výbor, tento postup se ukončí bez 

výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to 

požádá prostá většina členů výboru. Je-li použito písemného postupu v jiných 

případech, kdy návrh opatření neprojednává výbor, tento postup se ukončí bez 

výsledku, jestliže o tom ve lhůtě stanovené předsedou rozhodne předseda nebo o to 

požádá nejméně čtvrtina členů výboru.

6. Výbor se může zabývat všemi záležitostmi týkajícími se uplatňování tohoto nařízení, 

které mu předloží Komise, nebo pokud o to požádá členský stát. Členské státy 

mohou požadovat informace a mohou si vyměňovat názory s výborem nebo přímo 

s Komisí.

__________________

* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 
kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích pravomocí (Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13).“
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12) V článku 19 se odstavec 5 se nahrazuje tímto:

„5. Komise, členské státy ani jejich úředníci nesdělí žádné informace, které obdrželi 

podle tohoto nařízení a jejichž poskytovatel požádal o důvěrné zacházení s nimi, bez 

výslovného svolení jejich poskytovatele. Informace vyměněné mezi Komisí 

a členskými státy a interní dokumenty vypracované úřady Unie nebo členských států 

se nesdělují, s výjimkou zvláštních případů uvedených v tomto nařízení.“

13) V článku 20 se odstavce 4 a 5 nahrazují tímto:

„4. Konečné informace se poskytují písemně. Podávají se co nejdříve, obvykle 

nejpozději jeden měsíc před zahájením řízení podle článku 9, přičemž se řádně 

přihlédne k ochraně důvěrných informací. Pokud Komise nemůže sdělit některé 

skutečnosti nebo úvahy v tomto okamžiku, sdělí je co nejdříve. Poskytnutím 

informací není dotčeno žádné další rozhodnutí, které Komise případně přijme, ale 

pokud toto rozhodnutí vychází z jiných skutečností a úvah, musí být tyto skutečnosti 

a úvahy sděleny co nejdříve.

5. Ke stanoviskům učiněným po poskytnutí konečných informací lze přihlédnout pouze 

tehdy, obdrží-li je Komise ve lhůtě, kterou stanoví v každém jednotlivém případě 

s ohledem na naléhavost věci a která činí nejméně deset dnů. Pokud musí být 

poskytnuty dodatečné konečné informace, může být stanovena kratší lhůta.“
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14) V článku 21 se odstavce 4, 5 a 6 nahrazují tímto:

„4. Strany, které jednaly podle odstavce 2, mohou předložit svá stanoviska k uplatňování 

jakéhokoli prozatímního cla. Aby k nim mohlo být přihlédnuto, musí být tato 

stanoviska obdržena do 25 dnů ode dne použitelnosti těchto opatření a musí být 

v plném znění nebo v přiměřeném shrnutí sdělena ostatním stranám, kteří se k nim 

mohou vyjádřit.

5. Komise posoudí všechny řádně poskytnuté informace a zjistí, do jaké míry jsou 

reprezentativní; výsledky tohoto přezkumu a své stanovisko k jejich opodstatněnosti 

sdělí výboru jakožto součást návrhu opatření předloženého podle článku 9 tohoto 

nařízení. K názorům vyjádřeným ve výboru by Komise měla přihlédnout za 

podmínek stanovených nařízením (EU) č. 182/2011.

6. Strany, které jednaly podle odstavce 2, mohou požádat, aby jim byly sděleny 

skutečnosti a úvahy, z nichž budou pravděpodobně vycházet konečná rozhodnutí. 

Tyto informace se poskytují v co nejširší míře, aniž je dotčeno jakékoli pozdější 

rozhodnutí Komise.“
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15) Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 22a

Zpráva

1. Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě výroční zprávu o uplatňování 

a provádění tohoto nařízení a vezme přitom náležitý ohled na ochranu důvěrných 

informací ve smyslu článku 19. Zpráva obsahuje informace o uplatňování 

prozatímních a konečných opatření, o zastavení šetření bez přijetí opatření, o nových 

šetřeních, o přezkumech a kontrolních návštěvách a o činnosti různých orgánů 

odpovědných za sledování uplatňování tohoto nařízení a za plnění závazků, které 

z něho vyplývají.

2. Evropský parlament může ve lhůtě jednoho měsíce ode dne, kdy Komise tuto zprávu 

předloží, pozvat Komisi na zvláštní schůzi svého příslušného výboru, aby přednesla 

a objasnila veškeré otázky spojené s uplatňováním tohoto nařízení.

3. Komise tuto zprávu zveřejní nejpozději do šesti měsíců po jejím předložení 

Evropskému parlamentu a Radě.“.
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I. ÚVOD

1. Dne 8. března 2011 Komise přijala návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, 

kterým se mění určitá nařízení týkající se společné obchodní politiky, pokud jde 

o postupy přijímání určitých opatření1 (souhrnný akt o obchodu I).

2. Dne 14. března 2012 přijal Evropský parlament stanovisko k souhrnnému aktu 

o obchodu I2 v prvním čtení řádným legislativním postupem.

3. Celá řada otázek obsažených v návrhu byla společná se souhrnným aktem o obchodu II, 

a v zájmu dosažení koherentního výsledku proto bylo rozhodnuto pokračovat 

v jednáních o obou dokumentech souběžně.

4. Výbor stálých zástupců přijal dne 14. listopadu 2012 mandát pro jednání v rámci 

trialogu. Dne 5. června 2013 proběhlo závěrečné zasedání trialogu, v jehož rámci bylo 

dosaženo dohody o kompromisním balíčku. Dne 7. června 2013 potvrdil kompromisní 

balíček předsednictví Výbor pro obchodní politiku (zástupci), čímž stvrdil pozitivní 

výsledek jednání trialogu.

Výbor stálých zástupců byl o tomto vývoji informován dne 12. června 2013 a Rada dne 

14. června 20133. Předsednictví poté ve spolupráci s Evropským parlamentem a Komisí 

připravilo úplné znění dotyčného nařízení, přičemž do tohoto právního aktu začlenilo 

obsah kompromisního balíčku.

Uvedené konsolidované znění potvrdila dne 5. července 2013 Pracovní skupina pro 

obchodní otázky a Výbor Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod dne 

11. července 2013 odhlasoval jeho schválení.

                                               
1 Dokument 7455/11.
2 Dokument T7-0076/2012.
3 Dokument 10286/13.
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5. Dne 11. července 2013 informoval předseda Výboru pro mezinárodní obchod předsedu 

Výboru stálých zástupců dopisem4 o tom, že Výbor pro mezinárodní obchod potvrdil 

konsolidované znění, a uvedl, že pokud by Rada formálně postoupila Parlamentu svůj 

postoj v podobě, v níž je uveden v příloze k uvedenému dopisu, doporučil by 

plenárnímu zasedání, aby postoj Rady s výhradou ověření ze strany právníků-lingvistů 

přijalo beze změn v rámci druhého čtení v Evropském parlamentu.

6. Výbor stálých zástupců potvrdil konečné kompromisní znění dne 18. července 20135.

7. Na tomto základě potvrdila Rada dne 23. září (v návaznosti na zasedání Výboru stálých 

zástupců konané dne 18. září 2013) svou politickou dohodu ohledně uvedeného 

nařízení6.

8. Rada s ohledem na výše uvedenou dohodu a po revizi právníky-lingvisty přijala dne 

15. listopadu 2013 řádným legislativním postupem stanoveným v článku 294 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) svůj postoj v prvním čtení.

II. CÍL

Vstup Lisabonské smlouvy v platnost přinesl významné změny jak v rámci pro přijímání aktů 

v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, tak ve vedení společné obchodní politiky.

Smlouva zejména stanovila, že v kontextu obchodní politiky EU se bude používat řádný 

legislativní postup.

                                               
4 Dokument EXPO-COM-INTA D(2013)35653.
5 Dokument 12276/13.
6 Dokument 13357/13.
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Souhrnný akt o obchodu I pozměňuje některá nařízení týkající se společné obchodní politiky, 

pokud jde o postupy, při nichž se Rada účastnila rozhodování, které nebyly založeny na 

rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích 

pravomocí svěřených Komisi7.

Navrhuje se v něm, aby takové postupy byly změněny buď na akty v přenesené pravomoci 

podle článku 290 SFEU nebo na prováděcí akty podle článku 291 Smlouvy o fungování 

Evropské unie (SFEU). Ve vhodných případech by tak mělo být učiněno použitím příslušných 

postupů stanovených v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/20118.

V důsledku toho nařízení povede k vytvoření účinnějšího a účelnějšího mechanismu pro 

prováděcí pravomoci Komise, čímž bude zajištěna soudržnost s ustanoveními zavedenými 

Lisabonskou smlouvou.

III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

Hlavní body se dotýkaly těchto změn základních nařízení v oblasti antidumpingového 

a vyrovnávacího cla obsažených v návrhu souhrnného aktu o obchodu I (nařízení (ES) 

č. 1225/2009 a nařízení (ES) č. 597/2009):

- celková doba šetření;

- zavedení mechanismu informací, pokud byly konzultace zrušeny;

- přezkum zájmů Unie.

                                               
7 Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.
8 Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
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Z ostatních prvků souhrnného aktu o obchodu I byly předmětem změn tyto hlavní otázky:

- použití písemného postupu;

- použití postupu pro naléhavé případy;

- volba mezi poradním a přezkumným postupem: poradní postup se použije pro prozatímní

anebo přípravná opatření, zatímco přezkumný postup se použije pro konečná opatření; 

- oblast působnosti nařízení.

IV. ZÁVĚR

Postoj Rady v prvním čtení odráží kompromisní dohodu, které bylo za pomoci Komise 

dosaženo při jednáních mezi Radou a Evropským parlamentem. 

Tato kompromisní dohoda byla potvrzena přijetím politické dohody Radou dne 23. září 2013

v návaznosti na zasedání Výboru stálých zástupců konané dne 18. září 2013. 

Předseda Výboru Evropského parlamentu pro mezinárodní obchod v dopise adresovaném 

předsedovi Výboru stálých zástupců9 uvedl, že pokud by Rada formálně postoupila 

Parlamentu svůj postoj v podobě, v níž je uveden v příloze k uvedenému dopisu, doporučil by 

plenárnímu zasedání, aby postoj Rady s výhradou ověření ze strany právníků-lingvistů přijalo 

beze změn v rámci druhého čtení v Evropském parlamentu.

                                               
9 Dokument EXPO-COM-INTA D(2013)35653.
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1. SOUVISLOSTI

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě
(dokument KOM(2011) 82 v konečném znění – (2011/0039 (COD):

7. března 2011

Datum přijetí stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 
výboru:

nevztahuje se na tento 
návrh

Datum přijetí postoje Evropského parlamentu v prvním čtení: 14. března 2012

Datum přijetí postoje Rady: 15. listopadu 2013

2. CÍL NÁVRHU KOMISE
Návrh odráží změny v právním rámci Unie a v institucionální rovnováze, které byly 
způsobeny vstupem Lisabonské smlouvy v platnost. Upravuje v něm uvedená nařízení tak, 
aby byla v souladu s články 290 a 291 Smlouvy o fungování EU a s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 , kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, 
jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí a které bylo 
důsledkem čl. 291 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Uvedení kontroly výkonu prováděcích pravomocí Komise do souladu s nařízením (EU) 
č. 182/2011 umožní účinnější a účelnější výkon prováděcích pravomocí Komise a přispěje 
k účinnější a účelnější společné obchodní politice. Tím, že postupy uvede do souladu se 
standardními postupy, návrh usnadní také chápání postupů použitelných v obchodní politice a 
ustanovení o transparentnosti v horizontálním nařízení zvýší celkovou transparentnost vedení 
obchodní politiky.

3. PŘIPOMÍNKY K POSTOJI RADY
Postoj Rady v prvním čtení je v souladu s výsledky posledního trialogu mezi Evropským 
parlamentem a Radou ze dne 5. června 2013, potvrzenými následně oběma orgány v červenci 
2013 na úrovni Výboru stálých zástupců (COREPER) a Výboru pro mezinárodní obchod 
(INTA). 

4. ZÁVĚR
Komise může přijmout změny, které Rada v jejím návrhu provedla. 
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