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ANNEX

PRÍLOHA
k
návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady,
ktorým sa mení nariadenie Rady č. 1224/2009 a ktorým sa menia nariadenia Rady (ES)
č. 768/2005, (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1005/2008 a nariadenie (EÚ) Európskeho
parlamentu a Rady č. 2016/1139 týkajúce sa kontroly rybolovu

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

SK

SK

PRÍLOHA I
K nariadeniu (ES) č. 1224/2009 sa dopĺňajú tieto prílohy III a IV
„PRÍLOHA III
BODY, KTORÉ MAJÚ BYŤ PRIDELENÉ DRŽITEĽOM LICENCIÍ NA RYBOLOV V RÁMCI ÚNIE ALEBO KAPITÁNOM RYBÁRSKYCH
PLAVIDIEL V RÁMCI ÚNIE ZA ZÁVAŽNÉ PORUŠENIE PREDPISOV
Nie
1

2

3
4
5
6
7
8

Závažné porušenie predpisov
Nesplnenie povinností presne zaznamenávať a vykazovať údaje týkajúce sa
rybolovných činností vrátane údajov, ktoré sa majú zasielať systémom
monitorovania plavidiel a predchádzajúcich oznámení, ako to vyžadujú pravidlá
spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.
Neposkytnutie hlásenia o úlovku alebo vyhlásenia o vykládke tretej krajine a
nezaslanie jeho elektronickej kópie vlajkovým členským štátom v súlade s
článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2403.
Nezaslanie vyhlásenia o vykládke alebo záznamu o predaji vlajkovému členskému
štátu, ak sa vykládka uskutočnila v prístave tretej krajiny, alebo nezaslanie
vyhlásenia o prekládke alebo vyhlásenia o premiestnení, ak sa operácia uskutočnila
mimo vôd Únie.
Používanie rybárskeho výstroja, ktorý nevyhovuje predpisom.
Nesplnenie povinností súvisiacich s používaním rybárskeho výstroja v súlade s
pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva.
Manipulácia s motorom alebo so zariadeniami na nepretržité monitorovanie
výkonu motora s cieľom zvýšiť jeho výkon nad maximálny nepretržitý výkon
motora podľa certifikátu motora.
Falšovanie alebo zatajenie označení rybárskeho plavidla alebo rybárskeho výstroja,
totožnosti alebo registrácie rybárskeho plavidla.
Falšovanie dokumentov, údajov alebo informácií alebo používanie sfalšovaných
alebo neplatných dokumentov, údajov alebo informácií požadovaných podľa
pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva vrátane dokumentov,
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Body

3

3
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4
4
5
5
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Nie
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Závažné porušenie predpisov
údajov a informácií uvedených v nariadení Rady (ES) č. 1005/2008;
Utajovanie, neoprávnené zasahovanie do alebo zbavenie sa dôkazov týkajúcich sa
vyšetrovania.
Spáchanie viacnásobných porušení predpisov, ktoré spolu predstavujú vážne
nedodržiavanie ochranných a riadiacich opatrení.
Nedodržanie zákazu vytiahnutia a ponechania na palube rybárskeho plavidla, a to
aj prostredníctvom vypúšťania, a nevykonanie prekládky, prenosu a vykládky
akéhokoľvek úlovku rýb nedosahujúcich predpísanú veľkosť v rozpore s platnými
právnymi predpismi alebo povinnosťou vykládky druhov, na ktoré sa vzťahuje
povinnosť vykládky stanovená v článku 15 nariadenia EÚ č. 1380/2013, s
výnimkou prípadu, pokiaľ by vytiahnutie a ponechanie na palube a vykládka
takýchto úlovkov neboli v rozpore s povinnosťami vrátane povinností pre oblasti
stanovené regionálnymi organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva alebo s
výnimkami stanovenými v pravidlách politiky v oblasti rybného hospodárstva v
rybolovných oblastiach alebo v rybolovných zónach, kde sa takéto pravidlá
uplatňujú.
Vykonávanie rybolovných činností v oblasti regionálnej organizácie pre riadenie
rybného hospodárstva spôsobom, ktorý je nekonzistentný alebo v rozpore s
ochrannými a riadiacimi opatreniami tejto organizácie.
Vykonávanie operácií prenosu v rozpore s pravidlami spoločnej politiky v oblasti
rybného hospodárstva alebo uplatniteľnými ochrannými a riadiacimi opatreniami,
ktoré prijali regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.
Vykládka v prístavoch tretích krajín bez predchádzajúceho oznámenia podľa
článku 19 písm. a) tohto nariadenia; alebo vykládka produktov rybného
hospodárstva pochádzajúcich z činností NNN rybolovu.

15

Používanie zakázaného rybárskeho výstroja.

16

Rybolov v obmedzenej alebo uzavretej oblasti alebo v oblasti obnovy populácie
rýb alebo počas obdobia zákazu rybolovu, alebo bez kvóty alebo po dosiahnutí
kvóty alebo nad rámec povolenej hĺbky.
Rybolov bez platnej licencie, oprávnenia alebo povolenia vydaného vlajkovým
štátom alebo príslušným pobrežným štátom.
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Nie

18
19

20

21

22

Závažné porušenie predpisov

Body

Zapojenie sa do cieleného rybolovu, ponechania na palube, prekládky,
premiestňovania alebo vykládky druhov, ktoré podliehajú moratóriu, obdobiu
zákazu rybolovu alebo pre ktoré je rybolov zakázaný.

7

Marenie práce úradníkov alebo pozorovateľov pri výkone ich povinností.

7

Prekládka z alebo na plavidlá, alebo vykonávanie operácií prenosu s plavidlami,
pri spoločných rybolovných operáciách, s podpornými a zásobovacími plavidlami
vykonávajúcimi NNN rybolov podľa definície v nariadení Rady (ES) č.
1005/2008, najmä tých, ktoré sú uvedené v zozname NNN plavidiel Únie alebo
regionálnej organizácie pre riadenie rybolovu, ako sa uvádza v článkoch 29 a 30
nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008.
Prekládka bez požadovaného povolenia alebo tam, kde je takáto prekládka
zakázaná.
Zapojenie sa do prevádzky, riadenia, vlastníctva alebo najatia sa na plavidlo
vykonávajúce NNN rybolov, ako je definované v nariadení Rady (ES) č.
1005/2008, najmä tých plavidiel, ktoré sú uvedené v zozname plavidiel NNN
regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva, ako sa uvádza v
článkoch 29 a 30 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008.
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PRÍLOHA IV1
Alternatívne kritériá na kvalifikovanie porušenia predpisov ako závažného v súlade s článkom 90 ods. 3 tohto nariadenia
Činnosti
Článok 90 ods. 3 písm. a)
Nesplnenie povinností presne zaznamenávať a vykazovať údaje
týkajúce sa rybolovných činností vrátane údajov, ktoré sa majú
zasielať systémom monitorovania plavidiel a predchádzajúcich
oznámení, ako to vyžadujú pravidlá spoločnej politiky v oblasti
rybného hospodárstva;

Kritériá
– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov sa
uskutočnili:
v oblasti zákazu rybolovu; alebo
mimo uzavretej hĺbky;
– porušenie predpisov je druhým porušením zisteným v
predchádzajúcich dvanástich mesiacoch;

Článok 90 ods. 3 písm. b)
Neposkytnutie hlásenia o úlovku alebo vyhlásenia o vykládke tretej – úlovky súvisiace s podozrením na porušenie predpisov predstavujú
krajine a nezaslanie jeho elektronickej kópie vlajkovým členským množstvá, ktoré sa rovnajú alebo sú vyššie ako dvojnásobok
štátom v súlade s článkom 30 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2017/2403;
povolených mier tolerancie uvedených v článku 14 ods. 3 a v článku
21 ods. 3 tohto nariadenia;
Článok 90 ods. 3 písm. e)
Nedodržanie zákazu vytiahnutia a ponechania na palube rybárskeho – úlovky súvisiace s podozrením na porušenie predpisov
plavidla, a to aj prostredníctvom vypúšťania, a nevykonanie zodpovedajú
prekládky, prenosu a vykládky akéhokoľvek úlovku rýb a) množstvám väčším ako 100 kg alebo 20 % z celkových množstiev
nedosahujúcich predpísanú veľkosť v rozpore s platnými právnymi uvedených v rybárskom denníku alebo vo vyhlásení o vykládke
predpismi alebo povinnosťou vykládky druhov, na ktoré sa vzťahuje alebo prekládke; alebo
povinnosť vykládky stanovená v článku 15 nariadenia EÚ č. b) hodnote 10 % z celkovej hodnoty produktov rybného
1380/2013, s výnimkou prípadu, pokiaľ by vytiahnutie a ponechanie hospodárstva,
na palube a vykládka takýchto úlovkov neboli v rozpore s ak ide o porušenie predpisov v súvislosti s niektorým z týchto
povinnosťami vrátane povinností pre oblasti stanovené regionálnymi druhov:
organizáciami pre riadenie rybného hospodárstva alebo s výnimkami
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločnej politiky
stanovenými v pravidlách politiky v oblasti rybného hospodárstva v
v oblasti rybného hospodárstva týkajúce sa minimálnej
rybolovných oblastiach alebo v rybolovných zónach, kde sa takéto
ochrannej referenčnej veľkosti;
1

Sumy uvedené v tejto prílohe sa vypočítajú na základe hodnoty produktov rybného hospodárstva získaných porušením predpisov podľa platných cien platformy Európskeho
strediska pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA) v čase zistenia porušenia, ak sú k dispozícii. V situáciách, keď hodnoty EUMOFA nie sú k dispozícii
alebo nie sú relevantné, uplatnia vnútroštátne ceny alebo ceny identifikované na hlavných medzinárodných trhoch, ktoré sú relevantné pre príslušné druhy, a platí vyššia cena.

4

Činnosti
pravidlá uplatňujú;

Kritériá
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky,
ako sa uvádza v článku 15 nariadenia 1380/2013;
Článok 90 ods. 3 písm. f)
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú rybolovné možnosti podľa
Vykonávanie rybolovných činností v oblasti regionálnej organizácie
pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;
pre riadenie rybného hospodárstva spôsobom, ktorý je
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú viacročné plány;
nekonzistentný alebo v rozpore s ochrannými a riadiacimi
opatreniami tejto organizácie.
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje moratórium, obdobie
zákazu rybolovu alebo ktorých rybolov je zakázaný;
 všetky druhy regulované regionálnou organizáciou pre
riadenie rybného hospodárstva.
Článok 90 ods. 3 písm. g)
– predpokladané porušenie predpisov je druhým porušením zisteným
Sprístupnenie produktov rybného hospodárstva na trhu v rozpore s v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch;
pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva
– predpokladané porušenie súvisí s obchodovaním s produktmi NNN
rybolovu na trh vedome alebo v rozpore s nariadením o NNN
rybolove
– keď sa priamy predaj uskutočnil prostredníctvom neregistrovaného
aukčného centra alebo s neregistrovaným kupujúcim, ako sa uvádza
v článku 59 tohto nariadenia;
– vyplnenie alebo predloženie záznamov o predaji nie je v súlade s
článkom 62 tohto nariadenia vrátane povinnosti zaznamenávať a
zasielať všetky údaje elektronicky;
– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov
zodpovedajú množstvám väčším ako 100 kilogramov alebo 20 % z
celkového množstva uvedeného v rybárskom denníku alebo vo
vyhlásení o vykládke alebo prekládke alebo zodpovedajú hodnote 10
% z celkového množstva produktov rybného hospodárstva, ak ide o
porušenie predpisov v súvislosti s niektorým z týchto druhov:
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločnej politiky
v oblasti rybného hospodárstva týkajúce sa minimálnej
5

Činnosti

Článok 90 ods. 3 písm. c)
Používanie rybárskeho výstroja, ktorý nevyhovuje predpisom.

Kritériá
ochrannej referenčnej veľkosti;
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky,
ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú rybolovné možnosti podľa
pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú viacročné plány;
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje moratórium, obdobie
zákazu rybolovu alebo ktorých rybolov je zakázaný;
 všetky druhy regulované regionálnou organizáciou pre
riadenie rybného hospodárstva.
– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov sa
uskutočnili:
v uzatvorenej oblasti; alebo
mimo uzavretej hĺbky;

Článok 90 ods. 3 písm. d)
Nesplnenie povinností súvisiacich s používaním rybárskeho výstroja
v súlade s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného – použitý výstroj je jeden z uvedených:
hospodárstva.
 Rybolov s použitím výbušniny
 Zakázané unášané siete

– počet povolených výstrojov presahuje počet povolených výstrojov
na palube rybárskych plavidiel o 2 jednotky;
– predpokladané porušenie predpisov je druhým porušením zisteným
v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch;
– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov
predstavujú množstvá, ktoré sú rovnaké alebo vyššie ako
dvojnásobok povolených mier tolerancie uvedených v článku 14 ods.
3 tohto nariadenia;
– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov
zodpovedajú množstvám väčším ako 100 kilogramov alebo 20 % z
celkového množstva uvedeného v rybárskom denníku alebo vo
6

Činnosti

Kritériá
vyhlásení o vykládke alebo prekládke alebo zodpovedajú hodnote 10
% z celkového množstva produktov rybného hospodárstva, ak ide o
porušenie predpisov v súvislosti s niektorým z týchto druhov:
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločnej
politiky v oblasti rybného hospodárstva týkajúce sa
minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti;
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky,
ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje rybolov podľa pravidiel
spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú viacročné plány;
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje moratórium, obdobie
zákazu rybolovu alebo ktorých rybolov je zakázaný;
 všetky druhy regulované regionálnou organizáciou pre
riadenie rybného hospodárstva.
Článok 90 ods. 3 písm. h)
– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov sa
Vykonávanie rekreačných rybolovných činností v rozpore s uskutočnili:
pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva alebo
 v oblasti zákazu rybolovu; alebo
predaj úlovkov z rekreačného rybolovu.
 mimo uzavretej hĺbky;
– predpokladané porušenie predpisov je tretím porušením zisteným v
predchádzajúcich šiestich mesiacoch;
– úlovky súvisiace s predpokladaným porušením predpisov
predstavujú množstvá vyššie ako 5 kilogramov, ak ide o porušenie
predpisov v súvislosti s niektorým z týchto druhov:
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú pravidlá spoločnej politiky
v oblasti rybného hospodárstva týkajúce sa minimálnej
ochrany referenčnej veľkosti;
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky,
ako sa uvádza v článku 15 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013;
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú rybolovné možnosti podľa
pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva;
7

Činnosti

Kritériá
 všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú viacročné plány;
všetky druhy, na ktoré sa vzťahuje moratórium, obdobie
zákazu rybolovu alebo ktorých rybolov je zakázaný.
Článok 90 ods. 3 písm. i)
Spáchanie viac ako 3 súbežných porušení predpisov, ktoré sa
Spáchanie viacnásobných porušení predpisov, ktoré spolu jednotlivo nepovažujú za závažné.
predstavujú vážne nedodržiavanie ochranných a riadiacich opatrení.
„
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PRÍLOHA II
Príloha II k nariadeniu (ES) č. 1005/2008 a dodatok k tejto prílohe sa nahrádzajú takto:

PRÍLOHA II – Osvedčenie Európskej únie o úlovku a spätnom vývoze

Číslo dokumentu

i) OSVEDČENIE EURÓPSKEJ ÚNIE O ÚLOVKU
Osvedčujúci orgán

1. Názov

Adresa

2. Názov rybárskeho
plavidla
Č. rybárskej licencie –
platnej do

Vlajka – domovský prístav a
IMO/číslo Lloyds (ak
registračné číslo
bolo vydané)
Č. Inmarsat, č. faxu, telefónne č., e-mailová adresa (ak existuje)

3. Opis výrobku

Druh spracovania, ktoré je
povolené vykonávať na
palube

Druh

Kód
produktu

Tel.
Fax
Volací znak

Oblasť(i) a
dátumy
výlovu

4. Odkazy na uplatniteľné ochranné a
riadiace opatrenia

Odhadovaná
živá hmotnosť
(čistá
hmotnosť rýb
v kg)

Odhadovaná
živá hmotnosť,
ktorá sa má
vylodiť (čistá
hmotnosť rýb
v kg)

Zistená hmotnosť
vylodených
produktov (čistá
hmotnosť v kg)

5. Meno kapitána rybárskeho plavidla – podpis – pečiatka
6. Vyhlásenie o prekládke na mori
Meno kapitána rybárskeho plavidla
Kapitán prijímajúceho
plavidla

Podpis

Podpis a
dátum
Názov plavidla

Dátum/oblasť/poloha
prekládky
Volací znak

7. Povolenie prekládky a/alebo vykládky v oblasti prístavu
Názov Orgán
Podpis
Adresa
Tel.
Prístav
vykládky
(podľa
potreby)
Prístav
prekládky
(podľa
potreby)
9

Odhadovaná
hmotnosť (kg)

IMO/číslo Lloyds
(ak bolo vydané)
Dátum
vykládky
(podľa
potreby)
Dátum
prekládky
(podľa
potreby)

Pečať (Pečiatka)

Pečať (Pečiatka)

8. Meno a adresa
vývozcu

Podpis

Dátum

9. Potvrdenie orgánu vlajkového štátu
Meno/titul
Podpis
10. Údaje o preprave: Pozri dodatok
11. Vyhlásenie dovozcu:
Spoločnosť, názov, adresa, Podpis
číslo EORI a kontaktné
údaje dovozcu (uveďte
podrobnosti)
Spoločnosť, názov, adresa, Podpis
číslo EORI a kontaktné
údaje zástupcu dovozcu
(uveďte podrobnosti)
Opis produktu:
Kód KN

Dokument podľa článku 14
ods. 1 nariadenia (ES) č.
1005/2008:
Dokument podľa článku 14
ods. 2 nariadenia (ES) č.
1005/2008:
Členský štát a úrad dovozu
Dopravné prostriedky pri
príchode (letecky, vozidlo,
loď, vlak)
Číslo colného vyhlásenia
(ak bolo vydané)
12. Kontrola dovozu: Orgán
13. Zamietnutie osvedčenia o
úlovku

Áno/nie
(podľa
potreby)
Áno/nie
(podľa
potreby)

Dátum

Pečať

Pečať (Pečiatka)

Dátum

Pečať

Dátum

Pečať

Opis produktu

Čistá
Čistá hmotnosť rýb v
hmotnos kg
ť v kg

Odkazy

Odkazy

Referenčné číslo
Odhadovaný čas príchodu [pri predložení
prepravného
podľa článku 12 ods. 1 nariadenia (ES) č.
dokumentu
1005/2008]
Číslo CVED (ak je k
dispozícii)
Miesto
Povolenie
Pozastavenie
Požadované overenie
dovozu (*)
dovozu (*)
– dátum
Osvedčenie o úlovku zamietnuté na základe:
(*)
Čl. 18 ods. 1 písm. a)
Čl. 18 ods. 1 písm. b)
Čl. 18 ods. 1 písm. c)
Čl. 18 ods. 1 písm. d)
Čl. 18 ods. 1 písm. e)
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Čl. 18 ods. 1 písm. f)
Čl. 18 ods. 1 písm. g)
Čl. 18 ods. 2 písm. a)
Čl. 18 ods. 2 písm. b)
Čl. 18 ods. 2 písm. c)
Čl. 18 ods. 2 písm. d)
(*) Vhodné zaškrtnite

ii) OSVEDČENIE EURÓPSKEJ ÚNIE O SPÄTNOM VÝVOZE
Číslo osvedčenia
Dátum
Členský štát
1. Opis spätne vyvážaného produktu:
Hmotnosť (kg)
Druh
2. Názov/meno
spätného vývozcu
3. Orgán
Meno/titul

Adresa

Zostatok z celkového
množstva deklarovaného v
osvedčení o úlovku
Podpis
Dátum

Podpis

Dátum

Kód produktu

4. Kontrola spätného vývozu
Miesto:
Povolený spätný
vývoz (*)

Požadované overenie
(*)

(*) Vhodné zaškrtnite
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Pečať
(Pečiatka)
Číslo a dátum
vyhlásenia o
spätnom vývoze

Dodatok
ÚDAJE O PREPRAVE
1. Krajina vývozu

2. Podpis vývozcu

Prístav/letisko/iné miesto odchodu
Názov plavidla a vlajka

Číslo(-a)

Názov/m Adresa

Číslo letu/číslo leteckého

kontajneru:

eno

nákladného listu

priložený

Štát. príslušnosť a reg. číslo nákl.

zoznam

vozidla
Číslo železničného nákladného listu
Iný prepravný dokument
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Podpis

