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1) Charakteristika -

včetně

stadia projednávání:

Dne 6. dubna 2011

předložila

Evropská komise ve spolupráci s maďarským

předsednictvím návrh Nařízení Rady o elektronickém zveřejňování Úředru'ho věstníku

Evropské unie. Cílem návrhu je zvýšení dostupnosti

pramenů

práva Evropské unie

prostřednictvím zavedení právně závazného elektronického vyhlašování Úředního věstníku

Evropské unie. Maďarské
konce června 2011.

předsednictví

Evropské unie usiluje o schválení návrhu Radou do

Úřední věstník Evropské unie slouží k vyhlašování právních předpisů a dalších
dokumentů Evropské unie. Právní základ pro vydávání Úředního věstníku Evropské unie je

zakotven v článku č. 297 Smlouvy o fungování Evropské unie a v Rozhodnutí Evropského
parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Evropského hospodářského
a sociálního výboru a Výboru regionů ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce
Úřadu pro publikace Evropské unie (2009/496/EU). Vydávání a distribuci Úředního věstníku
Evropské unie zajišťuje Publikační úřad Evropské unie.
Jedinou právně relevantní podobou Úředního věstníku Evropské unie je v současnosti
jeho listinná podoba vydávaná a distribuovaná ve formě jednotlivých částek. Vedle této
právně závazné podoby zveřejňuje Publikační úřad Evropské unie na stránkách systému EUR
Lex ještě jeho informativní elektronickou kopii. Systém EUR-Lex je bezplatně dostupný
a kromě přístupu k informativní elektronické verzi Úředního věstníku Evropské unie zajišťuje
i komplexní a moderní přístup ke všem ostatním právně relevantním informacím Evropské
unie (úplným zněním právních předpisů Evropské unie, judikatuře Soudního dvora Evropské
unie, metodickým a výldadovým dokumentům, zprávám jednotlivých orgánů Evropské unie
apod.).
Evropská unie návrhem nařízení reaguje na neustále se zvyšující objem právních
norem, časté změny právní úpravy a rostoucí složitost práva Evropské unie. Moderní právo
vyžaduje, aby k němu mohli adresáti práva přistupovat neustále, bezplatně a prostřednictvím
systémů, které obsahují vedle právně závazných textů právních předpisů i veškeré související
1
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orientaci v právním řádu. Tyto požadavky listinná podoba právních
předpisů neposkytuje. Členské státy Evropské unie i Evropské unie samotná proto v
současnosti preferují vyhlašování právních předpisů v elektronické podobě, neboť jsou
dostupné nepřetržitě, bezplatně a umožňují další práci s textem. Zavádění elektronického
závazného znění právních předpisů členské státy spojují s budováním moderních databází
úplných znění právních předpisů a dalších relevantních dokumentů spjatých s texty právních
předpisů, aby občanům usnadnili orientaci v právním řádu.
informace

umožňující

Česká republika ze stejných důvodů připravuje projekty e-Sbírka a e-Legislativa.
Cílem obou projektů je, aby se adresáti práva (občané, podnikatelé, veřejná správa) mohli
s platným právem seznamovat prostřednictvím systému e-Sbírka dostupného ze sítě internet,
ve formě právně závazných elektronických úplných znění a ve spojení s vysvětlujícími
dokumenty. Právní předpisy tak snáze naleznou, lépe poznají a pochopí jejich obsah a budou
moci bez omezení sledovat změny právního řádu. Tvorba práva prostřednictvím systému e
Legislativa zamezí vzniku řady zbytečných legislativních chyb, umožní tvorbu kvalitnějších
a přehlednějších právních předpisů, zefektivní legislativní proces a důsledným zaznamenáním
autorů všech změn návrhů právních předpisů zajistí vyšší transparentnost tvorby práva.
Realizace projektů umožní i zapojení České republiky do výměny právních informací v rámci
EU, a zvýší tak konkurenceschopnost českých podnikatelských subjektů. ,

První krok k právně závazné elektronické podobě elektronické podoby Úředního
věstníku Evropské unie učinila Komise analýzou obsaženou v dokumentu čj. 13608/10.
Zdůraznila budoucí lepší dostupnost pramenů práva Evropské unie, pokud bude Úřední
věstník Evropské unie vyhlašován vedle listinné i v právně závazné elektronické podobě.
Dospěla dále k závěru, že zavedení právně závazné elektronické podoby Úředm'ho věstníku
Evropské unie si vyžádá přijetí právm'ho předpisu ve formě nařízení. Konstatovala zároveň, že
Publikační úřad Evropské unie učinil či plánuje učinit všechna nezbytná opatření pro to, aby
mohl být Úřední věstník Evropské unie vyhlašován v elektronické podobě.
Následná diskuze členských států ukázala jednomyslnou podporu zavedení
elektronického vyhlašování Úředního věstníku Evropské unie a soustředila se na pozitiva
a negativa zachování listinné podoby Úředm'ho věstníku Evropské unie vedle podoby
elektronické. Členské státy dospěly ve shodě k následujícím závěrům:
1) Stávající listinná podoba Úředního věstníku Evropské unie fakticky neplní úlohu
pramene platného práva. Dokládají to statistiky poskytované Publikačním úřadem
Evropské unie. Ty ukazují, že na 500.000.000 obyvatel Evropské unie Úřední věstník
Evropské unie v listinné podobě připadá pouze cca 930 odběratelů listinné podoby
Úředm'ho věstníku Evropské unie, zatímco elektronickou (právně nezávaznou) podobu
Úředm'ho věstníku Evropské unie zveřejňovanou prostřednictvím systému EUR-Lex
využilo v roce 2010 celkem 84.000.000 uživatelů.
2) Souběžné ,yyhlašování elektronické a listinné podoby Úředního věstm1cu Evropské
unie by bylo spojeno s riziky vyplývajícími z možnosti vzniku chyb a následných
textových rozdílů mezi elektronickou a listinnou verzí. Takové riziko nelze přes
nejvyšší míru péče ze strany odpovědného úřadu zcela vyloučit. Existence dvou podob
Úředního věstníku Evropské unie by tak vždy představovala určité ohrožení právní
jistoty občanů, neboť by existovalo riziko, že ,Jejich" verze Úředm'ho věstníku
Evropské unie, kterou se při svém jednání řídí, obsahuje textovou chybu.
3) Souběžné vyhlašování elektronické a listinné podoby Úředního věstm1cu Evropské
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unie by do značné míry negovalo výhody, které skýtá elektronické vyhlašování. Obě
verze by bylo nezbytné vyhlašovat současně, což by zdržovalo zveřejnění verze
elektroriické a oddalovalo okamžik, kdy se s právním předpisem mohou občané
Evropské unie seznámit. Zachování závazné listinné podoby by bylo zároveň spjato s
ekologickou zátěží vyplývající z tisku a celoevropské distribuce listinných dokumentů.
Předložený návrh nařízení reflektuje závěry diskuze členských států. Opustil proto
koncepci souběžného závazného elektronického a listinného vyhlašování Úředního věstníku
Evropské unie ajako jedinou budoucí závaznou verzi Úředního věstníku Evropské unie uvádí
verzi elektronickou. Závazné elektronické znění bude zveřejňováno prostřednictvím systému
EUR-Lex, bude dostupné nepřetržitě a bezplatně. Listinnou verzi Úředního věstníku evropské
unie bude Publikační úřad Evropské unie povinen na základě vyžádání zájemců vydávat,
nebude ovšem právně závazným pramenem práva.

Návrh dále zavádí povinnost Publikačmno úřadu Evropské unie opatřit závazné
elektronické znění elektronickým podpisem (certifIkátem) založeným na kvalifIkovaných
osvědčeních a vytvořeným prostředky pro bezpečné vytváření elektronických podpisů
v souladu se směrnicí 1999/93/ES. KvalifIkované certifIkáty, jejich prodloužení a nástroj na
ověření autenticity elektronické verze Úředního věstníku Evropské unie je Publikační úřad
Evropské unie povinen zveřejnit na webové stránce EUR-Lex tak, aby veřejnost mohla ověřit
daný zaručený elektronický podpis i autentičnost elektronického vydání. Účelem těchto
ustanovení je zabezpečit autenticitu elektronické podoby Úředního věstm'ku Evropské unie a
poskytnout adresátu práva možnost kdykoli ověřit, zda se skutečně jedná o elektronickou
podobu Úředního věstníku Evropské unie vyhlašovanou Publikačním úřadem Evropské unie,
která nebyla nijak pozměněna.
Nařízení

dále vymezuje kompetence a povinnosti Publikačního úřadu Evropské unie,
mj. povinnost zajistit nepřetržitou dostupnost, přístupnost a dlouhodobou archivaci
elektronické verze Úředního věstníku Evropské unie. Publikační úřad Evropské unie je
zároveň povinen spravovat a rozvíjet systém EUR-Lex v souladu s technologickým
pokrokem.
Návrh nařízení zohledňuje možnost vzniku situace, kdy vzhledem k výpadku systému
EUR-Lex v důsledku katastrofIcké události nebude možné zveřejnit elektronickou verzi
Úředního věstm'ku Evropské unie. V takovém případě bude v případ potřeby vyhlásit novou
částku Úředního věstníku Evropské unie po dobu výpadku systému EUR-Lex možné
vyhlašovat přechodně Úřední věstník Evropské unie v právně závazné listinné podobě.
Informace o tomto postupu Publikační úřad Evropské unie zanese do systému EUR-Lex.
Předpokládaným

datem nabytí účinnosti nařízení je 1. leden 2012.

Projednání návrhu na pracovní úrovni v rámci pracovní skupiny Rady pro e-Law
probíhalo mezi 18. dubnem 2011 a 23. květnem 2011. Zástupci členských států se shodli na
podstatě navrhované úpravy a jednání pracovní skupiny se tak soustředilo na zjednodušení
a zpřesnění textu nařízení, který je ve fInální podobě obsažen v dokumentu č.j. 10222111.
Maďarské předsednictví zamýšlí předložit návrh nařízení ke schválení Radě ještě do konce
svého mandátu.
Návrh nařízení je v rámci orgánů Evropské unie projednáván tzv. "postupem
souhlasu" podle čL 352 Smlouvy o fungování Evropské unie. S ohledem na znění čL 352
Smlouvy o fungování Evropské unie a souvisejících předpisů (viz čL 81 Jednacího řádu
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Evropského parlamentu) je tak na evropské úrovni vyžadováno, aby byl dotyčný návrh
nařízení po svém předložení Evropskou komisí schválen jednomyslně v Radě EU, a to po
obdržení souhlasu Evropského parlamentu, přičemž o tomto souhlasu rozhoduje Evropský
parlament na základě doporučení svého příslušného výboru v jediném hlasování. Vzhledem
k požadované jednomyslné shodě Rady nad návrhem je souhlas České republiky nezbytnou
podmínkou pro přijetí návrhu nařízení.
Dne 24.

května

2011 zaslalo Ministerstvo vnitra jako

č.j.

MV-47163-4/0KP-2011

předsedům obou komor Parlamentu ČR Rámcové stanovisko k návrhu nařízení schválené

Výborem pro Evropskou unii.
Dne 2. června 2011 schválila vláda na svém jednání předložení žádosti o vyslovení
předchozího souhlasu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s návrhem Nařízení
Rady o elektronickém zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie a pověřila jejím
předložením ministra vnitra.
2) Pozice ČR:
Česká republika myšlenku zavedení právně závazné elektronické podoby Úředm'ho
věstníku Evropské unie podporuje. V současné době je elektronická verze Úředního věstníku
využívána širokou odbornou i laickou veřejností, zatímco závazná listinná podoba není
prakticky využívána. Návrh Komise je v souladu s úsilím České republiky o vyšší dostupnost,
přehlednost a kvalitu platného práva České republiky vyjádřeného projekty e-Sbírka
a e-Legislativa.
Předložený návrh lze celkově hodnotit kladně. Možnost opírat se o elektronické
vydání Úředního věstníku Evropské jako o oficiální a autentickou verzi, na základě které bude
možné požívat práva vymáhat závazky, přispěje ke zvýšení právní jistoty. Nahlížení do
elektronické verze bude bezplatné, což přispěje k úspoře nákladů oproti současnému stavu,
kdy náklady na tisk a zasílání tištěné verze hradí veřejnost, případně orgány veřejné správy.
Návrh počítá i spřístupností systému pro vyhlašování elektronické verze pro hendikepované
osoby, které tak získají neomezený přístup k závazné podobě Úředního věstníku Evropské
unie.

3) Dopad na právní řád ČR:
Nařízení je přímo závazný
do právního řádu České republiky.

předpis

Evropské unie a nevyžaduje proto implementaci

Bezplatný přístup k Úřednímu věstníku Evropské unie je v současné době upraven
§ 13 odst. 1 zákona č. 30911999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve
znění pozdějších předpisů. Ten stanoví, že kraje a hlavní město Praha jsou povinny umožnit
v pracovních dnech každému nahlížení do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv
a Úředního věstníku Evropské unie. Uvedené ustanovení lze bez dalších úprav aplikovat i na
zajištění přístupu k elektronické podobě Úředního věstníku Evropské unie pro osoby, které
nedisponují výpočetní technikou nebo připojením k síti internet. Nařízení proto nevyžaduje
ani žádné návazné změny v právním řádu České republiky.
Celkově lze konstatovat, že přístup českých občanů k pramenům platného práva
Evropské unie se zlepší, neboť budou dostupné bezplatně, nepřetržitě a prostřednictvím
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uživatelsky

příznivého

systému EUR-Lex. Bezplatný

přístup

k právně závazné

podobě

Úředního věstníku Evropské unie pro osoby, které nedisponují výpočetní techrůkou nebo
připojením

k síti internet, zajistí kraje a hlavní město Praha v rámci své povinnosti umožnit
v pracovních dnech každému nahlížení do Úředního věstníku Evropské unie. Po vyhledání
předpisu zaměstnancem kraje či hlavního města Prahy v systému EUR-Lex se s textem
Úředního věstníku Evropské unie budou moci seznámit i osoby neznalé ovládání výpočetní
techrůky a software.
Zavedení elektronického vyhlašování Úředního věstníku Evropské unie je v souladu
s koncepcí připravovaného zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o elektronické
tvorbě právních předpisů, který přinese vyhlašování právních předpisů České republiky
v elektronické podobě. Občan díky oběma novým právním úpravám získá přístup k závazné
elektronické podobě Sbírky zákonů i Úředm'ho věstm'ku Evropské unie. Díky jejich vzájemné
synergii se v případě přijetí návrhů významně usnadní přístup českých občanů k platnému
právu a posílí se tak: jejich právní jistota.
4) Dopad na státní rozpočet:
Nařízení nepřináší navýšení nároků na

státní ani jiné veřejné rozpočty.

Zavedení elektronické verze Úředního věstníku Evropské unie sníží náklady všech
a hlavního města Prahy. Kraje a hlavní město Praha jsou podle § 13 odst. 1 zákona
č.30911999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších
předpisů, jsou povinny umožnit nahlížení do Úředního věstm'ku Evropské unie. Tato
povinnost přináší pro každý z povinných subjektů roční náklady ve výši předplatného jednoho
výtisku Úředního věstníku Evropské unie, které činí cca 1.000 EUR ročně. Zavedením
elektronické podoby Úředního věstm'ku Evropské unie tyto náklady odpadnou, neboť právně
závazná podoba Úředního věstníku Evropské unie bude bezplatně dostupná prostřednictvím
sítě internet. Sníží se dále náklady na administraci nahlížení a archivaci Úředního věstm'ku
Evropské unie. Nové náklady pro kraje a hlavní město Prahu představuje pořízení počítačové
sestavy pro nahlížení do elektronické podoby Úředního věstníku Evropské unie. Tyto náklady
nepřekročí 15.000 Kč v průběhu roku, kdy bude třeba počítačovou sestavu pořídit či obměnit
(přibližně jednou za 3 až 4 roky). S ohledem na každoroční úspory povinných subjektů ve
výši přibližně 24.000 Kč (1.000 EUR) lze tyto nové náklady považovat za zanedbatelné.
krajů

Zavedení závazné elektronické podoby Úředního věstníku Evropské unie dále sníží
náklady všech veřejných institucí, které pro plnění svých úkolů potřebují přístup k právně
závazné podobě Úředního věstníku Evropské unie a musí jej proto v současnosti pravidelně
odebírat v listinné podobě.
5) Další relevantní dopady (např. na ŽP, hospodářské, sociální apod.):

Zvýšení dostupnosti platného práva Evropské unie usnadní všem skupinám
orientaci v jejich právech a povinnostech. Zvláště pozitivní dopad bude mít pro ty
z nich, které potřebují každodenní přístup k pramenům práva. Jedná se zejména o příslušm'ky
právních profesí, podnikatele, zaměstnance státní správy a územní samosprávy a neziskový
sektor.
společnosti

5

IV

Snazší a přehlednější přístup k právním předpisům a dalším dokumentům Evropské
unie zvýší obecnou znalost a tudíž i vymahatelnost práva. Usnadní také kontrolu činnosti
institucí Evropské unie ze strany občanů.

6) Pozice EK a EP:
Evropská komise je
doposud známo.
7) Pozice

předkladatelem návrhu.

Stanovisko Evropského parlamentu není

členských zemí:

Členské země Evropské unie na jednání pracovní skupiny návrhu vyjádřily podporu.

8) Projednání v Parlamentu ČR:
Vzhledem k tomu, že právním základem návrhu nařízení je čl. 352 Smlouvy o
fungování EU a zároveň se nejedná o opatření nezbytné pro fungování vnitřního trhu,
v souladu s § 109i písm. f) Jednacmo řádu Poslanecké sněmovny a § 119k písm. d) Jednacího
řádu Senátu se návrh nařízení předkládá Parlamentu ČR k vyslovení předchozího souhlasu.

9) Procedurální otázky:
a) Právní základ EUIES:

čl.

352 Smlouvy o fungování Evropské unie

b) Hlasovací procedura: jednohlasnost / kvalifIkovaná většina, spolurozhodování /
konzultační
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NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. .. .12011

ze dne...
o elektronickém vydávání Úředního věstníku Evropské unie

RADA EVROPSKÉ UNIE,
s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na článek 352 této smlouvy,
s ohledem na návrh Evropské komise,
po postoupení návrhu legislativního aktu národním parlamentům,
s ohledem na souhlas Evropského parlamentu,
v souladu se zvláštním legislativním postupem,
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vzhledem k těmto
(1)

důvodům:

Článek 297 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen "Smlouva o fungování EU") se

zabývá vyhlašováním v Úředním věstníku Evropské unie (dále jen "Úřední věstník")
a vstupem právních aktů Unie v platnost.

(2)

Nařízení Č. 1/1958 1, včetně všech následných změn, stanoví úřední jazyky orgánů
Evropské unie.

(3)

Tištěné vydání Úředního věstníku ve všech úředních jazyCÍch orgánů Unie je v současné
době jeho jediným právně závazným

(4)

vydáním, přestože je také k dispozici na internetu.

Rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora,
Evropského hospodářského a sociálního výboru a Výboru regionů 2009/496/ES, Euratom
ze dne 26. června 2009 o organizaci a způsobu práce Úřadu pro publikace Evropské unie 2
(dále jen "úřad pro publikace")

zajišťuje, aby úřad pro

publikace umožňoval těmto

orgánům plnit jejich povinnost vyhlašovat právní předpisy.

, (5)

Soudní dvůr Evropské unie ve věci C-161/06 Skoma-Lux, s.r.o. v. Celní ředitelství
Olomouc3 rozhodl, že právní akty Unie nelze vůči jednotlivcům vymáhat, pokud nebyly
řádně vyhlášeny v Úředním věstníku, a zpřístupnění právních předpisů na internetu nemůže

být, při neexistenci jakékoliv právní úpravy v tomto ohledu v právu Unie, rovnocenné
platnému vyhlášení v Úředním věstníku .

1

2

3

.Nařízení č. 1 o užívání jazyků v Evropském hospodářském společenství (Úř. věst. 017,
6.10.1958, s. 385/58).
Úř. věst. L 168,30.6.2009, s. 41.
Sb. rozh. 2007, s. 1-10841.
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(6)

Pokud by se vyhlášení v Úředním věstníku v elektronické podobě stalo platným
vyhlášením, umožnilo by to rychlejší a hospodárnější přístup k právu Unie.

Občané

by

měli mít ovšem i nadále možnost obdržet od úřadu pro publikace tištěnou verzi Úředního
věstníku.

(7)

Sdělení

Komise nazvané "Digitální agenda pro Evropu upozorňuje na to, že přístup

k právním dokumentům přes internet prospívá rozvoji digitálního vnitřního trhu, což má
hospodářskýi společenský přínos.

(8)

Je tedy třeba stanovit pravidla zajišťující autentičnost, úplnost a nezměnitelnost
elektronického vydání Úředního věstníku.

(9)

Tímto nařízením by měla být stanovena pravidla pro situace, kdy z nepředvídatelných
a výjimečných důvodů není možné vydat a zpřístupnit elektronické vydání Úředního
věstníku.

(10)

Směrnice Evropského

parlamentu a Rady 1999/93/ES ze dne 13. prosince 1999 o zásadách

Společenství pro elektronické podpisy1 stanoví právní účinky elektronických podpisů jako
prostředku pro ověření pravosti.

K zajištění autentičnosti, úplnosti a nezměnitelnosti

elektronického vydání Úředního věstníku poskytuje dostatečné záruky pro veřejnost
zaručený elektronický podpis

založený na kvalifIkovaných osvědčeních a vytvořený

prostředky pro bezpečné vytváření podpisů v

souladu s uvedenou směrnicí. Elektronicky

podepsaný Úřední věstník by mělo být možné ověřit snadno dostupnými prostředky.

1

Úř. věst. L 13, 19.1.2000, s. 12.
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(11)

Přístup k

webové stránce EUR-Lex má být zajištěn v souladu se závazky k ochraně osob

se zdravotním postižením. v souladu s rozhodnutím Rady 2010/48/ES ze dne
26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy Organizace spojených národů o právech osob se
zdravotním postižením. Evropským společenstvími.
(12)

V souladu se zásadou proporciona1ity stanovenou v
nepřekračuje

článku

5 Smlouvy o Evropské unii

toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení cíle, jímž je umožnit

všem evropským občanům, aby se mohli spolehnout na elektronické vydání Úředního
věstníku, neboť se

omezuje na stanovení stejné

elektronického vydání, jakou má v
(13)

autentičnosti a

současné době tištěné

právní závaznosti

vydání.

Smlouva o fungování EU nestanoví pro přijetí tohoto nařízení jiné pravomoci, nežjsou
pravomoci uvedené v

článku

352,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

1

Úř. věst. L 23, 27.1.2010, s. 35.
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Článek 1

1.

Úřední věstník se v souladu s tímto nařízením vydává v elektronické podobě v úředních

jazycích orgánů Evropské unie.
2.

Aniž je dotčen článek 3, je Úřední věstník vydávaný v elektronické podobě (dále jen
"elektronické vydání Úředního věstníku ") autentický a právně závazný.

Článek 2

1.

Elektronické vydání Úředního věstníku musí být opatřeno zaručeným elektronickým
podpisem založeným na kvalifikovaných osvědčeních a vytvořeným prostředky pro
bezpečné vytváření podpisů v

souladu se

směrnicí

1999/93/ES. Kvalifikovaná osvědčení

a jejich prodloužení se zveřejňují na webové stránce EUR-Lex, tak aby veřejnost mohla
ověřit zaručený elektronický podpis i pravost elektronického vydání Úředního věstníku.

2.

V elektronickém vydání Úředního věstníku musí být uvedena informace o dni jeho vydání.
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3.

Elektronické vydání Úředního věstníku je zpřístupněnoveřejnosti na webové stránce EUR
Lex ve fonnátu, který není zastaralý, a na neomezenou dobu. Nahlížení do něj je bezplatné.

Článek 3

1.

Pokud není možné vydat elektronické vydání Úředního věstníku v důsledku
nepředvídatelného

a výjimečného selhání infonnačního systému úřadu pro publikace, musí

být provoz infonnačního systému obnoven co nejdříve.
Úřad pro publikace určí okamžik, kdy k tomuto selhání došlo.

2.

Má-li být vydán Úřední věstník a infonnační systém úřadu pro publikace není v důsledku
selhání uvedeného v odstavci 1 v provozu, je autentické a právně závazné pouze tištěné
vydání Úředního věstníku.
Jakmile dojde k obnovení provozu infonnačního systému úřadu pro publikace, zpřístupní
se na webové stránce EUR-Lex veřejnosti pouze pro infonnaci odpovídající elektronická
verze tištěného vydání uvedeného v prvním pododstavci doplněná o oznámení v tomto
smyslu.

JF/vm
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3.

Jakmile dojde k obnovení provozu informačního systému úřadu pro publikace, musí být na
webové stránce EUR-Lex uvedeny informace o všech tištěných vydáních, která jsou
autentická a právně závazná podle odstavce 2 prvního pododstavce.

Článek 4

1.

Pokud jde o elektronické vydání Úředního věstníku, odpovídá úřad pro publikace za:
a)

jeho vydávání a zaručování jeho

autentičnosti;

b)

zavedení, správu a údržbu informačního systému, který vytváří elektronické vydání
Úředního věstníku, a modernizaci tohoto systému v souladu s budoucúu technickým

vývojem;
c)

zavádění

a rozšiřování technického vybavení k

zajištění

dostupnosti elektronického

vydání Úředního věstníku pro všechny uživatele;
d)

zavedení vnitřních bezpečnostních a přístupových pravidel, pokud jde o informační
systém, který vytváří elektronické vydání Úředního věstníku;

e)

uchovávání a archivaci elektronických souborů a nakládání s nimi v souladu
s budoucúu technickým vývojem.
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2.

Úřad pro publikace vykonává činnosti uvedené v odstavci 1 v souladu

s rozhodnutím 2009/496/ES, Euratom.

ČZánek5

Toto nařízení vstupuje v platnost dne 1. ledna 2012.

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

v [... J dne [... J
Za Radu
předseda nebo předsedkyně
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