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ANNEX

PŘÍLOHA
[…]
návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady,
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1224/2009, nařízení Rady (ES) č. 768/2005,
nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 a nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/1139, pokud jde o kontrolu rybolovu

{SEC(2018) 267 final} - {SWD(2018) 279 final} - {SWD(2018) 280 final}

CS

CS

PŘÍLOHA I
Do nařízení (ES) č. 1224/2009 se doplňují nové přílohy III a IV, které znějí:
„PŘÍLOHA III
BODY PŘIŘAZENÉ DRŽITELŮM LICENCE NA RYBOLOV UNIE NEBO VELITELŮM UNIE ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENÍ PŘEDPISŮ
Číslo

Závažné porušení předpisů

Body

1

Nesplnění povinností přesného zaznamenání a hlášení údajů o rybolovné činnosti,
včetně údajů předávaných systémem sledování plavidel a údajů v předchozích
oznámeních, jak to vyžadují pravidla společné rybářské politiky.

3

2

3
4
5
6
7

8

9

Nezpřístupnění prohlášení o úlovcích nebo prohlášení o vykládce třetí zemi a
neodeslání jeho elektronické kopie členskému státu vlajky, jak to vyžaduje čl. 30
odst. 1 nařízení (EU) 2017/2403.
Nepředání prohlášení o vykládce nebo prodejního dokladu členskému státu vlajky,
pokud vykládka úlovku proběhla v přístavu třetí země, nebo prohlášení o překládce
či prohlášení o přemístění, pokud tato operace proběhla mimo vody Unie.
Používání nevyhovujícího lovného zařízení.
Nesplnění povinností týkajících se používání lovných zařízení podle pravidel
společné rybářské politiky.
Manipulace s motorem nebo se zařízením pro sledování stálého výkonu motoru
s cílem zvýšit jeho výkon nad hodnotu maximálního stálého výkonu motoru
uvedenou v osvědčení o motoru.
Falšování nebo zatajování označení rybářského plavidla nebo lovného zařízení,
totožnosti nebo registrace rybářského plavidla.
Falšování dokladů, údajů nebo informací nebo používání falšovaných či
neplatných dokladů, údajů či informací vyžadovaných podle pravidel společné
rybářské politiky, včetně dokladů, údajů a informací uvedených v nařízení Rady
(ES) č. 1005/2008.
Zatajování důkazů týkajících se šetření, manipulace s nimi nebo jejich odstranění.
1

3

3
4
4
5
5

5

5

Číslo
10

11

12

13

14

Závažné porušení předpisů
Spáchání několika porušení předpisů, která společně představují závažné
nedodržování opatření pro zachování a řízení zdrojů.
Nepřijetí a neuchování úlovků podměrečných ryb na plavidle, a to i
prostřednictvím uvolňování ryb, a jejich překládka, přemístění a vykládka
v rozporu s platnými právními předpisy, popř. pokud jde o úlovky druhů, které
podléhají povinnosti vykládky podle článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud
by přijetí a uchovávání takového úlovku a jeho vykládka nebyla v rozporu
s povinnostmi, včetně povinností týkajících se regionální organizace pro řízení
rybolovu, nebo se na ni nevztahovala osvobození uvedená v pravidlech společné
rybářské politiky pro druhy rybolovu nebo rybolovné oblasti, kde tato pravidla
platí.
Provozování rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace pro řízení
rybolovu způsobem, který není v souladu nebo je v rozporu s opatřeními pro
zachování a řízení zdrojů přijatými touto organizací.
Přemístění v rozporu s pravidly společné rybářské politiky nebo platnými
opatřeními pro zachování zdrojů a řízení přijatými regionálními organizacemi pro
řízení rybolovu.
Vykládka v přístavech třetích zemí bez předchozího oznámení podle článku 19a
tohoto nařízení nebo vykládka produktů rybolovu, které pocházejí z rybolovné
činnosti NNN.

15

Použití zakázaných lovných zařízení.

16

Rybolov v oblasti omezeného rybolovu nebo v uzavřené oblasti, v oblasti, ve které
probíhá obnova rybí populace, nebo během období hájení nebo bez kvóty či po
jejím vyčerpání nebo v hloubce, v níž je zakázán rybolov.
Rybolov bez platné licence, oprávnění nebo povolení vydaného státem vlajky nebo
příslušným pobřežním státem.

17

18
19

Body
5

5

5

5

5
6

Zapojení do cíleného rybolovu druhů, na něž se vztahuje moratorium či období
hájení nebo jejichž odlov je zakázán, uchovávání takových druhů na plavidle,
jejich překládka, přemístění nebo vykládka.
Bránění úředníkům nebo pozorovatelům v práci při vykonávání jejich povinností.
2

6

7

7
7

Číslo

Závažné porušení předpisů

Body

20

Překládka z plavidel podílejících se na rybolovu NNN ve smyslu nařízení Rady
(ES) č. 1005/2008, zejména plavidel uvedených na seznamu plavidel NNN
vedeného Unií nebo regionální organizací pro řízení rybolovu podle článků 29 a 30
nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, překládka na tato plavidla, přemístění, na kterém
se tato plavidla podílí, účast na společných rybolovných operacích s těmito
plavidly, jejich podpora nebo zásobování.

7

21

Překládka bez potřebného oprávnění nebo v místech, kde je překládka zakázána.

7

22

Zapojení do operace, řízení nebo vlastnictví plavidla podílejícího se na rybolovu
NNN ve smyslu nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, zejména plavidla uvedeného na
seznamu plavidel NNN vedeného Unií nebo regionální organizací pro řízení
rybolovu podle článků 29 a 30 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, práce na tomto
plavidle z pozice najaté síly.

3

7

PŘÍLOHA1
Alternativní kritéria, při jejichž splnění je porušení předpisů považováno za závažné v souladu s čl. 90 odst. 3 tohoto nařízení
Činnosti
Čl. 90 odst. 3 písm. a)
Nesplnění povinností přesného zaznamenání a hlášení údajů o
rybolovné činnosti, včetně údajů předávaných systémem sledování
plavidel a údajů v předchozích oznámeních, jak to vyžadují pravidla
společné rybářské politiky.

Kritéria
- úlovky týkající se domnělého porušení předpisů, ke kterému došlo:
v uzavřené oblasti nebo
v hloubce, v níž je zakázán rybolov,
- jde o druhé zjištěné porušení předpisů za předcházejících dvanáct
měsíců,

Čl. 90 odst. 3 písm. b)
Nezpřístupnění prohlášení o úlovcích nebo prohlášení o vykládce - úlovky týkající se domnělého porušení předpisů představují
třetí zemi a neodeslání jeho elektronické kopie vlastnímu členskému množství, které se rovná dvojnásobku povolených mír odchylky
státu vlajky, jak to vyžaduje čl. 30 odst. 1 nařízení (EU) 2017/2403.
uvedených v čl. 14 odst. 3 a čl. 21 odst. 3 tohoto nařízení nebo je
vyšší,
Čl. 90 odst. 3 písm. e)
Nepřijetí a neuchování úlovků podměrečných ryb na plavidle, a to i - úlovky týkající se domnělého porušení předpisů odpovídají
prostřednictvím uvolňování ryb, a jejich překládka, přemístění a a) množstvím větším než 100 kg nebo 20 % celkových množství
vykládka v rozporu s platnými právními předpisy, popř. pokud jde o uvedených v lodním deníku nebo prohlášení o vykládce či překládce
úlovky druhů, které podléhají povinnosti vykládky podle článku 15 nebo
nařízení (EU) č. 1380/2013, pokud by přijetí a uchovávání takového b) 10 % celkové hodnoty produktů rybolovu,
úlovku a jeho vykládka nebyla v rozporu s povinnostmi, včetně jestliže se porušení předpisů týká jakéhokoli z těchto druhů:
povinností týkajících se regionální organizace pro řízení rybolovu,
 všechny druhy, na něž se vztahuje minimální referenční
nebo se na ni nevztahovala osvobození uvedená v pravidlech
velikost pro zachování zdrojů podle pravidel společné
společné rybářské politiky pro druhy rybolovu nebo rybolovné
rybářské politiky,
oblasti, kde tato pravidla platí.
 všechny druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky
uvedená v článku 15 nařízení 1380/2013,
Čl. 90 odst. 3 písm. f)
 všechny druhy, na něž se vztahují rybolovná práva podle
Provozování rybolovné činnosti v oblasti určité regionální organizace
pravidel společné rybářské politiky,
1

Částky uvedené v této příloze se vypočítají z hodnoty produktů rybolovu získaných porušením předpisů podle platných cen na platformě EUMOFA v okamžiku zjištění porušení
předpisů, pokud jsou k dispozici. Jestliže nejsou hodnoty podle EUMOFA k dispozici nebo nejsou relevantní, použijí se vnitrostátní ceny nebo ceny platné na hlavních
mezinárodních trzích pro dotčený druh, podle toho, které ceny jsou vyšší.

4

Činnosti
Kritéria
pro řízení rybolovu způsobem, který není v souladu nebo je
 všechny druhy, na něž se vztahují víceleté plány,
v rozporu s opatřeními pro zachování a řízení zdrojů přijatými touto
organizací.
 všechny druhy, na něž se vztahuje moratorium či doba hájení
nebo jejichž odlov je zakázán,
 všechny druhy regulované regionální organizací pro řízení
rybolovu.
Čl. 90 odst. 3 písm. g)
- domnělé porušení předpisů je druhé zjištěné porušení předpisů za
Dodání produktů rybolovu na trh v rozporu s pravidly společné předcházejících dvanáct měsíců,
rybářské politiky.
- domnělé porušení předpisů se týká uvádění produktů NNN na trh,
které je vědomé nebo v rozporu s nařízením o rybolovu NNN,
- jestliže přímý prodej proběhl přes neregistrované dražební středisko
nebo neregistrovaného odběratele podle článku 59 tohoto nařízení,
- vyplnění nebo předkládání prodejních dokladů nevyhovuje článku
62 tohoto nařízení, včetně povinnosti zaznamenávat a předávat
všechny údaje elektronicky,
- úlovky týkající se domnělého porušení pravidel odpovídají
množstvím větším než 100 kg nebo 20 % celkových množství
uvedených v lodním deníku nebo prohlášení o vykládce či překládce,
popř. 10 % celkové hodnoty produktů rybolovu, jestliže se porušení
předpisů týká jakéhokoli z těchto druhů:
 všechny druhy, na něž se vztahuje minimální referenční
velikost pro zachování zdrojů podle pravidel společné
rybářské politiky,
 všechny druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky
uvedená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013,
 všechny druhy, na něž se vztahují rybolovná práva podle
pravidel společné rybářské politiky,
 všechny druhy, na něž se vztahuje víceletý plán,
 všechny druhy, na něž se vztahuje moratorium či doba hájení
5

Činnosti

Čl. 90 odst. 3 písm. c)
Používání nevyhovujícího lovného zařízení.

Kritéria
nebo jejichž odlov je zakázán,
 všechny druhy regulované regionální organizací pro řízení
rybolovu.
- úlovky týkající se domnělého porušení předpisů, ke kterému došlo:
v uzavřené oblasti nebo
v hloubce, v níž je zakázán rybolov,

Čl. 90 odst. 3 písm. d)
Nesplnění povinností týkajících se používání lovných zařízení podle - je použito jedno z následujících lovných zařízení:
pravidel společné rybářské politiky.
 rybolov pomocí výbušniny,
 zakázané unášené tenatové sítě,
- počet povolených zařízení překračuje o 2 kusy počet povolených
zařízení na palubě rybářského plavidla,
- domnělé porušení předpisů je druhé zjištěné porušení předpisů za
předcházejících dvanáct měsíců,
- úlovky týkající se domnělého porušení předpisů představují
množství, které se rovná dvojnásobku povolených mír odchylky
uvedených v čl. 14 odst. 3 tohoto nařízení nebo je vyšší,
- úlovky týkající se domnělého porušení pravidel odpovídají
množstvím větším než 100 kg nebo 20 % celkových množství
uvedených v lodním deníku nebo prohlášení o vykládce či překládce,
popř. 10 % celkové hodnoty produktů rybolovu, jestliže se porušení
předpisů týká jakéhokoli z těchto druhů:
 všechny druhy, na něž se vztahuje minimální referenční
hodnota pro zachování zdrojů podle pravidel společné
rybářské politiky,
 všechny druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky
uvedená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013,
 všechny druhy, na něž se vztahuje rybolov podle pravidel
společné rybářské politiky,
6

Činnosti

Kritéria
 všechny druhy, na něž se vztahuje víceletý plán,
 všechny druhy, na něž se vztahuje moratorium či doba hájení
nebo jejichž odlov je zakázán,
 všechny druhy regulované regionální organizací pro řízení
rybolovu.
Čl. 90 odst. 3 písm. h)
- úlovky týkající se domnělého porušení předpisů, ke kterému došlo:
Vykonávání činností rekreačního rybolovu v rozporu s pravidly
 v uzavřené oblasti nebo
společné rybářské politiky nebo prodej úlovků z rekreačního
 v hloubce, v níž je zakázán rybolov,
rybolovu.
- domnělé porušení předpisů je třetí zjištěné porušení předpisů za
předcházejících dvanáct měsíců,
- úlovky týkající se domnělého porušení předpisů odpovídají
množstvím větším než 5 kg, jestliže se porušení předpisů týká
jakéhokoli z těchto druhů:
 všechny druhy, na něž se vztahuje minimální referenční
velikost pro zachování zdrojů uvedená v pravidlech společné
rybářské politiky,
 všechny druhy, na něž se vztahuje povinnost vykládky
uvedená v článku 15 nařízení (EU) č. 1380/2013,
 všechny druhy, na něž se vztahují rybolovná práva podle
pravidel společné rybářské politiky,
 všechny druhy, na něž se vztahuje víceletý plán,
všechny druhy, na něž se vztahuje moratorium či doba hájení
nebo jejichž odlov je zakázán.
Čl. 90 odst. 3 písm. i)
Počet souběžných porušení předpisů, která nejsou jednotlivě
Spáchání několika porušení předpisů, které společně představují považována za závažná porušení předpisů, je vyšší než 3.
závažné nedodržování opatření pro zachování a řízení zdrojů.
“

7

PŘÍLOHA II
Příloha II nařízení (ES) č. 1005/2008 a dodatek k uvedené příloze se nahrazují tímto:

„PŘÍLOHA II – Osvědčení Evropské unie o úlovku a osvědčení o zpětném vývozu
i) OSVĚDČENÍ EVROPSKÉ UNIE O ÚLOVKU
Potvrzující orgán

Číslo dokladu
1. Jméno

Adresa

2. Název rybářského
plavidla

Vlajka – domovský přístav a
registrační číslo

Licence k rybolovu č. –
platná do
3. Popis produktu

Druh

Kód
produktu

Telefon
Fax
Volací značka

Číslo podle IMO nebo
Lloyd’s (je-li
přiděleno)
Č. Inmarsat, č. faxu, č. tel., e-mail (jsou-li k dispozici)

Typ povoleného zpracování
na palubě:
Oblast
(oblasti)
lovu a
datum

4. Odkaz na platná opatření pro zachování
a řízení zdrojů
Odhadovaná
Odhadovaná živá
živá hmotnost
Ověřená hmotnost
hmotnost (čistá
vykládky (čistá
vykládky (čistá
hmotnost ryb v
hmotnost ryb
hmotnost v kg)
kg)
v kg)

5. Jméno velitele rybářského plavidla – podpis – razítko:
6. Prohlášení o překládce na moři
Jméno velitele rybářského plavidla
Velitel přijímajícího
plavidla

Podpis

Podpis a
datum

Datum/oblast/poloha
překládky

Název plavidla

Volací
značka

7. Oprávnění k překládce a/nebo vykládce v oblasti přístavu:
Jméno Orgán
Podpis
Adresa Telefon Přístav
vykládky
(dle situace)
Přístav
překládky
(dle situace)

8. Jméno a adresa
vývozce

Podpis

Datum

9. Potvrzení orgánu státu vlajky:
8

Odhadovaná
hmotnost (kg)

Číslo podle IMO/Lloyd’s
(je-li přiděleno)
Datum
vykládky (dle
situace)
Datum
překládky (dle
situace)

Razítko

Razítko

Razítko

Jméno/hodnost
Podpis
10. Údaje o dopravě: viz dodatek
11. Prohlášení dovozce:
Společnost, název, adresa, Podpis
číslo EORI a kontaktní
údaje dovozce (uveďte
podrobnosti)
Společnost, název, adresa, Podpis
číslo EORI a kontaktní
údaje zástupce dovozce
(uveďte podrobnosti)
Popis produktu:
Kód KN

Doklad podle čl. 14 odst. 1
nařízení (ES) č. 1005/2008:
Doklad podle čl. 14 odst. 2
nařízení (ES) č. 1005/2008:
Členský stát a orgán
dovozu
Dopravní prostředek při
příjezdu (letadlo, vůz, loď,
vlak)
Číslo celního prohlášení
(pokud je vydáno)
12. Kontrola dovozu: Orgán

Ano / ne
(dle
situace)
Ano / ne
(dle
situace)

Datum

Razítko

Datum

Razítko

Datum

Razítko

Popis produktu

Čistá
hmotnost
v kg

Čistá hmotnost ryb v
kg

Reference

Reference

Odkaz na přepravní
doklad

Odhadovaný čas příjezdu (při předložení
podle čl. 12 odst. 1 nařízení (ES) č.
1005/2008)

Číslo SVVD (je-li
k dispozici)
Místo
Dovoz povolen
Dovoz
(*)
pozastaven (*)
13. Odmítnutí osvědčení o úlovku Osvědčení o úlovku odmítnuto na základě:
čl. 18 odst. 1 písm. a)
Čl. 18 odst. 1 písm. b)
Čl. 18 odst. 1 písm. c)
Čl. 18 odst. 1 písm. d)
Čl. 18 odst. 1 písm. e)
Čl. 18 odst. 1 písm. f)
čl. 18 odst. 1 písm. g)
Čl. 18 odst. 2 písm. a)
Čl. 18 odst. 2 písm. b)
9

Požadované ověření
– datum
(*)

Čl. 18 odst. 2 písm. c)
Čl. 18 odst. 2 písm. d)
(*) Zaškrtněte správné

ii) OSVĚDČENÍ EVROPSKÉ UNIE O ZPĚTNÉM VÝVOZU
Číslo osvědčení
Datum
Členský stát
1. Popis produktu určeného ke
Hmotnost (kg)
zpětnému vývozu:
Zůstatek z celkového
Druh
Kód produktu
množství uvedeného v
osvědčení o úlovku
2. Jméno zpětného
Adresa
Podpis
Datum
vývozce
3. Orgán
Jméno/hodnost
Podpis
Datum
Razítko
4. Kontrola zpětného vývozu
Místo:
Zpětný vývoz povolen
(*)
(*) Zaškrtněte správné
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Ověření požadováno
(*)

Číslo a datum
prohlášení o
zpětném vývozu

Dodatek
ÚDAJE O DOPRAVĚ
1. Země vývozu

2. Podpis vývozce

Výchozí přístav nebo letiště nebo
jiné výchozí místo
Název plavidla a vlajka

Číslo/čísla

Číslo letu / číslo leteckého

kontejneru

nákladního listu

seznam

Státní příslušnost a registrační číslo přiložen
nákladního automobilu
Číslo železničního nákladního listu
Jiný přepravní doklad
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Jméno

Adresa

Podpis

