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I
(Legislativní akty)

NAŘÍZENÍ
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 227/2013
ze dne 13. března 2013,
kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických
opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů a nařízení (ES) č. 1434/98, kterým se stanoví
podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové účely než k přímé lidské spotřebě
2009 stanoví rybolovná práva a související podmínky
pro některé populace ryb a skupiny populací ryb, platné
ve vodách Společenství a pro plavidla Společenství ve
vodách podléhajících omezením odlovů (5).

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,
(2)

V rámci probíhající reformy společné rybářské politiky
(SRP) se očekává nový rámec technických opatření pro
zachování zdrojů. Skutečnost, že je nepravděpodobné, že
tento nový rámec bude zaveden do konce roku 2012, je
důvodem pro prodloužení doby uplatňování těchto
přechodných technických opatření.

(3)

Aby bylo nadále zajištěno náležité zachování a řízení
mořských biologických zdrojů, mělo by být nařízení
Rady (ES) č. 850/98 (6) aktualizováno tím, že do něj
boudou včleněna přechodná technická opatření.

(4)

Aby bylo nadále zajištěno náležité zachování a řízení
mořských biologických zdrojů v Černém moři, měla by
být v případě lovení pakambaly velké do nařízení (ES)
č. 850/98 zahrnuta minimální velikost při vykládce
a minimální velikost ok sítí, jak bylo již dříve stanoveno
v právu Unie.

(5)

V zájmu snížení výmětů u druhů podléhajících kvótě by
měl být zachován zákaz odlovu nejkvalitnější části popu
lace ryb ve všech oblastech ICES.

(6)

Na základě konzultací mezi Unií, Norskem a Faerskými
ostrovy, které proběhly v roce 2009 a jejichž cílem bylo
omezení počtu nežádoucích úlovků, by měl být zaveden
zákaz týkající se vypuštění či uvolnění určitých druhů,
jakož i stanoven požadavek, aby se plavidlo, jehož úlovek
obsahuje 10 % podměrečných ryb, přemístilo do jiného
loviště.

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Rady (ES) č. 1288/2009 ze dne 27. listopadu
2009, kterým se stanoví přechodná technická opatření
od 1. ledna 2010 do 30. června 2011 (3), a nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 579/2011 ze
dne 8. června 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES)
č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí tech
nických opatření na ochranu nedospělých mořských
živočichů a nařízení Rady (ES) č. 1288/2009, kterým se
stanoví přechodná technická opatření od 1. ledna 2010
do 30. června 2011 (4), stanoví, že i nadále se budou
přechodně do 31. prosince 2012 uplatňovat některá
technická opatření stanovená v nařízení Rady (ES)
č. 43/2009 ze dne 16. ledna 2009, kterým se na rok

(1) Úř. věst. C 351, 15.11.2012, s. 83.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 6. února 2013 (dosud nezve
řejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. února
2013.
(3) Úř. věst. L 347, 24.12.2009, s. 6.
(4) Úř. věst. L 165, 24.6.2011, s. 1.

(5) Úř. věst. L 22, 26.1.2009, s. 1.
(6) Úř. věst. L 125, 27.4.1998, s. 1.
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(7)

Na základě doporučení Vědeckotechnického a hospodář
ského výboru pro rybářství (VTHVR) by měla být zacho
vána omezení týkající se vykládky nebo uchovávání na
palubě sledě obecného odloveného v divizi ICES IIa.

(8)

Na základě doporučení VTHVR již není k zajištění udrži
telného využívání sledě obecného v divizi ICES VIa
zapotřebí uzavření oblasti za účelem ochrany tohoto
druhu během tření, a proto by toto uzavření mělo být
zrušeno.

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

Na základě doporučení VTHVR, které spojuje málo
úspěšné líhnutí racků tříprstých s nízkými stavy populace
smačkovitých, by mělo být v podoblasti ICES IV zacho
váno uzavření oblasti, s výjimkou každoročně omeze
ného rybolovu za účelem monitorování populace.
Na základě doporučení VTHVR by v některých oblastech,
kde je zakázán rybolov humra severského, mělo být
povoleno používat zařízení, která humra severského
neloví.
Na základě doporučení VTHVR by mělo být zachováno
uzavření oblasti na ochranu nedospělých jedinců tresky
jednoskvrnné v divizi ICES VIb.
Na základě doporučení ICES a VTHVR by se měla i nadále
uplatňovat některá technická opatření pro zachování
rybolovných zdrojů ve vodách západně od Skotska
(divize ICES VIa) zaměřená na ochranu populací tresky
obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé, aby se
přispělo k zachování rybích populací.
Na základě doporučení VTHVR by se mělo povolit
používání ručních lovných šňůr a automatických přívlačů
k rybolovu tresky tmavé v divizi ICES VIa.
Na základě doporučení VTHVR o prostorovému rozmís
tění tresky obecné v divizi ICES VIa, ze kterého vyplývá,
že velká většina úlovků tresky obecné pochází z oblasti
severně od 59° s. š., by používání tenatových sítí mělo
být povoleno na jih od této rovnoběžky.
Na základě doporučení VTHVR by se mělo povolit
používání tenatových sítí k rybolovu máčky skvrnité
v divizi ICES VIa.
Vhodnost vlastností lovných zařízení uvedených
v odchylce umožňující rybolov vlečnými sítěmi, vlečnými
sítěmi pro lov při dně nebo podobnými lovnými zaříze
ními v divizi ICES VIa by měla být na základě vědeckých
doporučení pravidelně přezkoumávána s cílem tato usta
novení pozměnit nebo zrušit.
Na základě doporučení VTHVR by mělo být zavedeno
uzavření oblasti za účelem ochrany nedospělých jedinců
tresky obecné v divizi ICES VIa.
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(18)

Vhodnost zákazu odlovu tresky obecné, tresky jedno
skvrnné a tresky bezvousé v podoblasti ICES VI by
měla být na základě vědeckých doporučení pravidelně
přezkoumávána s cílem tento zákaz pozměnit nebo
zrušit.

(19)

Na základě doporučení ICES a VTHVR by měla být
zachována opatření na ochranu populací tresky obecné
v Keltském moři (divize ICES VIIf a g).

(20)

Na základě doporučení VTHVR by měla být zachována
opatření na ochranu tření mníka modrého v divizi ICES
VIa.

(21)

Opatření zavedená v roce 2011 Komisí pro rybolov
v severovýchodním Atlantiku (NEAFC) na ochranu okou
níka v mezinárodních vodách podoblastí ICES I a II by
měla být zachována.

(22)

Opatření stanovená NEAFC v roce 2011 na ochranu
okouníka v Irmingerově moři a přilehlých vodách by
měla být zachována.

(23)

Na základě doporučení VTHVR by měl být za určitých
podmínek v divizích ICES IVc a IVb jih i nadále povolen
rybolov s výložníkovými vlečnými sítěmi, jež používají
pulzní elektrický proud.

(24)

Na základě konzultací mezi Unií, Norskem a Faerskými
ostrovy, které proběhly v roce 2009, by měla být některá
opatření k omezení kapacity zpracování a vykládky
úlovků plavidel pro pelagický rybolov zaměřených na
lov makrel, sleďů a kranasů v severovýchodním Atlantiku
zavedena trvale.

(25)

Na základě doporučení ICES by se měla i nadále uplat
ňovat technická opatření pro zachování zdrojů na
ochranu dospělých populací tresky obecné v Irském
moři během období tření.

(26)

Na základě doporučení VTHVR by se mělo povolit
používání třídicích mřížek v oblasti omezeného rybolovu
v divizi ICES VIIa.

(27)

Na základě doporučení VTHVR by měl být rybolov
pomocí tenatových sítí v divizích ICES IIIa, VIa, VIb,
VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a v podoblastech ICES VIII, IX,
X a XII východně od 27° západní délky ve vodách
o zaznamenané hloubce větší než 200 metrů, avšak
menší než 600 metrů, povolen pouze za určitých
podmínek, které zajistí ochranu biologicky citlivým
hlubinným druhům.

(28)

Je důležité objasnit interakci mezi různými režimy, které
se vztahují na rybolov pomocí tenatových sítí, zejména
v podoblasti ICES VII. Zejména by mělo být vyjasněno,
že se konkrétní odchylka pro rybolov pomocí tenatových
sítí o velikosti ok 100 milimetrů a větší v divizích ICES
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IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j a k a rovněž zvláštní
podmínky, které s touto odchylkou souvisí, uplatňují
pouze vodách se zaznamenanou hloubkou větší než
200 metrů a menší než 600 metrů a že v důsledku
toho se pravidla týkající se velikosti ok a složení úlovku
uvedená nařízení (ES) č. 850/98 uplatní v divizích ICES
VIIa, VIId, VIIe, VIIf, VIIg a VIIh a ve vodách, jejichž
zaznamenaná hloubka je menší než 200 metrů v divizích
ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j a k.

(29)

(30)

(31)

Na základě doporučení VTHVR by mělo být povoleno
používání třístěnných tenatových sítí v podoblasti ICES
IX ve vodách o zaznamenané hloubce větší než 200
metrů, avšak menší než 600 metrů.

Mělo by být nadále povoleno používání některých selek
tivních zařízení v Biskajském zálivu, aby se zajistilo
udržitelné využívání populací štikozubce a humra sever
ského a snížily výměty těchto druhů.

Omezení rybolovu v některých oblastech za účelem
ochrany ohrožených hlubinných stanovišť v oblasti upra
vené předpisy NEAFC, přijatá NEAFC v roce 2004, a v
některých oblastech v divizích ICES VIIc, j a k a divizi
ICES VIIIc, přijatá Unií v roce 2008, by měla zůstat
v platnosti.

(32)

V souladu s doporučením společné pracovní skupiny
Unie a Norska zabývající se technickými opatřeními již
zákaz rybolovu sleďů, makrel nebo šprotů pomocí vleč
ných sítí nebo košelkových nevodů ve Skagerraku a Katte
gatu o víkendu nepřispívá v důsledku změn ve způsobu
rybolovu k zachování populace pelagických ryb., Tento
zákaz by proto by měl být na základě konzultací mezi
Unií, Norskem a Faerskými ostrovy, které proběhly
v roce 2011, zrušen.

(33)

V zájmu jasnosti a lepší právní úpravy by měla být
zrušena některá zastaralá ustanovení.

(34)

V důsledku změn ve způsobu rybolovu a přijetí selektiv
nějších zařízení je třeba zachovat rozmezí velikosti ok,
cílové druhy a požadované procentní podíly úlovků pro
Skagerrak a Kattegat.

(35)

S ohledem na biologické údaje by měla být pozměněna
minimální velikost tapesky filipínské.

(36)

S cílem přispět k ochraně chobotnice pobřežní a zejména
k ochraně nedospělých živočichů byla stanovena mini
mální velikost chobotnice pobřežní v úlovcích odlove
ných ve vodách pod svrchovaností nebo jurisdikcí třetích
zemí, které se nacházejí v oblasti Výboru pro rybolov ve
středovýchodním Atlantiku (CECAF).
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(37)

Mělo by být zavedeno opatření, jež by bylo rovnocenné
opatření týkajícímu se minimální velikosti při vykládce
sardely obecné, neboť by to zjednodušilo práci na palubě
plavidel zaměřených na lov tohoto druhu a usnadnilo
kontrolní opatření na břehu.

(38)

Specifikace pro třídicí mřížku, která se má používat za
účelem snížení počtu vedlejších úlovků při rybolovu
humra severského v divizi ICES IIIa, podoblasti ICES VI
a divizi ICES VIIa, by měly být zachovány.

(39)

Specifikace dílců se čtvercovými oky, které se mají použít
za určitých podmínek při rybolovu za použití některých
vlečných zařízení v Biskajském zálivu, by měly být
zachovány.

(40)

V oblasti omezeného rybolovu v divizi ICES VIa by
u plavidel o výkonu motoru nižším než 112 kW mělo
být povoleno použití dvoumetrových dílců se čtverco
vými oky.

(41)

Po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince
2009 je třeba změnit výraz „Společenství“ používaný
v normativní části nařízení (ES) č. 850/98.

(42)

Za účelem zajištění jednotných podmínek k provedení
pravidel pro používání lovných zařízení s rovnocenně
vysokou selektivností při rybolovu humra severského
v divizi ICES VIa a pravidel pro vyloučení konkrétních
druhů rybolovu určitého členského státu ze zákazu
používání tenatových a třístěnných tenatových sítí
v podoblastech ICES VIII, IX a X, pokud je úroveň vedlej
ších úlovků žraloků a výmětů velmi nízká, by měly být
Komisi svěřeny prováděcí pravomoci. Tyto pravomoci by
měly být vykonávány, aniž by se uplatňovalo 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 (1).

(43)

Nařízení (ES) č. 850/98 by proto mělo být odpovídajícím
způsobem změněno.

(44)

Nařízení Rady (ES) č. 1434/98 (2) stanoví konkrétní
podmínky vykládky sledě obecného pro jiné průmyslové
účely než k přímé lidské spotřebě. Do tohoto nařízení by
měla být začleněna zvláštní odchylka od podmínek pro
vykládku vedlejších úlovků sledě obecného při rybolovu
s použitím sítí s oky malé velikosti v divizi ICES IIIa,
podoblasti IV, divizi VIId a ve vodách Unie divize IIa,
která byla již dříve zahrnuta do jiných právních předpisů
Unie. Nařízení (ES) č. 1434/98 by proto mělo být odpo
vídajícím způsobem změněno,

(1) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.
(2) Úř. věst. L 191, 7.7.1998, s. 10.

CS

L 78/4

Úřední věstník Evropské unie

20.3.2013

7) Vkládá se nová hlava, která zní:

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1
Změny nařízení (ES) č. 850/98
Nařízení (ES) č. 850/98 se mění takto:
1) Vkládá se nový článek, který zní:

„HLAVA IIIa

Opatření ke snížení výmětů
Článek 19a
Zákaz odlovu nejkvalitnější části populace ryb

„Článek 1a

1.
V regionech 1, 2, 3 a 4 jsou během rybolovných
operací zakázány výměty u druhů podléhajících kvótě,
které mohou být zákonně vyloženy.

V čl. 4 odst. 2 písm. c), čl. 46 odst. 1 písm. b) a poznámce
pod čarou 5 přílohy I se slovo „Společenství“ ve všech
mluvnických tvarech nahrazuje slovem „Unie“ v odpovída
jícím mluvnickém tvaru a provedou se nezbytné mluvnické
úpravy.“

2.
Ustanovení uvedená v odstavci 1 se použijí, aniž jsou
dotčeny povinnosti stanovené v tomto nařízení nebo
v jakýchkoli jiných právních předpisech Unie v oblasti
rybolovu.

2) V čl. 2 odst. 1 se doplňuje nové písmeno, které zní:
„i) Region 9
Všechny vody Černého moře odpovídající zeměpisné
podoblasti 29, jak je definována v příloze I nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 ze
dne 13. prosince 2011 o některých ustanoveních pro
rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro
rybolov ve Středozemním moři) (*) a v usnesení
GFCM/33/2009/2.
___________
(*) Úř. věst. L 347, 30.12.2011, s. 44.“

Článek 19b
Ustanovení týkající se opuštění oblasti a zákaz týkající
se uvolnění určitých druhů
1.
Pokud množství podměrečných makrel, sleďů nebo
kranasů v regionech 1, 2, 3 a 4 přesáhne 10 % celkového
množství úlovků při jediném vytažení sítě, plavidlo se
přemístí do jiného loviště.
2.
V regionech 1, 2, 3 a 4 je zakázáno vypouštět
makrely, sledě nebo kranase dříve, než je síť zcela vytažena
na palubu rybářského plavidla, což by mělo za následek
ztráty v podobě mrtvých nebo umírajících ryb.“
8) V čl. 20 odst. 1 se zrušuje písmeno d).

3) V čl. 11 odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, který zní:
„Použitím této odchylky není dotčen čl. 34b odst. 2 písm.
c).“
4) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 11a
V regionu 9 činí minimální velikost ok tenatových sítí
používaných pro lov pakambaly velké při dně 400 mili
metrů.“
5) Článek 17 se nahrazuje tímto:
„Článek 17
Mořský živočich nemá požadovanou velikost, jsou-li jeho
rozměry menší než minimální rozměry stanovené pro daný
druh a zeměpisnou oblast v příloze XII a příloze XIIa.“
6) V článku 19 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„4.

Odstavce 2 a 3 se nevztahují na region 9.“

9) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 20a
Omezení odlovu sledě obecného ve vodách Unie
divize ICES IIa
Zakazuje se vykládat nebo uchovávat na palubě sledě obec
ného odloveného ve vodách Unie divize ICES IIa v obdo
bích od 1. ledna do 28. února a od 16. května do 31.
prosince.“
10) Článek 29a se nahrazuje tímto:
„Článek 29a
Uzavření
oblasti
pro
v podoblasti ICES IV

rybolov

smačkovitých

1.
Zakazuje se vykládat nebo uchovávat na palubě smač
kovité ulovené v zeměpisné oblasti ohraničené východním
pobřežím Anglie a Skotska a loxodromami postupně
spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle
systému WGS84:
— východní pobřeží Anglie na 55°30' severní šířky,
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— 55°30' severní šířky 01°00' západní délky,

— 57°00' s. š. 09°00' z. d.

— 58°00' severní šířky 01°00' západní délky,

— 57°20' s. š. 09°20' z. d.

— 58°00' severní šířky 02°00' západní délky,

— 57°50' s. š. 09°20' z. d.

— východní pobřeží Skotska na 02°00' západní délky.

— 58°10' s. š. 09°00' z. d.

2.
Povoluje se rybolov pro vědecký výzkum za účelem
sledování populace smačkovitých v dané oblasti a účinků
uzavření.“

L 78/5

— 58°40' s. š. 07°40' z. d.
— 59°00' s. š. 07°30' z. d.
— 59°20' s. š. 06°30' z. d.

11) V článku 29b se odstavec 3 nahrazuje tímto:
„3.
Odchylně od zákazu stanoveného v odstavci 1 se
povoluje odlov pomocí košů, který se netýká humra sever
ského, v zeměpisných oblastech a během období uvede
ných v uvedeném odstavci.“

— 59°40' s. š. 06°05' z. d.
— 59°40' s. š. 05°30' z. d.
— 60°00' s. š. 04°50' z. d.
— 60°15' s. š. 04°00' z. d.

12) Vkládají se nové články, které znějí:
„Článek 29c
Oblast Rockall pro tresku jednoskvrnnou v podoblasti
ICES VI
1.
V oblastech ohraničených loxodromami postupně
spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle
systému WGS84, se zakazuje se veškerý rybolov tresky
jednoskvrnné z oblasti Rockall s výjimkou rybolovu
prováděného pomocí dlouhých lovných šňůr:
— 57°00' s. š. 15°00' z. d.
— 57°00' s. š. 14°00' z. d.
— 56°30' s. š. 14°00' z. d.
— 56°30' s. š. 15°00' z. d.
— 57°00' s. š. 15°00' z. d.
Článek 29d
Omezení odlovu tresky obecné, tresky jednoskvrnné
a tresky bezvousé v podoblasti ICES VI
1.
V části divize ICES VIa, která se nachází východně
nebo jižně od loxodrom postupně spojujících níže uvedené
souřadnice, které se měří podle systému WGS84, se
zakazuje provádět jakékoliv rybolovné činnosti týkající se
tresky obecné, tresky jednoskvrnné a tresky bezvousé:
— 54°30' s. š. 10°35' z. d.
— 55°20' s. š. 09°50' z. d.

2.
Na každém rybářském plavidle nacházejícím se
v oblasti uvedené v odstavci 1 tohoto článku se zajistí,
že lovná zařízení na palubě budou přivázána a uložena
v souladu s článkem 47 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009
ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu
Společenství k zajištění dodržování pravidel společné
rybářské politiky (*).
3.
Odchylně od odstavce 1 se povoluje provádět rybo
lovné činnosti v oblastech stanovených v uvedeném
odstavci za použití pevných sítí upevněných skobami,
drapáků pro lov hřebenatkovitých, drapáků pro lov mušlí,
ručních lovných šňůr, mechanizovaných přívlačí, tažených
sítí a plážových nevodů, krytých vrší a košů za předpo
kladu, že:
a) na palubě se nenachází ani nenasazují žádná jiná lovná
zařízení než pobřežní pevné sítě upevněné skobami,
drapáky pro lov hřebenatkovitých, drapáky pro lov
mušlí, ruční lovné šňůry, mechanizované přívlače,
tažené sítě a plážové nevody, kryté vrše a koše a
b) na palubě se neuchovávají a na břeh se nevykládají ani
nedopravují žádné jiné ryby kromě makrely obecné,
tresky sajdy, tresky tmavé a lososa nebo žádní jiní
vodní živočichové se schránkou kromě měkkýšů
a korýšů.
4.
Odchylně od odstavce 1 se povoluje provádět rybo
lovné činnosti v oblasti stanovené v uvedeném odstavci za
použití sítí o velikosti ok menší než 55 milimetrů za před
pokladu, že:

— 55°30' s. š. 09°20' z. d.
— 56°40' s. š. 08°55' z. d.

a) na palubě plavidla není převážena žádná síť s oky o veli
kosti 55 milimetrů nebo větší a
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b) na palubě se neuchovávají žádné jiné ryby kromě sledě
obecného, makrely obecné, sardinky obecné, sardinek
druhu Sardinella, kranase obecného, šprota obecného,
tresky modravé, drsnatce a stříbrnice.

20.3.2013

8.
Odstavec 7 se nepoužije v oblasti ohraničené loxo
dromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice,
které se měří podle systému WGS84:
— 59°05' s. š. 06°45' z. d.

5.
Odchylně od odstavce 1 se povoluje provádět rybo
lovné činnosti v oblasti stanovené v uvedeném odstavci za
použití tenatových sítí o velikosti ok větší než 120 mili
metrů za předpokladu, že:
a) jsou užívané pouze v oblasti jižně od 59° s. š.;

— 59°30' s. š. 06°00' z. d.
— 59°40' s. š. 05°00' z. d.
— 60°00' s. š. 04°00' z. d.
— 59°30' s. š. 04°00' z. d.

b) maximální délka nasazené tenatové sítě je 20 km pro
každé plavidlo;

— 59°05' s. š. 06°45' z. d.

c) maximální délka ponoření je 24 hodin a
d) maximálně 5 % úlovku představuje treska bezvousá
a treska obecná.
6.
Odchylně od odstavce 1 se povoluje provádět rybo
lovné činnosti v oblasti stanovené v uvedeném odstavci za
použití tenatových sítí o velikosti ok větší než 90 mili
metrů za předpokladu, že:
a) se užívají pouze v oblasti tří námořních mil od pobřeží
a po dobu nejvýše 10 dní za kalendářní měsíc;
b) maximální délka nasazené tenatové sítě je 1 000 metrů;
c) maximální délka ponoření je 24 hodin a

9.
Odchylně od odstavce 1 se povoluje rybolov vleč
nými sítěmi, včetně vlečných sítí pro lov při dně, nebo
podobnými lovnými zařízeními v oblasti stanovené
v uvedeném odstavci za předpokladu, že:

a) všechny sítě na palubě plavidla mají minimální velikost
ok sítě 120 milimetrů pro plavidla o celkové délce větší
než 15 m a minimální velikost ok sítě 110 milimetrů
pro všechna ostatní plavidla;

b) pokud úlovek uchovávaný na palubě zahrnuje méně než
90 % tresky tmavé, zahrnuje používané lovné zařízení
dílec se čtvercovými oky, jak je popsán v příloze XIVc, a

d) nejméně 70 % úlovku představuje máčka skvrnitá.
7.
Odchylně od odstavce 1 je v oblasti stanovené
v uvedeném odstavci povolen lov humra severského za
předpokladu, že:
a) je použito lovné zařízení s třídicí mřížkou v souladu
s body 2 až 5 přílohy XIVa nebo dílec se čtvercovými
oky popsaný v příloze XIVc nebo jiné zařízení s rovno
cenně vysokou selektivitou;
b) lovné zařízení je konstruováno s oky o minimální veli
kosti 80 milimetrů;
c) nejméně 30 % hmotnosti úlovku uchovávaného na
palubě představuje humr severský;
Komise na základě kladného stanoviska VTHVR přijme
prováděcí akty určující, která zařízení se mají považovat
za zařízení s rovnocenně vysokou selektivností pro účely
písmene a).

c) pokud je celková délka plavidla menší nebo rovna 15
m, bez ohledu na množství úlovku tresky tmavé ucho
vávaného na palubě, zahrnuje používané lovné zařízení
dílec se čtvercovými oky, jak je popsán v příloze XIVd.

10.
Nejpozději do 1. ledna 2015 a poté nejpozději
každé dva roky Komise posoudí na základě vědeckých
doporučení VTHVR vlastnosti lovných zařízení uvedené
v odstavci 9 a případně předloží Evropskému parlamentu
a Radě návrh na změnu odstavce 9.

11.
Odstavec 9 se nepoužije v oblasti ohraničené loxo
dromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice,
které se měří podle systému WGS84:
— 59°05' s. š. 06°45' z. d.
— 59°30' s. š. 06°00' z. d.
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— 60°00' s. š. 04°00' z. d.

jednoskrvrnné a tresky bezvousé v oblasti stanovené
v odstavci 1 a případně předloží Evropskému parlamentu
a Radě návrh na změnu tohoto článku.

— 59°30' s. š. 04°00' z. d.

Článek 29e

— 59°05' s. š. 06°45' z. d.

Omezení odlovu tresky obecné v podoblasti ICES VII

— 59°40' s. š. 05°00' z. d.

12.
Od 1. ledna do 31. března a od 1. října do 31.
prosince každého roku se zakazuje provádět jakékoli rybo
lovné činnosti za použití jakéhokoli ze zařízení uvedených
v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne
18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán
pro populace tresky obecné a lov těchto populací (**),
v oblasti vymezené v rámci oblasti ICES VIAa a ohraničené
loxodromami postupně spojujícími níže uvedené souřad
nice, které se měří podle systému WGS84:
— 55°25' s. š. 07°07' z. d.
— 55°25' s. š. 07°00' z. d.
— 55°18' s. š. 06°50' z. d.
— 55°17' s. š. 06°50' z. d.
— 55°17' s. š. 06°52' z. d.
— 55°25' s. š. 07°07' z. d.

Velitel rybářského plavidla ani žádná jiná osoba na palubě
nenařídí ani nedovolí komukoli na palubě, aby se pokusil
o odlov, vykládku, překládku nebo uchování ryb, jež byly
uloveny ve vymezené oblasti, na palubě.

1.
Od 1. února do 31. března každého roku je zakázáno
provádět rybolovnou činnost v podoblasti ICES VII
v oblasti, kterou tvoří statistické obdélníky ICES: 30E4,
31E4, 32E3. Tento zákaz neplatí v oblasti do šesti námoř
ních mil od základní linie.
2.
Odchylně od odstavce 1 se v oblasti a v obdobích
stanovených v uvedeném odstavci povoluje provádět rybo
lovné činnosti za použití pobřežních pevných sítí upevně
ných skobami, drapáků pro lov hřebenatkovitých, drapáků
pro lov mušlí, tažených sítí a plážových nevodů, ručních
lovných šňůr, mechanizovaných přívlačí, krytých vrší
a košů za předpokladu, že:
a) na palubě se nenacházejí ani nenasazují žádná jiná
lovná zařízení než pobřežní pevné sítě upevněné
skobami, drapáky pro lov hřebenatkovitých, drapáky
pro lov mušlí, tažené sítě a plážové nevody, ruční
lovné šňůry, mechanizované přívlače, kryté vrše a koše a
b) na palubě se nevykládají, neuchovávají, ani nedopravují
na břeh žádné jiné ryby kromě makrely obecné, tresky
sajdy a lososa nebo žádní jiní vodní živočichové se
schránkou kromě měkkýšů a korýšů.
3.
Odchylně od odstavce 1 se povoluje provádět rybo
lovné činnosti v oblasti stanovené v uvedeném odstavci za
použití sítí o velikosti ok menší než 55 milimetrů za před
pokladu, že:
a) na palubě plavidla není převážena žádná síť s oky o veli
kosti 55 milimetrů nebo větší a

13.
Každý dotčený členský stát provede program pro
pozorovatele na palubě od 1. ledna do 31. prosince
každého roku s cílem odebrat vzorky z úlovků a výmětů
plavidel, která využívají odchylek stanovených v odstavcích
5, 6, 7 a 9. Programy pro pozorovatele se provádějí, aniž
jsou dotčeny povinnosti podle příslušných pravidel, a jejich
cílem je odhadovat úlovky a výměty tresky obecné, tresky
jednoskvrnné a tresky bezvousé s nejméně 20 % přesností.

14.
Dotčené členské státy vypracují zprávu o celkovém
počtu úlovků a výmětů plavidel podléhajících programu
pro pozorovatele během každého kalendářního roku a před
loží ji Komisi nejpozději do 1. února následujícího kalen
dářního roku.

b) na palubě se neuchovávají žádné jiné ryby kromě sledě
obecného, makrely obecné, sardinky obecné, sardinek
druhu Sardinella, kranase obecného, šprota obecného,
tresky modravé, drsnatce a stříbrnice.
Článek 29f
Zvláštní pravidla na ochranu mníka modrého
1.
Od 1. března do 31. května každého roku se v oblas
tech ohraničených loxodromami postupně spojujícími níže
uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84,
zakazuje uchovávat na palubě mníka modrého v množství
přesahujícím 6 tun na jeden rybářský výjezd v divizi ICES
VIa:
a) okraj skotského kontinentálního šelfu

15.
Nejpozději dne 1. ledna 2015 a poté nejpozději
každé dva roky Komise posoudí na základě vědeckého
doporučení VTHVR stav populací tresky obecné, tresky

— 59°58' s. š. 07°00' z. d.
— 59°55' s. š. 06°47' z. d.

L 78/8

CS

Úřední věstník Evropské unie

— 59°51' s. š. 06°28' z. d.
— 59°45' s. š. 06°38' z. d.
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2.
Při vplutí do oblastí uvedených v odstavci 1 a vyplutí
z nich velitel rybářského plavidla zaznamenává v lodním
deníku datum, čas a místo vplutí a vyplutí.

— 59°27' s. š. 06°42' z. d.
— 59°22' s. š. 06°47' z. d.
— 59°15' s. š. 07°15' z. d.
— 59°07' s. š. 07°31' z. d.
— 58°52' s. š. 07°44' z. d.
— 58°44' s. š. 08°11' z. d.
— 58°43' s. š. 08°27' z. d.

3.
V obou dvou oblastech uvedených v odstavci 1,
pokud plavidlo dosáhne množství 6 tun mníka modrého:

a) ihned ukončí rybolov a opustí oblast, v níž se nachází;

b) nesmí znovu vplout do žádné z uvedených oblastí,
dokud není úlovek vyložen;

— 58°28' s. š. 09°16' z. d.
— 58°15' s. š. 09°32' z. d.

c) nesmí vrátit do moře žádné množství mníka modrého.

— 58°15' s. š. 09°45' z. d.
— 58°30' s. š. 09°45' z. d.
— 59°30' s. š. 07°00' z. d.
— 59°58' s. š. 07°00' z. d.

b) okraj Rosemary Bank
— 60°00' s. š. 11°00' z. d.
— 59°00' s. š. 11°00' z. d.
— 59°00' s. š. 09°00' z. d.
— 59°30' s. š., 09°00' z. d.
— 59°30' s. š., 10°00' z. d.,
— 60°00' s. š., 10°00' z. d.,
— 60°00' s. š. 11°00' z. d.

4.
Pozorovatelé uvedení v článku 8 nařízení Rady (ES)
č. 2347/2002 ze dne 16. prosince 2002, kterým se stanoví
zvláštní podmínky přístupu k rybolovu hlubinných popu
lací a s tím spojené požadavky (***), kteří jsou přidělení
rybářským plavidlům nacházejícím se v jedné z oblastí
uvedených v odstavci 1 kromě svých úkolů uvedených
v odstavci 4 uvedeného článku provedou u příslušných
vzorků úlovku mníka modrého měření ryb ve vzorku
a stanoví fázi pohlavní dospělosti ryb v podvzorku. Členské
státy zavedou na základě doporučení VTHVR podrobné
protokoly o odběru vzorků a pravidla shromažďování
výsledků.

5.
Od 15. února do 15. dubna každého roku se v oblasti
ohraničené loxodromami postupně spojujícími níže
uvedené souřadnice, které se měří podle systému WGS84,
zakazuje používat vlečné sítě pro lov při dně, dlouhé lovné
šňůry a tenatové sítě:
— 60°58,76' s. š. 27°27,32' z. d.
— 60°56,02' s. š. 27°31,16' z. d.
— 60°59,76' s. š. 27°43,48' z. d.

Nezahrnuje oblast ohraničenou loxodromami postupně
spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle
systému WGS84:

— 61°03,00' s. š. 27°39,41' z. d.
— 60°58,76' s. š. 27°27,32' z. d.

— 59°15' s. š. 10°24' z. d.
— 59°10' s. š. 10°22' z. d.

Článek 29g

— 59°08' s. š. 10°07' z. d.

Opatření pro lov okouníka v mezinárodních vodách
podoblastí ICES I a II

— 59°11' s. š. 09°59' z. d.
— 59°15' s. š. 09°58' z. d.
— 59°22' s. š. 10°02' z. d.
— 59°23' s. š. 10°11' z. d.
— 59°20' s. š. 10°19' z. d.
— 59°15' s. š. 10°24' z. d.

1.
Cílený lov okouníka v mezinárodních vodách
podoblastí ICES I a II je povolen pouze v období od 1.
července do 31. prosince každého roku plavidly, která se
předtím účastnila lovu okouníka v oblasti upravené před
pisy NEAFC, jak je definována v čl. 3 bodu 3 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne
15. prosince 2010, kterým se stanoví systém kontroly
a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou
o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severový
chodním Atlantiku (****).
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2.
Plavidla omezí své vedlejší úlovky okouníka v rámci
jiného rybolovu na nejvýše 1 % celkového úlovku uchová
vaného na palubě.
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— 59°00' s. š. 34°00' z. d.
— 61°30' s. š. 34°00' z. d.
— 62°50' s. š. 36°00' z. d.

3.
Převodní koeficient používaný pro okouníka ulove
ného při tomto rybolovu, vykuchaného, bez hlavy, včetně
japonské úpravy, je 1,70.

4.
Odchylně od čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU)
č. 1236/2010 podávají velitelé rybářských plavidel účastní
cích se tohoto rybolovu hlášení o svých úlovcích denně.

5.
Kromě ustanovení článku 5 nařízení (EU)
č. 1236/2010 navíc platí, že oprávnění k lovu okouníka
je platné pouze v případě, že hlášení podaná plavidly
v souladu s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení a zaznamená
vají se podle čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení.

6.
Členské státy zajistí, že na palubě plavidel plujících
pod jejich vlajkou jsou vědeckými pozorovateli shromaž
ďovány vědecké údaje. Shromažďované údaje zahrnou
alespoň kompozitní reprezentativní údaje podle hloubek
týkající se pohlaví, stáří a velikosti. Tyto údaje hlásí ICES
příslušné orgány v členských státech.

7.
Komise informuje členské státy o datu, k němuž
sekretariát NEAFC informoval smluvní strany NEAFC, že
celkový přípustný odlov (TAC) byl plně využit. Členské
státy zakážou cílený lov okouníka plavidly plujícími pod
jejich vlajkou od uvedeného data.

— 64°45' s. š. 28°30' z. d.

2.
Bez ohledu na odstavec 1 může být lov okouníka
povolen právním aktem Unie mimo oblast ochrany okou
níka v Irmingerově moři a přilehlých vodách od 11. května
do 31. prosince každého roku na základě vědeckého
doporučení a za předpokladu, že NEAFC stanovila plán
obnovy týkající se populací okouníka v uvedené oblasti.
Tohoto rybolovu se mohou zúčastnit pouze plavidla Unie
s řádným oprávněním vydaným příslušnými členskými
státy, která byla oznámena Komisi v souladu s článkem 5
nařízení (EU) č. 1236/2010.

3.
Je zakázáno používat vlečné sítě o velikosti ok menší
než 100 milimetrů.

4.
Převodní koeficient používaný pro okouníka ulove
ného při tomto rybolovu, vykuchaného, bez hlavy, včetně
japonské úpravy, je 1,70.

5.
Velitelé rybářských plavidel provozujících rybolov
mimo oblast ochrany okouníka podávají hlášení o úlovcích
uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) nařízení (EU) č. 1236/2010
denně po ukončení rybolovných operací prováděných
během příslušného kalendářního dne. Uvedou v něm
úlovky na palubě, které byly uloveny od podání posledního
hlášení.

Článek 29h
Opatření pro lov okouníka v Irmingerově moři
a přilehlých vodách
1.
Zakazuje se lov okouníka v mezinárodních vodách
podoblasti ICES V a ve vodách Unie podoblastí ICES XII
a XIV.

Odchylně od prvního pododstavce je povolen lov okouníka
od 11. května do 31. prosince v oblasti ohraničené loxo
dromami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice,
které se měří podle systému WGS84 (dále jen „oblast
ochrany okouníka“):
— 64°45' s. š. 28°30' z. d.

6.
Kromě ustanovení článku 5 nařízení (EU)
č. 1236/2010 navíc platí, že oprávnění k lovu okouníka
je platné pouze v případě, že hlášení podaná plavidly
jsou v souladu s čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení a zazna
menávají se podle čl. 9 odst. 3 uvedeného nařízení.

7.
Hlášení podle odstavce 6 se podávají v souladu
s příslušnými pravidly.
___________
(*) Úř. věst.
(**) Úř. věst.
(***) Úř. věst.
(****) Úř. věst.

L
L
L
L

343,
348,
351,
348,

22.12.2009,
24.12.2008,
28.12.2002,
31.12.2010,

s.
s.
s.
s.

1.
20.
6.
17.“

— 62°50' s. š. 25°45' z. d.
— 61°55' s. š. 26°45' z. d.

13) V článku 30 se vkládá nový odstavec, který zní:

— 61°00' s. š. 26°30' z. d.
— 59°00' s. š. 30°00' z. d.

„1a)

Odstavec jedna se nevztahuje na region 9.“
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14) Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 31a
Rybolov pomocí elektrického proudu v divizích ICES
IVc a IVb
1.
Odchylně od článku 31 je v divizích ICES IVc a IVb
jižně od loxodromy spojující níže uvedené body, které se
měří podle souřadnicového systému WGS84, povolen
rybolov s vlečnou sítí vlečenou pomocí výložníků na
bocích plavidla, která používá pulzní elektrický proud:
— bod na východním pobřeží Spojeného království při
55° s. š.,
— dále východním směrem až k 55° s. š. a 5° v. d.,
— dále severním směrem až k 56° s. š.
— a nakonec východním směrem až k bodu na západním
pobřeží Dánska na 56°s. š.
2.
Rybolov za použití pulzního elektrického proudu se
povoluje pouze pokud:
a) pulzní elektrickou vlečnou síť používá nejvýše 5 %
loďstva členského státu, které loví s vlečnými sítěmi
vlečenými pomocí výložníků na bocích plavidla;
b) maximální elektrický výkon v kW pro každou výložní
kovou vlečnou síť není vyšší než délka výložníku
v metrech násobená koeficientem 1,25;
c) efektivní napětí mezi elektrodami není vyšší než 15 V;
d) plavidlo je vybaveno automatickým počítačovým řídícím
systémem, který zaznamenává maximální výkon na
výložník a efektivní napětí mezi elektrodami alespoň
pro 100 tažení sítě; neoprávněná osoba nemůže tento
automatický počítačový řídící systém změnit;
e) je zakázáno používat jeden nebo více trnitých řetězů
před šlapnicí.“
15) Vkládá se nový článek, který zní:

20.3.2013

překročit 10 milimetrů. Průměr otvorů ve výpustech
umístěných před separátorem vody nesmí překročit 15
milimetrů.
2.
Plavidlům pro pelagický rybolov, která provádějí
rybolovné činnosti v oblasti úmluvy NEAFC, se zakazuje
vypouštět ryby pod hladinou ponoru plavidla z vyrovnáva
cích nádrží nebo chladírenských nádrží s mořskou vodou.
3.
Plány zařízení na zpracování a vykládku úlovků
plavidel pro pelagický rybolov zaměřených na lov makrel,
sleďů a kranasů v oblasti úmluvy NEAFC, které jsou
potvrzeny příslušnými orgány členských států vlajky,
jakož i změny těchto plánů, zasílá velitel plavidla orgánům
členského státu vlajky příslušným pro oblast rybolovu.
Příslušné orgány členského státu vlajky plavidel provádějí
pravidelná ověřování přesnosti předložených plánů. Jejich
kopie musí být neustále na palubě plavidla.“
16) Vkládají se nové články, které znějí:
„Článek 34a
Technická opatření pro zachování zdrojů v Irském
moři
1.
Od 14. února do 30. dubna je zakázáno používat
jakékoli vlečné sítě pro lov při dně, nevody nebo podobné
tažené sítě, jakékoli tenatové sítě, třístěnné tenatové sítě
nebo podobné pevné sítě nebo jakékoli lovné zařízení
s háčky v části divize ICES VIIa ohraničené:
— východním pobřežím Irska a východním pobřežím
Severního Irska a
— přímými liniemi postupně spojujícími tyto zeměpisné
souřadnice:
— bodem na východním pobřeží poloostrova Ards
v Severním Irsku na 54°30' s. š.,
— 54°30' s. š. 04°50' z. d.,
— 53°15' s. š. 04°50' z. d.,
— bodem na východním pobřeží Irska na 53°15' s. š.

„Článek 32a
Omezení při zpracování a vykládce úlovků na
plavidlech pro pelagický rybolov
1.
Maximální prostor mezi tyčemi separátoru vody na
palubě plavidel pro pelagický rybolov zaměřených na lov
makrel, sleďů a kranasů, která provádějí rybolovné činnosti
v oblasti úmluvy NEAFC podle definice uvedené v čl. 3
bodu 2 nařízení (EU) č. 1236/2010, činí 10 milimetrů.
Tyče se přivaří. Pokud jsou v separátoru vody použity
místo tyčí otvory, nesmí maximální průměr otvorů

2.
Odchylně od odstavce 1 v rámci oblasti a v časovém
období stanovených v uvedeném odstavci:
a) použití vlečných sítí s rozpěrnými deskami pro lov při
dně je povoleno za podmínky, že na palubě není uložen
jiný typ lovného zařízení a že tyto sítě:
— mají velikost ok v rozmezí od 70 do 79 milimetrů
nebo od 80 do 99 milimetrů,
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— patří pouze do jednoho z povolených rozmezí veli
kosti ok,
— nezahrnují ojedinělá oka sítě o velikosti větší než
300 milimetrů, bez ohledu na umístění takových
ok v síti, a
— jsou nasazeny pouze v oblasti ohraničené loxodro
mami postupně spojujícími níže uvedené souřadnice,
které se měří podle systému WGS84:
— 53°30' s. š., 05°30' z. d.
— 53°30' s. š., 05°20' z. d.
— 54°20' s. š. 04°50' z. d.,
— 54°30' s. š. 05°10' z. d.
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— 53°45' s. š. 05°30' z. d.
— 53°30' s. š., 05°30' z. d.
— 53°30' s. š. 06°00' z. d.
— 53°45' s. š. 06°00' z. d.
Článek 34b
Použití tenatových sítí v divizích ICES IIIa, IVa, Vb,
VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a podoblastech ICES
VIII, IX, X a XII východně od 27° z. d.
1.
Plavidla Unie nesmějí používat v divizích ICES IIIa,
IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk, podoblasti ICES XII
východně od 27° z. d. a podoblastech ICES VIII, IX a X
tenata nastražená u dna, tenatové sítě a třístěnné tenatové
sítě na žádném místě, kde zaznamenaná hloubka přesahuje
200 metrů.
2.
Odchylně od odstavce 1 je povoleno používat tato
zařízení:

— 54°30' s. š. 05°20' z. d.
— 54°00' s. š. 05°50' z. d.
— 54°00' s. š. 06°10' z. d.
— 53°45' s. š. 06°10' z. d.
— 53°45' s. š. 05°30' z. d.
— 53°30' s. š., 05°30' z. d.
b) použití vlečných sítí pro lov při dně, nevodů nebo
podobných tažených sítí s oddělovací deskou nebo
třídicí mřížkou je povoleno za podmínky, že na palubě
není uložen jiný typ lovného zařízení a že tyto sítě:
— splňují podmínky stanovené v písmenu a),
— jsou v případě oddělovací desky sestaveny v souladu
s technickými údaji stanovenými v příloze nařízení
Rady (ES) č. 254/2002 ze dne 12. února 2002
o opatřeních platných v roce 2002 pro obnovu
populace tresky obecné v Irském moři (oblasti
VIIa) (*) a
— jsou v případě třídicí mřížky v souladu s body 2 až
5 přílohy XIVa tohoto nařízení;
c) použití vlečných sítí pro lov při dně, nevodů nebo
podobných tažených sítí s oddělovací deskou nebo
třídicí mřížkou je také povoleno v oblasti ohraničené
loxodromami postupně spojujícími níže uvedené
souřadnice, které se měří podle systému WGS84:
— 53°45' s. š. 06°00' z. d.

a) tenatové sítě v divizích ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb,
VIIc, VIIj, VIIk a podoblasti ICES XII východně od 27° z.
d. o velikosti ok 120 milimetrů a větší, avšak menší než
150 milimetrů, tenatové sítě v divizích ICES VIIIa, VIIIb,
VIIId a podoblasti ICES X s velikostí ok 100 milimetrů
a větší, avšak menší než 130 milimetrů a tenatové sítě
v divizi ICES VIIIc a podoblasti ICES IX s velikostí ok
80 milimetrů a větší, avšak menší než 110 milimetrů za
předpokladu, že:
— jsou nasazeny ve vodách, jejichž zaznamenaná
hloubka nepřesahuje 600 metrů,
— nejsou více než 100 ok hluboké a mají míru
zavěšení nejméně 0,5,
— jsou vybaveny plováky nebo rovnocenným plovacím
nářadím,
— každá síť dosahuje maximálně délky 5 námořních
mil a celková délka všech současně nasazených sítí
nepřesáhne 25 km na plavidlo,
— maximální délka ponoření je 24 hodin;
b) tenatové sítě o velikosti ok 250 milimetrů a větší za
předpokladu, že:
— jsou nasazeny ve vodách, jejichž zaznamenaná
hloubka nepřesahuje 600 metrů,
— nejsou více než 15 ok hluboké a mají míru zavěšení
nejméně 0,33,
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— jsou vybaveny plováky nebo jiným plovacím nářa
dím,

— jsou nasazeny ve vodách, jejichž zaznamenaná
hloubka nepřesahuje 600 metrů,

— každá dosahuje maximální délky 10 km a celková
délka všech současně nasazených sítí nepřesahuje
100 km na plavidlo,

— nejsou více než 30 ok hluboké a mají míru zavěšení
nejméně 0,44,

— maximální délka ponoření je 72 hodin;
c) tenatové sítě o velikosti ok 100 milimetrů a větší, avšak
menší než 130 milimetrů v divizích ICES IIIa, IVa, Vb,
VIa, VIb, VIIb, VIIc, VIIj, VIIk a podoblasti ICES XII
východně od 27° z. d. za předpokladu, že:

— jsou vybaveny plováky nebo jiným plovacím nářa
dím,
— každá síťdosahuje maximální délky 5 km. Celková
délka všech současně nasazených sítí nepřesahuje
20 km na plavidlo,
— maximální délka ponoření je 72 hodin.

— jsou nasazeny ve vodách se zaznamenanou
hloubkou větší než 200 metrů a menší než 600
metrů,
— nejsou více než 100 ok hluboké a mají míru
zavěšení nejméně 0,5,
— jsou vybaveny plováky nebo rovnocenným plovacím
nářadím,
— každá síť dosahuje maximálně délky čtyř námořních
mil a celková délka všech současně nasazených sítí
nepřesahuje 20 km na plavidlo,
— maximální délka ponoření je 24 hodin,
— štikozubec obecný představuje nejméně 85 % hmot
nosti uchovaných úlovků,
— počet plavidel účastnících se rybolovné činnosti se
nezvýší nad úroveň zaznamenanou v roce 2008,
— před opuštěním přístavu zaznamená velitel plavidla
účastnícího se tohoto rybolovu v lodním deníku
množství a celkovou délku lovného zařízení ucho
vávaného na palubě plavidla. Nejméně 15 % odplutí
je předmětem inspekce,
— velitel plavidla má na palubě 90 % lovného zařízení,
jak bylo ověřeno v lodním deníku Unie pro tento
výjezd v době vykládky, a
— v lodním deníku Unie je zaznamenáno množství
všech odlovených druhů přesahující 50 kg, včetně
všech množství ryb určených k výmětu přesahujících
50 kg;
d) třístěnné tenatové sítě o velikosti ok 220 milimetrů
a větší v podoblasti ICES IX za předpokladu, že:

3.
Tato odchylka se však nepoužije v oblasti upravené
předpisy NEAFC.
4.
Všem plavidlům, která nasazují tenata nastražená
u dna, tenatové sítě nebo třístěnné tenatové sítě v divizích
ICES IIIa, IVa, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k a podoblasti ICES
XII východně od 27° z. d. a podoblastech ICES VIII, IX a X
v jakémkoli místě, kde zaznamenaná hloubka přesahuje
200 metrů, musí být vydáno oprávnění k rybolovu
v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009.
5.
Na palubě lze mít v daný okamžik pouze jeden
z typů zařízení uvedených v odst. 2 písm. a), b) nebo d).
Plavidla mohou na palubě převážet sítě o celkové délce
o 20 % větší, než je maximální délka souborů sítí, které
mohou být nasazeny současně.
6.
Velitel plavidla s oprávněním k rybolovu uvedeným
v odstavci 4 zaznamenává v lodním deníku počet a délku
zařízení přepravovaných plavidlem před vyplutím z přístavu
a po návratu do přístavu a musí vysvětlit jakýkoli rozdíl
mezi oběma záznamy.
7.
Příslušné orgány mají právo odstranit zařízení pone
chané bez dohledu ve vodě v divizích ICES IIIa, IVa, Vb,
VIa, VIb, VIIb, c, j, k a podoblasti ICES XII východně od
27° z. d. a podoblastech ICES VIII, IX a X v těchto přípa
dech:
a) zařízení není řádně označeno;
b) označení na bóji nebo údaje ze systému sledování
plavidel uvádějí, že vlastník nebyl od daného zařízení
ve vzdálenosti kratší než 100 námořních mil po více
než 120 hodin;
c) zařízení je nasazené ve vodách, jejichž zaznamenaná
hloubka je vyšší, než jaká je povolena;
d) zařízení má zakázanou velikost ok sítě.

20.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

8.
Velitel plavidla s oprávněním k rybolovu uvedeným
v odstavci 4 zaznamenává během každého rybářského
výjezdu v lodním deníku tyto informace:
— velikost ok nasazené sítě,
— nominální délku jedné sítě,
— počet sítí v souboru,
— celkový počet nasazených souborů,
— polohu každého nasazeného souboru,
— hloubku každého nasazeného souboru,
— délku ponoření každého nasazeného souboru,
— počet jakýchkoli ztracených zařízení, jejich posledně
známou polohu a datum ztráty.

9.
Plavidlům lovícím s oprávněním k rybolovu
uvedeným v odstavci 4 se povoluje provést vykládku
pouze v přístavech určených členskými státy v souladu
s článkem 7 nařízení (ES) č. 2347/2002.
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2.
V rámci rybolovu v divizích ICES VIIIa a VIIIb se
povoluje používání třídicí mřížky a k ní připevněných
zařízení v přední části kapsy zatahovací sítě nebo dílce se
čtvercovými oky o velikosti ok 60 milimetrů a větší ve
spodní části prodloužení v přední části kapsy zatahovací
sítě. Pokud jde o část vlečné sítě, v níž jsou tato třídicí
zařízení vložena, nepoužijí se čl. 4 odst. 1, článek 6 a čl.
9 odst. 1 tohoto nařízení ani čl. 3 písm. a) a b) nařízení
(ES) č. 494/2002.

Článek 34d
Opatření na ochranu ohrožených hlubinných stanovišť
v oblasti upravené předpisy NEAFC
1.
V oblastech ohraničených loxodromami postupně
spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle
systému WGS84, se zakazuje provádět rybolovné činnosti
pomocí vlečných sítí pro lov při dně a pomocí pevného
zařízení, včetně tenatových sítí a dlouhých lovných šňůr
pro lov při dně:

Část Reykjanésského hřbetu:
— 55°04,5327' s. š. 36°49,0135' z. d.
— 55°05,4804' s. š. 35°58,9784' z. d.

10.
Množství žraloků uchovávaných na palubě plavid
lem, které používá typ zařízení popsaný v odst. 2 písm.
b) a d), nesmí představovat více než 5 % živé hmotnosti
celkového množství mořských organismů uchovávaných na
palubě.

— 54°58,9914' s. š. 34°41,3634' z. d.
— 54°41,1841' s. š. 34°00,0514' z. d.
— 54°00' s. š. 34°00' z. d.
— 53°54,6406' s. š. 34°49,9842' z. d.

11.
Komise může po konzultaci s VTHVR přijmout
prováděcí akty, kterými vyjme některé konkrétní druhy
rybolovu členského státu v podoblastech ICES VIII, IX
a X z uplatňování odstavců 1 až 9, pokud informace před
ložené členskými státy ukazují, že výsledkem těchto rybo
lovných činností je velmi nízká úroveň vedlejších úlovků
žraloků a výmětů.

— 53°58,9668' s. š. 36°39,1260' z. d.
— 55°04,5327' s. š. 36°49,0135' z. d.

Severní oblast středoatlantského hřbetu:
— 59°45' s. š. 33°30' z. d.

Článek 34c

— 57°30' s. š. 27°30' z. d.

Podmínky rybolovu za použití některých vlečných
zařízení povolených v Biskajském zálivu

— 56°45' s. š. 28°30' z. d.

1.
Odchylně od ustanovení čl. 5 odst. 2 nařízení Komise
(ES) č. 494/2002 ze dne 19. března 2002, kterým se
stanoví doplňková technická opatření pro obnovu populace
štikozubce obecného v podoblastech ICES III, IV, V, VI
a VII a divizích ICES VIII a, b, d a e (**) se v oblasti
vymezené v čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení (ES) č. 494/2002
povoluje provádět rybolovné činnosti, při kterých se použí
vají vlečné sítě, dánské nevody a podobná zařízení, kromě
vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích
plavidla, o velikosti ok v rozmezí 70–99 milimetrů,
pokud je příslušné lovné zařízení vybaveno dílcem se čtver
covými oky v souladu s přílohou XIVb.

— 59°15' s. š. 34°30' z. d.
— 59°45' s. š. 33°30' z. d.

Střední oblast středoatlantského hřbetu (oblast zlomu Char
lie-Gibbs a subpolární frontální oblast):

— 53°30' s. š. 38°00' z. d.
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— 53°30' s. š. 36°49' z. d.

— 59°01' s. š. 17°00' z. d.

— 55°04.5327' s. š. 36°49' z. d.

— 58°50' s. š. 17°38' z. d.

— 54°58.9914' s. š. 34°41.3634' z. d.

— 58°30' s. š. 17°52' z. d.

— 54°41.1841' s. š. 34°00' z. d.
— 53°30' s. š. 30°00' z. d.
— 51°30' s. š. 28°00' z. d.
— 49°00' s. š. 26°30' z. d.
— 49°00' s. š. 30°30' z. d.

— 58°30' s. š. 18°22' z. d.
— 58°03' s. š. 18°22' z. d.
— 58°03' s. š. 17°30' z. d.
— 57°55' s. š. 17°30' z. d.

— 51°30' s. š. 32°00' z. d.

— 57°45' s. š. 19°15' z. d.

— 51°30' s. š. 38°00' z. d.

— 58°11,15' s. š. 18°57,51' z. d.

— 53°30' s. š. 38°00' z. d.

— 58°11,57' s. š. 19°11,97' z. d.

Jižní oblast středoatlantského hřbetu:
— 44°30' s. š. 30°30' z. d.
— 44°30' s. š. 27°00' z. d.
— 43°15' s. š. 27°15' z. d.
— 43°15' s. š. 31°00' z. d.
— 44°30' s. š. 30°30' z. d.

— 58°27,75' s. š. 19°11,65' z. d.
— 58°39,09' s. š. 19°14,28' z. d.
— 58°38,11' s. š. 19°01,29' z. d.
— 58°53,14' s. š. 18°43,54' z. d.
— 59°00,29' s. š. 18°01,31' z. d.
— 59°08,01' s. š. 17°49,31' z. d.
— 59°08,75' s. š. 18°01,47' z. d.

Altairské podmořské hory:

— 59°15,16' s. š. 18°01,56' z. d.

— 45°00' s. š. 34°35' z. d.

— 59°24,17' s. š. 17°31,22' z. d.

— 45°00' s. š. 33°45' z. d.

— 59°21,77' s. š. 17°15,36' z. d.

— 44°25' s. š. 33°45' z. d.

— 59°26,91' s. š. 17°01,66' z. d.

— 44°25' s. š. 34°35' z. d.

— 59°42,69' s. š. 16°45,96' z. d.

— 45°00' s. š. 34°35' z. d.

— 59°20,97' s. š. 15°44,75' z. d.

Antialtairské podmořské hory:
— 43°45' s. š. 22°50' z. d.
— 43°45' s. š. 22°05' z. d.
— 43°25' s. š. 22°05' z. d.
— 43°25' s. š. 22°50' z. d.
— 43°45' s. š. 22°50' z. d.
Hattonova lavice:

— 59°21' s. š. 15°40' z. d.
— 59°26' s. š. 14°30' z. d.

Severozápadní Rockall:
— 57°00' s. š. 14°53' z. d.
— 57°37' s. š., 14°42' z. d.
— 57°55' s. š. 14°24' z. d.
— 58°15' s. š. 13°50' z. d.
— 57°57' s. š. 13°09' z. d.

— 59°26' s. š. 14°30' z. d.
— 59°12' s. š. 15°08' z. d.

— 57°50' s. š. 13°14' z. d.
— 57°57' s. š. 13°45' z. d.
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— 57°49' s. š. 14°06' z. d.

Článek 34e

— 57°29' s. š., 14°19' z. d.

Opatření na ochranu ohrožených hlubinných stanovišť
v divizích ICES VIIc, VIIj a VIIk

— 57°22' s. š., 14°19' z. d.

1.
V oblastech ohraničených loxodromami postupně
spojujícími níže uvedené souřadnice, které se měří podle
souřadnicového systému WGS84, se zakazuje provádět
rybolovné činnosti pomocí vlečných sítí pro lov při dně
a pomocí pevného zařízení, včetně tenatových sítí a dlou
hých lovných šňůr pro lov při dně:

— 57°00' s. š. 14°34' z. d.
— 56°56' s. š. 14°36' z. d.
— 56°56' s. š. 14°51' z. d.
— 57°00' s. š. 14°53' z. d.

Vyvýšeniny Belgica:

Jihozápadní Rockall (lavice „Empress of Britain“):

— 51°29,4' s. š. 11°51,6' z. d.

— 56°24' s. š. 15°37' z. d.

— 51°32,4' s. š. 11°41,4' z. d.

— 56°21' s. š. 14°58' z. d.

— 51°15,6' s. š. 11°33,0' z. d.

— 56°04' s. š. 15°10' z. d.

— 51°13,8' s. š. 11°44,4' z. d.

— 55°51' s. š. 15°37' z. d.

— 51°29,4' s. š. 11°51,6' z. d.

— 56°10' s. š. 15°52' z. d.
— 56°24' s. š. 15°37' z. d.

Hovlandovy vyvýšeniny:
— 52°16,2' s. š. 13°12,6' z. d.

Logačevova vyvýšenina:

— 52°24,0' s. š. 12°58,2' z. d.

— 55°17' s. š. 16°10' z. d.
— 55°34' s. š. 15°07' z. d.
— 55°50' s. š. 15°15' z. d.
— 55°33' s. š. 16°16' z. d.
— 55°17' s. š. 16°10' z. d.

— 52°16,8' s. š. 12°54,0' z. d.
— 52°16,8' s. š. 12°29,4' z. d.
— 52°16,8' s. š. 12°29,4' z. d.
— 52°04,2' s. š. 12°52,8' z. d.
— 52°09,0' s. š. 12°56,4' z. d.

Západní vyvýšenina Rockall:
— 57°20' s. š. 16°30' z. d.

— 52°09,0' s. š. 13°10,8' z. d.
— 52°16,2' s. š. 13°12,6' z. d.

— 57°05' s. š. 15°58' z. d.
— 56°21' s. š. 17°17' z. d.
— 56°40' s. š. 17°50' z. d.
— 57°20' s. š. 16°30' z. d.

2.
Pokud při rybolovné činnosti v nových a stávajících
oblastech rybolovu při dně v rámci oblasti upravené před
pisy NEAFC přesáhne množství živých korálů nebo živých
mořských hub, které bylo uloveno během jednoho pono
ření lovného zařízení, 60 kg živých korálů nebo 800 kg
živých mořských hub, plavidlo informuje svůj stát vlajky,
zastaví rybolov a přesune se nejméně dvě námořní míle od
pozice, která je podle důkazních materiálů nejblíže k přes
nému místu, v němž byl tento odlov proveden.

Severozápadní lavice Porcupine oblast I:
— 53°30,6' s. š. 14°32,4' z. d.
— 53°35,4' s. š. 14°27,6' z. d.
— 53°40,8' s. š. 14°15,6' z. d.
— 53°34,2' s. š. 14°11,4' z. d.
— 53°31,8' s. š. 14°14,4' z. d.
— 53°24,0' s. š. 14°28,8' z. d.
— 53°30,6' s. š. 14°32,4' z. d.
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Severozápadní lavice Porcupine oblast II:
— 53°43,2' s. š. 14°10,8' z. d.
— 53°51,6' s. š. 13°53,4' z. d.
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6.
Plavidla pro pelagický rybolov, která ukončila lov
v oblasti ochrany ohrožených hlubinných stanovišť uvede
ných v odstavci 1, informují irské středisko pro sledování
rybolovu o odplutí z dané oblasti. Současně musí ohlásit
množství ryb uchovávaných na palubě.

— 53°45,6' s. š. 13°49,8' z. d.
— 53°36,6' s. š. 14°07,2' z. d.
— 53°43,2' s. š. 14°10,8' z. d.

7.
Rybolov pelagických druhů v oblasti ochrany ohrože
ných hlubinných stanovišť uvedených v odstavci 1 se
omezuje na rybolov sítěmi o velikosti ok v rozmezí od
16 do 31 milimetrů nebo od 32 do 54 milimetrů nebo
na uchovávání takových sítí na palubě.

Jihozápadní lavice Porcupine:

Článek 34f

— 51°54,6' s. š. 15°07,2' z. d.

Opatření na ochranu ohrožených hlubinných stanovišť
v divizi ICES VIIIc

— 51°54,6' s. š. 14°55,2' z. d.

1.
V oblasti ohraničené loxodromami postupně spojují
cími níže uvedené souřadnice, které se měří podle systému
WGS84, se zakazuje provádět rybolovné činnosti pomocí
vlečných sítí pro lov při dně a pomocí pevného zařízení,
včetně tenatových sítí a dlouhých lovných šňůr pro lov při
dně:

— 51°42,0' s. š. 14°55,2' z. d.
— 51°42,0' s. š. 15°10,2' z. d.
— 51°49,2' s. š. 15°06,0' z. d.
— 51°54,6' s. š. 15°07,2' z. d.

El Cachucho:
— 44°12' s. š. 05°16' z. d.

2.
Všechna plavidla pro pelagický rybolov lovící v oblas
tech ochrany ohrožených hlubinných stanovišť uvedených
v odstavci 1 tohoto článku musí být uvedena na schvá
leném seznamu plavidel a musí jim být vydáno oprávnění
k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení (ES)
č. 1224/2009. Plavidla uvedená na seznamu schválených
plavidel musí mít na palubě lovné zařízení výhradně pro
pelagický rybolov.

3.
Plavidla pro pelagický rybolov zamýšlející lovit
v oblasti ochrany ohrožených hlubinných stanovišť uvede
ných v odstavci 1 tohoto článku musí svůj záměr vplout
do oblasti ochrany zranitelných hlubinných stanovišť
oznámit čtyři hodiny předem irskému středisku pro sledo
vání rybolovu ve smyslu definice v čl. 4 bodu 15 nařízení
(ES) č. 1224/2009. Současně musí ohlásit množství ryb
uchovávaných na palubě.

4.
Plavidla pro pelagický rybolov lovící v oblasti ochrany
ohrožených hlubinných stanovišť uvedených v odstavci 1
musí mít fungující, plně zprovozněný bezpečný systém
sledování plavidel (VMS), který je plně v souladu s přísluš
nými pravidly, kdykoli se nacházejí v oblasti ochrany ohro
žených hlubinných stanovišť.

— 44°12' s. š. 04°26' z. d.
— 43°53' s. š. 04°26' z. d.
— 43° 53' s. š. 05°16' z. d.
— 44°12' s. š. 05°16' z. d.

2.
Odchylně od zákazu stanoveného v odstavci 1
mohou plavidla, která v letech 2006, 2007 a 2008
prováděla rybolovné činnosti pomocí dlouhých lovných
šňůr pro lov při dně zaměřené na mníkovce velkookého,
obdržet od svých rybolovných orgánů oprávnění k rybolovu
v souladu s článkem 7 nařízení (ES) č. 1224/2009, které
jim umožní pokračovat v provádění tohoto druhu rybo
lovné činnosti v oblasti jižně od 44°00.00' s. š. Všechna
plavidla, která toto oprávnění k rybolovu obdržela, musí
bez ohledu na svou celkovou délku používat při provádění
rybolovných činností v oblasti stanovené v odstavci 1
funkční, plně fungující bezpečný systém sledování plavidel,
který je v souladu s příslušnými pravidly.
___________
(*) Úř. věst. L 41, 13.2.2002, s. 1.
(**) Úř. věst. L 77, 20.3.2002, s. 8.“

17) Článek 38 se zrušuje.
5.
Plavidla pro pelagický rybolov lovící v oblasti ochrany
ohrožených hlubinných stanovišť uvedených v odstavci 1
podávají každou hodinu zprávu prostřednictvím VMS.

18) Článek 47 se zrušuje.
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19) Přílohy I, IV, XII a XIV nařízení (ES) č. 850/98 se mění v souladu s přílohou tohoto nařízení.
20) Vkládají se nové přílohy XIIa, XIVa, XIVb, XIVc a XIVd v souladu s přílohou tohoto nařízení.
Článek 2
Změna nařízení (ES) č. 1434/98
V článku 2 nařízení (ES) č. 1434/98 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„1a.
Odstavec 1 se nepoužije pro sledě obecného odloveného v divizi ICES IIIa, podoblasti IV, divizi
VIId a ve vodách EU divize ICES IIa.“
Článek 3
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Použije se ode dne 1. ledna 2013.

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

Ve Štrasburku dne 13. března 2013.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předsedkyně

M. SCHULZ

L. CREIGHTON
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PŘÍLOHA
Přílohy nařízení (ES) č. 850/98 se mění takto:
1) V příloze I se zrušuje poznámka pod čarou č. 6 k tabulce.
2) V příloze IV se tabulka nahrazuje tímto:
„Vlečná zařízení: Skagerrak a Kattegat
Rozmezí velikostí ok, cílové druhy a předepsané procentní podíly úlovků při používání jednotného rozmezí velikosti
ok
Rozmezí velikosti ok (v mm)
16–31

< 16

Druh

32–69

35–69

70–89 (5)

≥ 90

Minimální procentní podíl cílových druhů
50 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

50 % (6)

20 % (6)

20 % (7)

30 % (8)

žádný

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Treska Esmarkova (Trisopterus esmarkii)

X

X

X

X

X

X

Treska modravá (Micromesistius pou
tassou)

X

X

X

X

X

X

Ostnatec velký (Trachinus draco) (1)

X

X

X

X

X

X

Smačkovití (Ammodytidae)

(3 )

Smačkovití (Ammodytidae)

(4 )

Měkkýši (kromě Sepia)

(1 )

X

X

X

X

X

X

(1 )

X

X

X

X

X

X

Štítník šedý (Eutrigla gurnardus) (1)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Jehlice rohozobá (Belone belone)

Stříbrnice (Argentina spp.)
Šprot obecný (Sprattus sprattus)

X

Úhoř říční (Anguilla anguilla)

X

X

X

X

X

X

Garnáti, krevety (Crangon spp., Palaemon
adspersus) (1)

X

X

X

X

X

X

Makrela obecná (Scomber spp.)

X

X

X

Kranasi rodu Trachurus (Trachurus spp.)

X

X

X

Sleď obecný (Clupea harengus)

X

X

X

X

X

X

X

Treska bezvousá (Merlangius merlangus)

X

X

Humr severský (Nephrops norvegicus)

X

X

Kreveta severní (Pandalus borealis)
Garnáti, krevety (Crangon spp., Palaemon
adspersus) (2)

Všechny ostatní mořské organismy
(1)

X
X

X

Pouze uvnitř oblasti čtyř námořních mil od základních linií.
Mimo oblast čtyř námořních mil od základních linií.
Od 1. března do 31. října ve Skagerraku a od 1. března do 31. července v Kattegatu.
Od 1. listopadu do posledního dne února ve Skagerraku a od 1. srpna do posledního dne února v Kattegatu.
Při používání tohoto rozmezí velikosti ok musí být kapsa zatahovací sítě vyrobena ze síťoviny se čtvercovými oky s třídicí mřížkou
v souladu s přílohou XIV tohoto nařízení.
6
( ) Úlovek uchovávaný na palubě se nesmí skládat z více než 10 % jakékoli směsi tresky obecné, tresky jednoskvrnné, štikozubce
obecného, platýse evropského, platýse protaženého, platýse červeného, jazyka obecného, pakambaly velké, pakambaly východoat
lantské, platýse bradavičnatého, makrely obecné, pakambaly rodu Lepidorhombus, tresky bezvousé, limandy obecné, tresky tmavé,
humra severského a jiných druhů humrů.
(7) Úlovek uchovávaný na palubě se nesmí skládat z více než 50 % jakékoli směsi tresky obecné, tresky jednoskvrnné, štikozubce
obecného, platýse evropského, platýse protaženého, platýse červeného, jazyka obecného, pakambaly velké, pakambaly východoat
lantské, platýse bradavičnatého, sledě obecného, makrely obecné, pakambaly rodu Lepidorhombus, limandy obecné, tresky tmavé,
humra severského a jiných druhů humrů.
8
( ) Úlovek uchovávaný na palubě se nesmí skládat z více než 60 % jakékoli směsi tresky obecné, tresky jednoskvrnné, štikozubce
obecného, platýse evropského, platýse protaženého, platýse červeného, jazyka obecného, pakambaly velké, pakambaly východoat
lantské, platýse bradavičnatého, pakambaly rodu Lepidorhombus, tresky bezvousé, limandy obecné, tresky tmavé a humrů.“

(2)
(3)
(4)
(5)
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3) Tabulka v příloze XII se mění takto:
a) řádky pro tapesku filipínskou a chobotnici pobřežní se nahrazují tímto:
Minimální velikost
„Druh

Regiony 1 až 5 kromě oblasti
Skagerrak/Kattegat
Skagerrak/Kattegat

Tapeska filipínská (Venerupis philippinarum)

35 mm

Minimální velikost: Regiony 1 až 5 kromě oblasti Skagerrak/
Kattegat

Druh

Chobotnice pobřežní (Octopus vulgaris)

Celá oblast s výjimkou vod pod svrchovaností nebo
jurisdikcí regionu 5: 750 gramů
Vody pod svrchovaností nebo jurisdikcí regionu 5: 450
gramů (vykuchaná)“

b) řádky pro sardel obecnou se nahrazují tímto:
Minimální velikost: regiony 1 až 5 kromě oblasti Skagerrak/
Kattegat

Druh

„Sardel obecná (Engraulis encrassicholus)

Celá oblast s výjimkou divize ICES IXa východně od
7° 23′ 48″ západní délky: 12 cm nebo 90 jedinců/kg
Divize ICES IXa východně od 7° 23′ 48″ západní délky:
10 cm“

4) Vkládá se příloha, která zní:
„PŘÍLOHA XIIa
Minimální velikost pro region 9
Druh

Minimální velikost: Region 9

Pakambala (Psetta maxima)

45 cm“

5) V příloze XIV se vkládají tyto položky v odpovídajícím abecedním pořadí běžných názvů:
Běžný název

Vědecký název

„Drsnatec obecný

Capros aper

Mníkovec velkooký

Phycis blennoides

Okouník

Sebastes spp.

Sardinka oblá

Sardinella aurita“

6) Vkládají se nové přílohy, které znějí:
„PŘÍLOHA XIVa
SPECIFIKACE TŘÍDICÍ MŘÍŽKY
1. Třídicí mřížka pro daný druh je připevněna k vlečné síti pomocí kapsy zatahovací sítě s celými čtvercovými oky
o velikosti ok 70 milimetrů nebo větší a menší než 90 milimetrů. Je zakázáno používat jakoukoli vlečnou síť s více
než 100 čtvercovými oky kdekoli po obvodu kapsy, s výjimkou spojení či lemových švů. Kapsa zatahovací sítě se
čtvercovými oky se požaduje pouze ve Skagerraku a Kattegatu.
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2. Mřížka je obdélníková. Příčky roštu jsou rovnoběžné s podélnou osou mřížky. Rozestup příček mřížky nesmí být
větší než 35 milimetrů. Povoluje se používat jeden nebo více závěsů za účelem usnadnění jejího skladování na
bubnu sítě.
3. Mřížka je připevněna k vlečné síti úhlopříčně, směrem zezdola dozadu, a to buď těsně před kapsou zatahovací sítě
anebo kdekoli dále až po přední konec nezúžené části. Všechny strany mřížky jsou připojeny k vlečné síti.
4. Ve vrchním panelu vlečné sítě se nachází nezablokovaný otvor pro ryby, který je bezprostředně spojen s horní
částí mřížky. Otvor výstupu pro ryby má stejnou šířku zadní strany jako je šířka mřížky a přední část podél příček
ok se po obou stranách mřížky sbíhá do špice.
5. Před mřížku se smí upevnit vývod, kterým jsou ryby vedeny na dno vlečné sítě a na mřížku. Minimální velikost ok
vývodu je 70 milimetrů. Minimální svislý otvor vývodu vedoucího k mřížce je 15 centimetrů. Šířka vývodu
vedoucího k mřížce je stejná jako šířka mřížky.

Schematické zobrazení vlečné sítě s třídicí mřížkou podle velikosti a druhů. Vstupující ryby jsou vedeny na dno
vlečné sítě a na mřížku pomocí vývodu. Větší ryby jsou tak pomocí mřížky vyvedeny z vlečné sítě, zatímco menší
ryby a humr severský proplouvají mřížkou a dostávají se do kapsy. Kapsa zatahovací sítě s celými čtvercovými oky
umožňuje únik malých ryb a podměrečného humra severského. Kapsa zatahovací sítě se čtvercovými oky znázor
něná na nákresu se požaduje pouze ve Skagerraku a Kattegatu.

PŘÍLOHA XIVb
PODMÍNKY PRO RYBOLOV ZA POUŽITÍ NĚKTERÝCH VLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ POVOLENÝCH V BISKAJSKÉM
ZÁLIVU
1. Specifikace vrchního dílce se čtvercovými oky
Dílec je obdélníková část ze síťoviny. Existuje pouze jeden dílec. Dílec nesmí být žádným způsobem ucpáván
vnějšími nebo vnitřními díly, které jsou k němu připevněny.
2. Umístění dílce
Dílec se vsouvá doprostřed vrchního panelu zužující se zadní části vlečné sítě, těsně před nezužující se část
tvořenou nástavcem a kapsou.
Dílec je umístěn nejvýše 12 ok od kapsy zatahovací sítě od ručně kroucené řady ok mezi nástavcem a zužující se
zadní částí vlečné sítě.
3. Velikost dílce
Dílec musí být alespoň 2 m dlouhý a nejméně 1 m široký.
4. Síťovina dílce
Oka mají minimální velikost otevření 100 milimetrů. Oka mají čtvercový tvar, tj. všechny čtyři strany síťoviny dílce
jsou tvořeny šikmo přetnutými oky sítě.
Síťovina je připevněna tak, že strany ok jsou rovnoběžné a kolmé k podélné ose kapsy.
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Síťovina je z jednoduchého vlákna. Síla vlákna nesmí být větší než 4 milimetry.

5. Vložení dílce do síťoviny s kosočtvercovými oky
Je povoleno připevnit obrubu ke čtyřem stranám dílce. Průměr této obruby nesmí být větší než 12 milimetrů.

Délka dílce v nataženém stavu musí být stejná jako délka kosočtvercových ok v nataženém stavu připevněných
k podélné straně dílce.

Počet kosočtvercových ok horního panelu připojených k nejmenší straně dílce (tj. 1 m dlouhá strana, která je
kolmá na podélnou osu kapsy) se rovná nejméně počtu celých kosočtvercových ok připojených k podélné straně
dílce vydělenému 0,7.

6. Vložení dílce do sítě je zobrazeno níže.

PŘÍLOHA XIVc
DÍLEC SE ČTVERCOVÝMI OKY PRO PLAVIDLA DELŠÍ NEŽ 15 M
1. Specifikace vrchního dílce se čtvercovými oky
Dílec je obdélníková část ze síťoviny. Síťovina je z jednoduchého vlákna. Oka jsou čtvercového tvaru, tj. všechny
čtyři strany síťoviny dílce jsou tvořeny šikmo přetnutými oky sítě. Velikost ok sítí je 120 milimetrů a větší. Dílec je
dlouhý nejméně 3 metry, s výjimkou umístění do sítí vlečených plavidly o výkonu motoru nižším než 112 kW,
kdy je dlouhý alespoň 2 metry.

2. Umístění dílce
Dílec je vložen do horního panelu kapsy sítě. Zadní okraj panelu nesmí být dále než 12 m od zatahovací šňůry
definované v článku 8 nařízení Komise (EHS) č. 3440/84 ze dne 6. prosince 1984 o připevňování zařízení
k vlečným sítím, dánským nevodům a podobným sítím (*).

3. Vložení dílce do síťoviny s kosočtvercovými oky
Mezi podélnou stranou dílce a sousedícím lemovým švem nesmějí být více než dvě otevřená kosočtvercová oka.
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Délka dílce v nataženém stavu musí být stejná jako délka kosočtvercových ok v nataženém stavu připevněných
k podélné straně dílce. Vzor pro spojení kosočtvercových ok horního panelu kapsy sítě a nejmenší strany dílce jsou
tři kosočtvercová oka na jedno čtvercové oko na 80 milimetrů kapsy sítě nebo dvě kosočtvercová oka na jedno
čtvercové oko na 120 milimetrů kapsy sítě, s výjimkou krajních řad dílce po obou stranách.
PŘÍLOHA XIVd
DÍLEC SE ČTVERCOVÝMI OKY PRO PLAVIDLA KRATŠÍ NEŽ 15 M
1. Specifikace vrchního dílce se čtvercovými oky
Dílec je obdélníková část ze síťoviny. Síťovina je z jednoduchého vlákna. Oka jsou čtvercového tvaru, tj. všechny
čtyři strany síťoviny dílce jsou tvořeny šikmo přetnutými oky sítě. Velikost ok sítí je 110 milimetrů a větší. Dílec je
dlouhý nejméně 3 metry, s výjimkou umístění do sítí vlečených plavidly o výkonu motoru nižším než 112 kW,
kdy je dlouhý alespoň 2 metry.
2. Umístění dílce
Dílec je vložen do horního panelu kapsy sítě. Zadní okraj panelu nesmí být dále než 12 metrů od zatahovací šňůry
definované v článku 8 nařízení (EHS) č. 3440/84.
3. Vložení dílce do síťoviny s kosočtvercovými oky
Mezi podélnou stranou dílce a sousedícím lemovým švem nesmějí být více než dvě otevřená kosočtvercová oka.
Délka dílce v nataženém stavu musí být stejná jako délka kosočtvercových ok v nataženém stavu připevněných
k podélné straně dílce. Vzor pro spojení kosočtvercových ok horního panelu kapsy sítě a nejmenší strany dílce jsou
tři kosočtvercová oka na jedno čtvercové oko, s výjimkou krajních řad dílce po obou stranách.

___________

(*) Úř. věst. L 318, 7.12.1984, s. 23.“
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 228/2013
ze dne 13. března 2013,
kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch nejvzdálenějších regionů
Unie a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 247/2006
úrovni a jež by tyto členské státy měly předložit Komisi
ke schválení.

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 42 první pododstavec, čl. 43 odst. 2 a článek 349 této
smlouvy,

(4)

K účinnějšímu dosažení cílů režimu ve prospěch nejvzdá
lenějších regionů Unie by měly programy POSEI
zahrnovat opatření, jež zaručují zásobování zeměděl
skými produkty a zachování a rozvoj místních zeměděl
ských produkcí. Je třeba sblížit úroveň plánování
programů dotyčných regionů a systematizovat partnerský
přístup mezi Komisí a členskými státy.

(5)

Podle zásady subsidiarity a s cílem zajistit flexibilitu, což
jsou dva principy, které tvoří základ přístupu plánování
programů přijatého pro režimy ve prospěch nejvzdáleněj
ších regionů, mohou orgány určené členskými státy
navrhnout změny programu, aby jej přizpůsobily realitě
nejvzdálenějších regionů. Tyto orgány by měly mít
možnost provést v programech POSEI změny v souladu
s principem zjednodušení postupů pro správní orgány,
aniž by tím byla jakkoli zpochybněna účinnost programů
POSEI a příslušné finanční prostředky jim přidělené. Ve
stejném duchu by měl být přijat postup pro změnu
programů na úrovni s relevancí odpovídající jednotlivým
druhům změn.

(6)

Aby se zaručilo zásobování nejvzdálenějších oblastí
základními zemědělskými produkty a aby se zmírnily
vícenáklady způsobené odlehlostí těchto regionů, je
třeba zavést zvláštní zásobovací režim. Mimořádná země
pisná poloha nejvzdálenějších regionů má totiž za
následek zvýšení přepravních nákladů při zásobování
základními produkty určenými k lidské spotřebě, ke
zpracování nebo jako zemědělské vstupy. Jiné objektivní
skutečnosti související s jejich odlehlou polohou, zejména
ostrovní povaha a malé rozlohy zemědělské plochy,
působí navíc hospodářským subjektům a producentům
v nejvzdálenějších regionech další obtíže, které jejich
činnost těžce poškozují. Tyto nevýhody lze zmírnit
snížením cen uvedených základních produktů. Zvláštní
režim zásobování by nicméně neměl v žádném případě
poškozovat místní produkci a její rozvoj.

(7)

Za tímto účelem by se odchylně od článku 28 Smlouvy
měl dovoz některých zemědělských produktů ze třetích
zemí osvobodit od platných dovozních cel. S ohledem na
jejich původ a na celní režim, který pro ně stanoví celní
předpisy Unie, by se měly produkty propuštěné na celní
území Unie do režimu aktivního zušlechťovacího styku
nebo uskladňování v celním skladu považovat za přímo
dovážené, aby se na ně vztahovaly výhody vyplývající ze
zvláštního režimu zásobování.

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K nápravě obtíží způsobených výjimečnou situací
v nejvzdálenějších regionech Unie uvedených v článku
349 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen
„Smlouva“) byla stanovena zvláštní opatření v odvětví
zemědělství nařízením Rady (ES) č. 247/2006 (3). Tato
opatření jsou prováděna prostřednictvím programů
podpory pro každý region, jež představují podstatný
nástroj pro zásobování těchto regionů zemědělskými
produkty. Vzhledem k potřebě aktualizace stávajících
opatření, a to i v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy
v platnost, je třeba zrušit nařízení (ES) č. 247/2006
a nahradit je novým nařízením.

(2)

Je třeba upřesnit základní cíle, k jejichž dosažení bude
režim ve prospěch nejodlehlejších regionů Unie napomá
hat.

(3)

Je třeba rovněž upřesnit obsah programů speciálně
zaměřených na odlehlost a ostrovní charakter (dále jen
„programy POSEI“), jež by podle zásady subsidiarity měly
vytvořit dotyčné členské státy na nejvhodnější zeměpisné

(1) Úř. věst. C 107, 6.4.2011, s. 33.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. února 2013 (dosud nezve
řejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. února
2013.
(3) Úř. věst. L 42, 14.2.2006, s. 1.
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Podpora tradičních odvětví je o to nezbytnější, že umož
ňuje udržet jejich konkurenceschopnost na trhu Unie
v konkurenčním boji s produkcí ze třetích zemí. Členské
státy by nicméně měly při vypracovávání svých
programů rovněž zajistit, aby byla v nejvzdálenějších
regionech zajištěna co největší diverzifikace zemědělské
činnosti.

(10)

Aby se zamezilo spekulacím, jež by škodily konečným
uživatelům v nejodlehlejších regionech, je třeba stanovit,
že zvláštní režim zásobování by se měl vztahovat pouze
na produkty řádné a uspokojivé obchodní jakosti.

(11)

Je třeba stanovit pravidla pro fungování režimu, týkající
se zejména vytvoření rejstříku hospodářských subjektů
a systému osvědčení podle licencí uvedených v článcích
130 a 161 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“) (1).

(12)

Dohled nad úkony, u nichž se využívá zvláštní režim
zásobování, vyžaduje administrativní kontroly dotyčných
produktů při jejich dovozu nebo vstupu do nejvzdáleněj
ších regionů nebo při jejich vývozu nebo při jejich odes
lání z těchto regionů. Aby se realizovaly cíle uvedeného
režimu, měly by nadto hospodářské výhody zvláštního
režimu zásobování mít dopad na úroveň nákladů
produkce a snižovat ceny až na úrovni konečného uživa
tele. Zvláštní režim zásobování by tedy měl být posky
tnut pouze za podmínky, že se skutečně promítne na
dalších úrovních, a měly by být prováděny nezbytné
kontroly.

(13)

nejvzdálenějších regionů, neměl by tento režim narušovat
řádné fungování vnitřního trhu. Hospodářské výhody
zvláštního režimu zásobování by ani neměly vést
k odklonu obchodu s dotyčnými produkty. Je tedy
třeba zakázat zasílání nebo vývoz těchto produktů
z nejvzdálenějších regionů. Je však třeba povolit zasílání
nebo vývoz těchto produktů, pokud se finanční výhoda
vyplývající ze zvláštního režimu zásobování nahrazuje.

Aby bylo efektivně dosaženo cíle snížit v nejvzdálenějších
regionech ceny a zmírnit vícenáklady vyplývající z jejich
vzdálené polohy, je třeba poskytnout podporu na
dodávky produktů pocházejících z Unie do nejvzdáleněj
ších regionů. Tato podpora by měla přihlížet ke
zvýšeným nákladům na dopravu do nejvzdálenějších
regionů a vývozním cenám do třetích zemí, a jde-li
o zemědělské vstupy nebo o produkty určené ke zpraco
vání, k vícenákladům souvisejícím se vzdálenou polohou
a zejména s ostrovní povahou a malou rozlohou, jejich
náročným terénem a podnebím a s tím, že jde o rozptý
lené ostrovy.

(9)

Jelikož množství, na která se vztahuje zvláštní režim
zásobování, jsou omezena potřebami zásobování

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
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(14)

Pokud jde o zpracované produkty, je třeba povolit
obchodování těmito produkty mezi nejvzdálenějšími regi
ony, aby se umožnil obchod mezi nejvzdálenějšími regi
ony. U všech nejvzdálenějších regionů je rovněž třeba
zohlednit tradiční obchodní toky v rámci regionálního
obchodu a tradiční vývoz a zasílání se zbytkem Unie
nebo se třetími zeměmi, a všem těmto regionům by
měl být proto povolen vývoz zpracovaných produktů
odpovídající tradičním obchodním tokům. Pro přehled
nost je třeba upřesnit referenční období pro definování
tradičně vyvážených nebo zasílaných množství.

(15)

Je třeba přijmout náležitá opatření, aby byla možná
nezbytná restrukturalizace odvětví zpracování cukru na
Azorách. Tato opatření by měla zohlednit skutečnost, že
v odvětví cukru na Azorách, pokud má být života
schopné, je třeba zajistit určitou úroveň produkce a zpra
cování. Na základě výše uvedeného by mělo nadále být
pouze výjimečně dovoleno, aby zasílání cukru z Azor do
zbývající části Unie překročilo objem tradičních toků po
omezenou dobu pěti let při postupném snižování
ročních limitů. Vzhledem k tomu, že množství, které je
možné znovu odeslat, bude přiměřené a omezené na
úroveň nezbytně nutnou pro zajištění životaschopnosti
místní produkce a zpracování cukru, nebude dočasné
zasílání cukru z Azor vnitřní trh Unie nepříznivě ovliv
ňovat.

(16)

Pokud jde o cukr nad rámec kvót pro zásobování Azor,
Madeiry a Kanárských ostrovů, je nadále třeba používat
režim osvobození od dovozního cla. Rovněž Azory by
měly mít možnost využít osvobození od dovozního cla
na surový třtinový cukr v rámci limitu stanoveného
v jejich předběžném odhadu dodávek.

(17)

Kanárské ostrovy byly dosud v rámci zvláštního režimu
zásobovány sušeným odstředěným mlékem spadajícím
pod kód KN 1901 90 99 (sušené odstředěné mléko
s rostlinným tukem) určeným pro průmyslové zpraco
vání. Je třeba nadále povolit zásobování tímto produk
tem, který se mezitím stal tradičním prvkem místního
stravovacího režimu.
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(18)

Protože rýže je základním prvkem stravovacího režimu
na ostrově Réunion, zpracovatelská odvětví a zařízení na
loupání rýže na ostrově existují již řadu let a ostrov
neprodukuje dost rýže na to, aby se pokryly místní
potřeby, je třeba nadále osvobodit tento produkt na
ostrově Réunion od veškerého dovozního cla.

(19)

Politika Unie na podporu místní produkce v nejvzdáleněj
ších regionech se týkala mnoha produktů a opatření pro
jejich produkci, uvádění na trh nebo zpracování. Tato
opatření se ukázala jako účinná a zajistila trvání a rozvoj
zemědělství. Unie by měla v podpoře těchto produkčních
řetězců, které jsou klíčovým činitelem environmentální,
sociální a hospodářské rovnováhy nejvzdálenějších regi
onů, pokračovat. Zkušenost ukázala, že užší partnerství
s místními orgány může stejně jako v případě politiky
rozvoje venkova pomoci zaměřit se cíleněji na konkrétní
otázky významné pro dané regiony. Je tudíž třeba pokra
čovat v podpoře ve prospěch místních produkcí prostřed
nictvím programů POSEI.

(20)

Aby se podpořilo uvádění produktů z nejvzdálenějších
regionů na trh, je třeba zavést podporu určenou k uvádění
uvedených produktů na trh mimo region produkce,
neboť velká vzdálenost spotřebitelských trhů a nutnost
dvojího skladování způsobují vysoké vícenáklady, jež
představují faktory, které mají za následek velkou nevý
hodu pro jejich konkurenceschopnost na vnitřním trhu.
Tyto faktory odůvodňují potřebu režim POSEI v blízké
budoucnosti přezkoumat.

(21)

Je třeba stanovit minimální prvky, jež by měly být
v programech POSEI poskytovány, aby byla definována
opatření ve prospěch místní zemědělské produkce,
zejména popis situace, navržená strategie, cíle, opatření.
Je rovněž třeba stanovit zásady zdůrazňující soudržnost
těchto opatření s ostatními politikami Unie, aby se vylou
čily veškerá neslučitelnost a překrývání podpor.

(22)

Pro účely provádění tohoto nařízení by mělo být také
možné, aby programy POSEI obsahovaly opatření pro
financování studií, demonstračních projektů, vzdělávání
a technické pomoci.

(23)

Je třeba podpořit zemědělce v nejvzdálenějších regionech,
aby i nadále dodávali jakostní produkty, a pomoci jim
s jejich uváděním na trh. K tomuto účelu může být
vhodné používání grafického symbolu zavedeného
tímto nařízením a jiných forem certifikace jakosti zavede
ných Unií.
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(24)

Struktury některých hospodářství nebo zpracovatelských
či obchodních podniků v nejvzdálenějších regionech
vykazují závažné nedostatky a čelí zvláštním obtížím.
Čl. 26 odst. 2 a čl. 28 odst. 2 nařízení Rady (ES)
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro
rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro
rozvoj venkova (EZFRV) (1) stanoví tudíž příznivější míry
podpory pro některé druhy investic do nejvzdálenějších
regionů.

(25)

Ustanovení čl. 27 odst. 1 nařízení (ES) č. 1698/2005
vyjímá nejvzdálenější regiony z omezení v přiznání
podpory na lesní hospodářství na základě uvedeného
nařízení.

(26)

Nařízení (ES) č. 1698/2005 určuje maximální roční
částky použitelné na agroenvironmentální platby. Se
zřetelem ke zvláštní situaci životního prostředí v někte
rých velmi citlivých pastevních oblastech na Azorách a
k ochraně krajiny, biologické rozmanitosti a tradičního
rázu zemědělské půdy, zejména terasovitého pěstování
plodin na Madeiře a na Kanárských ostrovech, a také
udržování kamenných zdí v nejvzdálenějších regionech
je třeba stanovit, že u některých opatření lze tuto částku
zvýšit až na dvojnásobek.

(27)

Může být povolena odchylka od stálé politiky Komise
nepovolovat státní podpory pro produkci, zpracování
a uvádění zemědělských produktů uvedených v příloze
I Smlouvy na trh, aby se tak zmírnily zvláštní obtíže,
s nimiž se potýká zemědělská produkce v nejvzdálenějších
regionech v důsledku vzdálené polohy, zejména odle
hlosti, ostrovní povahy, malé rozlohy, hornatosti,
horského podnebí a hospodářské závislosti na malém
množství produktů. Zemědělská výroba má životně důle
žitou funkci při dynamizaci venkovských oblastí
a ukotvení obyvatelstva, neboť nejvzdálenější venkovské
oblasti jsou zvlášť dotčeny stárnutím, malou hustotou a
v některých oblastech úbytkem obyvatelstva.

(28)

Rostlinolékařský stav zemědělských plodin v nejvzdáleněj
ších regionech je postižen mimořádnými obtížemi, jako
jsou výskyt parazitů související s nárůstem dovozu
z jiných zemí, klimatické podmínky a nedostatek
kontrolních opatření, jež tam byla dříve uplatňována.
Proto je třeba zavádět programy na potírání škodlivých
organismů, včetně biologických metod, které jsou udrži
telné a šetrné k životnímu prostředí. Je třeba vymezit
finanční příspěvek Unie na uskutečnění těchto programů
s přihlédnutím k tomu, že ve víceletém finančním rámci
se předpokládá, že s účinkem od roku 2014 bude finan
cování těchto programů spadat do jiného rozpočtového
okruhu.

(1) Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.
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Zachování vinohradnictví, jež je nejrozšířenějším pěstitel
ským oborem na Madeiře a na Kanárských ostrovech
a velmi důležitým pěstitelským oborem na Azorách, je
z hospodářského a sociálního hlediska i z hlediska život
ního prostředí nesmírně důležité. Na tyto regiony by se
neměly vztahovat prémie za vzdání se vinohradnictví,
tržní mechanismy a v případě Kanárských ostrovů
režim práv na výsadbu stanovené nařízením (ES)
č. 1234/2007, aby se přispělo k podpoře produkce.
V případě Kanárských ostrovů by však mělo být možné
použít opatření týkající se nouzové destilace v případě
výjimečného narušení trhu v důsledku problémů s jakostí.
Podobně se také na Madeiře a na Azorách kvůli tech
nickým a socioekonomickým obtížím nepodařilo ve
stanovené lhůtě provést přeměnu všech ploch osázených
hybridy odrůdové skladby zakázanými nařízením (ES)
č. 1234/2007. Víno z těchto vinic je určeno výhradně
pro tradiční místní spotřebu.

(30)

Na Azorách dosud není dokončena restrukturalizace
mlékárenského odvětví. Aby se zohlednila silná závislost
Azor na produkci mléka, a to ve spojení s dalšími nedo
statky souvisejícími s jejich vzdálenou polohou a absencí
rentabilní náhradní produkce, je třeba zachovat odchylky
od některých ustanovení nařízení (ES) č. 1234/2007,
pokud jde o dávky z přebytku mléka a mléčných
výrobků.

(31)

Vzhledem k jedinečné povaze výroby mléka na Azorách,
která je zde hlavní hybnou silou hospodářství, sociální
stability, kvality životního prostředí a obsazenosti území,
jsou programy POSEI nejlepším nástrojem pro přijímání
veškerých opatření nutných pro udržení této produkce.

(32)

Podpora produkce kravského mléka na Madeiře a na
ostrově Réunion nestačila k zachování rovnováhy mezi
vnitřním a vnějším zásobováním, zejména kvůli vážným
strukturálním obtížím, jimiž toto odvětví trpí, a kvůli
jeho potížím s přizpůsobením se novému hospodář
skému prostředí. V důsledku toho je třeba i nadále
povolit výrobu rekonstituovaného UHT mléka ze suše
ného mléka pocházejícího z Unie, aby se více pokryla
místní spotřeba, pokud toto opatření nebude na
překážku sběru a odbytu veškeré místní produkce
mléka ani nebude bránit snahám o podporu rozšíření
místní produkce. Aby byl spotřebitel správně informo
ván, je třeba uložit povinnost uvádět způsob získání
rekonstituovaného UHT mléka ze sušeného mléka na
prodejní etiketě. Toto ustanovení by mělo být rovněž
použitelné na Martiniku, ve Francouzské Guyaně a na
Guadeloupu, pokud o to Francie požádá a pokud tuto
žádost podloží tím, že místní subjekty chtějí toto usta
novení uplatňovat a jsou schopny odvětví mléka rozvíjet.

(33)

Potřeba zachovat místní produkci mléka prostřednictvím
pobídek je důvodem pro to, aby se ve francouzských
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zámořských departementech a na Madeiře nepoužilo
nařízení (ES) č. 1234/2007. Toto vynětí by se pro
Madeiru mělo stanovit s limitem 4 000 tun.

(34)

V zájmu uspokojení místní spotřeby mléka je třeba
podporovat obchod mezi nejvzdálenějšími regiony. Je
vhodné podporovat vývoz nadbytečné produkce
z každého nejvzdálenějšího regionu – např. mléka, hově
zího masa a mladých býčků z Azor – do nejvzdálenějších
regionů, v nichž je těchto produktů nedostatek, s cílem
posílit obchodní výměnu a současně zabránit tomu, aby
tím byl poškozen růst místní produkce. Měly by být
rovněž zaručeny nezbytné podmínky pro spravedlivý
a rovný obchod.

(35)

Je třeba podpořit tradiční chov hospodářských zvířat.
Aby se ve francouzských zámořských departementech
a na Madeiře pokryla místní spotřeba, je třeba za jistých
podmínek a v rámci maximálního ročního stanoveného
množství povolit bezcelní dovoz býků určených na
výkrm ze třetích zemí.

(36)

Je třeba obnovit možnost zavedenou nařízením Rady (ES)
č. 73/2009 ze dne 19. ledna 2009, kterým se stanoví
společná pravidla pro režimy přímých podpor pro země
dělce v rámci společné zemědělské politiky a kterým se
zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce (1), jež
opravňuje Portugalsko k převedení práva na prémii na
krávy bez tržní produkce mléka z kontinentu na Azory,
a upravit tento nástroj v souladu s opatřeními na
podporu nejvzdálenějších regionů.

(37)

Pěstování tabáku má na Kanárských ostrovech historický
význam. Z hospodářského hlediska zůstává příprava
tabáku i nadále jednou z hlavních průmyslových činností
v regionu. Ze sociálního hlediska vyžaduje pěstování
tabáku vysoký podíl lidské práce a zabývají se jím malá
hospodářství. Jelikož však toto pěstování není dostatečně
ziskové, hrozí nebezpečí, že zanikne. Tabák se v současné
době pěstuje pouze na malé ploše na ostrově La Palma
a je určen pro řemeslnou výrobu doutníků. Proto je třeba
Španělsku povolit, aby i nadále poskytovalo podporu
jako doplněk podpory Unie, aby zůstala tato tradiční
plodina s ohledem na podporu s ní spojené řemeslné
činnosti zachována. Mimoto, aby byla zachována ruko
dělná výroba tabákových výrobků, měl by být dovoz
surového tabáku a tabákových polotovarů na Kanárské
ostrovy do výše ročního množství odpovídajícího 20 000
tunám surového odřapíkovaného tabáku i nadále osvo
bozen od cla.

(1) Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.
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(38)

Provádění tohoto nařízení by nemělo ohrozit úroveň
zvláštní podpory, které dosud využívaly nejvzdálenější
regiony. K provádění vhodných opatření by měly členské
státy disponovat částkami odpovídajícími podpoře,
kterou již poskytuje Unie na základě nařízení (ES)
č. 247/2006.

(39)

Vzhledem k možným dopadům, které mohou mít
jednání o budoucích obchodních dohodách a změny
společné zemědělské politiky na nejvzdálenější regiony,
by měl být zvláštní zřetel brán na zvláštní povahu těchto
regionů v rámci analýz, studií a posouzení prováděných
v souvislosti s těmito jednáními a změnami.

(44)

L 78/27

S cílem umožnit rychlé uplatňování plánovaných
opatření by mělo toto nařízení vstoupit v platnost
dnem následujícím po jeho vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA I
PŘEDMĚT A CÍLE

Článek 1
(40)

(41)

(42)

(43)

Od roku 2006 se zvýšily potřeby ohledně základních
produktů v některých nejvzdálenějších oblastech,
zejména na Azorách a ve francouzských zámořských
departementech, z důvodu vývoje stáda a demografického
tlaku. Je tudíž třeba zvýšit část rozpočtu, který mohou
členské státy používat pro zvláštní režim zásobování
dotyčných regionů.

Sociálně-ekonomická struktura nevzdálenějších regionů je
i nadále velmi křehká a některé z nich jsou často ve velké
míře závislé na odvětví banánů, které samo zjevně trpí
nekonkurenceschopností a tím, že obtížně dokáže
reagovat na měnící se podmínky na trhu. Rozpočet
programů POSEI přidělený na odvětví banánů by proto
měl být zvýšen o jednorázovou, omezenou částku, která
bude vyplacena pěstitelům banánů během rozpočtového
roku 2013.

Aby mohlo být zajištěno řádné fungování režimu stano
veného tímto nařízením, měla by být na Komisi
přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem
290 Smlouvy, pokud jde o doplnění nebo změnu jiných
než podstatných prvků tohoto nařízení. Je obzvláště
důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla
odpovídající konzultace, a to i na odborné úrovni.
Komise by při přípravě a vypracovávání aktů v přenesené
pravomoci měla zajistit, aby příslušné dokumenty byly
současně, včas a vhodným způsobem předávány Evrop
skému parlamentu a Radě.

V zájmu zajištění jednotných podmínek provádění
programu POSEI v členských státech a zamezení nekalé
soutěži nebo diskriminaci mezi hospodářskými subjekty
by měly být na Komisi přeneseny prováděcí pravomoci.
Tyto pravomoci by měly být vykonávány v souladu
s nařízením 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 (1).

(1) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

Předmět
Toto nařízení stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství
k nápravě obtíží způsobených vzdálenou polohou, zejména
odlehlostí, ostrovní povahou, malou rozlohou, složitým
povrchem a podnebím a hospodářskou závislostí na malém
množství produktů regionů uvedených v článku 349 Smlouvy
(dále jen „nejvzdálenější regiony“).

Článek 2
Cíle
1.
Zvláštní opatření uvedená v článku 1 přispívají k realizaci
těchto cílů:

a) zaručit zásobování nejvzdálenějších regionů základními
produkty k lidské spotřebě nebo ke zpracování a jakožto
zemědělské vstupy, a to zmírněním vícenákladů spojených
se vzdálenou polohou, aniž by byla dotčena místní produkce
a její růst;

b) zabezpečit dlouhodobou budoucnost a rozvoj tzv. odvětví
zaměřených na živočišnou výrobu a diverzifikaci rostlinné
výroby v nejvzdálenějších regionech, včetně produkce míst
ních produktů, jejich zpracování a uvádění na trh;

c) udržet rozvoj a posilovat konkurenceschopnost tradičních
zemědělských činností v nejvzdálenějších regionech, včetně
produkce místních produktů, jejich zpracování a uvádění na
trh.

2.
Cílů uvedených v odstavci 1 se dosahuje prostřednictvím
opatření uvedených v kapitolách III, IV a V.
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KAPITOLA II
PROGRAMY POSEI
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dne 25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární
oblasti (1);

Článek 3
Sestavení programů POSEI
1.
Opatření uvedená v článku 1 jsou vymezena pro každý
nejvzdálenější region programem speciálně zaměřeným na odle
hlost a ostrovní charakter (POSEI) (dále jen „program POSEI“),
který zahrnuje:

c) podpora opatření v oblasti působnosti nařízení Rady (ES)
č. 1698/2005.

Článek 5
Obsah programů POSEI
Program POSEI obnáší:

a) zvláštní režim zásobování uvedený v kapitole III a

b) zvláštní opatření ve prospěch místní zemědělské produkce
uvedená v kapitole IV.

2.
Program POSEI se zavádí na zeměpisné úrovni, kterou
daný členský stát pokládá za nejvhodnější. Vypracuje ho
příslušný orgán určený uvedeným členským státem, který jej
po konzultaci s příslušnými orgány a organizacemi na odpoví
dající územní úrovni předloží Komisi ke schválení podle
článku 6.

a) rozvrh provádění opatření a obecnou roční orientační
tabulku financování uvádějící finanční prostředky, které
mají být mobilizovány;

b) prokázání slučitelnosti a soudržnosti různých opatření
v rámci programů a definici kritérií a kvantitativních ukaza
telů sloužících ke sledování a hodnocení;

c) opatření přijatá k zajištění účinného a náležitého provádění
programů, včetně opatření pro propagaci, sledování a hodno
cení, a stanovený soubor kvantifikovaných ukazatelů použi
telných v hodnocení programů;

3.
Členský stát může pro své nejvzdálenější regiony předložit
pouze jeden program POSEI.

Článek 4
Slučitelnost a soudržnost
1.
Opatření přijímaná v rámci programů POSEI musí být
v souladu s právem Unie. Tato opatření musí být sladěna s ostat
ními politikami Unie a s opatřeními, která jsou v rámci těchto
politik přijímána.

2.
Zajištěna musí být soudržnost opatření přijatých v rámci
programů POSEI s opatřeními prováděnými v rámci jiných
nástrojů společné zemědělské politiky, zejména společných
organizací trhů, rozvoje venkova, jakosti produktů, dobrých
životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí.

Především nesmí být žádné opatření na základě tohoto nařízení
financováno jako:

a) dodatečná podpora na režimy prémií nebo podpory v rámci
společné organizace trhu, s výjimkou případů odůvodněných
na základě objektivních kritérií;

b) podpora výzkumných projektů, opatření na podporu
výzkumných projektů nebo opatření, které může Společen
ství financovat na základě rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze

d) určení příslušných orgánů a subjektů příslušných pro
provádění programu a určení orgánů nebo přidružených
subjektů a hospodářských a sociálních partnerů na vhodných
úrovních a výsledky provedených konzultací.

Článek 6
Schválení a změny programů POSEI
1.
Programy POSEI jsou zavedeny nařízením (ES)
č. 247/2006 a spadají do rámce přidělování finančních
prostředků podle čl. 30 odst. 2 a 3.

Každý program obsahuje předběžný odhad dodávek označující
produkty, jejich množství a výši podpory Unie na zásobování
spolu s programem podpory místní produkce.

2.
V závislosti na ročním hodnocení toho, jak jsou
prováděna opatření zařazená do programů POSEI, mohou
členské státy, po konzultaci s dotčenými socioekonomickými
partnery, předložit Komisi řádně odůvodněné návrhy na jejich
změnu v rámci finančního příspěvku uvedeného v čl. 30 odst. 2
a 3, aby se tato opatření lépe uzpůsobila požadavkům nejvzdá
lenějších regionů a navrhované strategii. Komise přijme
prováděcí akty stanovící postupy pro posouzení souladu navr
hovaných změn s právem Unie a rozhodnutí o jejich schválení.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 34 odst. 2.
(1) Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.
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3.
Postupy stanovené prováděcími akty uvedenými v odstavci
2 mohou zohledňovat tyto prvky: důležitost změn navrhova
ných členskými státy ve vztahu k zavedení nových opatření, zda
jsou změny rozpočtu přiděleného na tato opatření podstatné,
změny množství a výše podpory pro produkty v předběžných
odhadech dodávek a jakékoliv změny kódů a popisů stanove
ných v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července
1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním
sazebníku (1).
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nejvzdálenějších regionech zásadní význam pro lidskou
spotřebu, pro výrobu jiných produktů nebo jako zemědělské
vstupy.

2.
Dotyčný členský stát sestaví na zeměpisné úrovni, kterou
považuje za nejvhodnější, předběžný odhad dodávek k vyčíslení
ročních potřeb zásobování každého nejvzdálenějšího regionu,
pokud jde o produkty uvedené v příloze I Smlouvy.

4.
Prováděcí akty uvedené v odstavci 2 rovněž stanoví pro
každý postup, jak často lze podávat žádosti o změny a v jakých
lhůtách mají být schválené změny uplatněny v praxi.

Článek 7
Změny týkající se přidělování finančních prostředků

Samostatný předběžný odhad lze vyhotovit pro potřeby vyhod
nocení podniků balících nebo zpracovávajících produkty určené
na místní trh, pro tradiční zasílání do zbývající části Unie, pro
vývoz do třetích zemí ve smyslu čl. 14 odst. 3 nebo v rámci
tradičních obchodních toků.

Do 22. dubna 2013 členské státy předloží Komisi návrhy změn
ve svých programech POSEI, kterými se do nich promítnou
změny, které zavádí čl. 30 odst. 5.
Článek 10
Tyto změny se stávají použitelnými jeden měsíc po jejich před
ložení, pokud proti nim Komise během této lhůty nevznese
námitky.

Fungování zvláštního režimu zásobování
1.
V mezích množství stanoveného v předběžném odhadu
dodávek se na produkty pocházející ze třetích zemí, na které se
vztahuje zvláštní režim zásobování, při přímém dovozu do
nejvzdálenějších regionů neuplatňuje žádné clo.

Příslušné orgány vyplatí podporu uvedenou v článku 30 odst. 5
nejpozději 30. června 2013.

Článek 8
Kontroly a sledování
Členské státy provádějí kontroly prostřednictvím správních
kontrol a kontrol na místě. Komise přijme prováděcí akty stano
vující minimální znaky kontrol, které musejí členské státy uplat
ňovat.

Komise rovněž přijme prováděcí akty, pokud jde o postupy
a materiální a finanční ukazatele k zajištění účinného násled
ného sledování provádění programů.

Pro účely této kapitoly se za přímo dovezené ze třetích zemí
považují též produkty, které byly na celním území Unie propuš
těny do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo
uskladňování v celním skladu.

2.
Aby se zajistilo uspokojení potřeb zjištěných podle čl. 9
odst. 2, pokud jde o cenu a jakost, a aby byl ochráněn podíl
Unie na zásobování, poskytuje se podpora na zásobování
nejvzdálenějších regionů produkty z Unie, které jsou uchová
vány ve veřejných intervenčních skladech nebo jsou dostupné
na trhu Unie.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 34 odst. 2.

KAPITOLA III
ZVLÁŠTNÍ REŽIM ZÁSOBOVÁNÍ

Článek 9

Při stanovení výše podpory se u každého příslušného druhu
produktu přihlíží k vícenákladům na dopravu do nejvzdáleněj
ších regionů a k cenám stanoveným pro vývoz do třetích zemí,
a jde-li o produkty určené ke zpracování nebo o zemědělské
vstupy, k ostatním vícenákladům souvisejícím se vzdálenou
polohou, zejména s ostrovní povahou a malou rozlohou.

Předběžný odhad dodávek
1.
Zřizuje se zvláštní režim zásobování zemědělskými
produkty uvedenými v příloze I Smlouvy, jež mají v
(1) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

3.
Na produkty, na které se již vztahuje zvláštní režim
zásobování v jiném nejvzdálenějším regionu, se neposkytuje
žádná podpora.
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4.
Zvláštního režimu zásobování se využívá pouze
u produktů řádné a uspokojivé obchodní jakosti. Produkty
z třetích zemí musí skýtat rovnocennou úroveň záruk jako
produkty splňující veterinární a rostlinolékařské normy Unie.

Článek 11
Provádění
Při uplatňování zvláštního režimu zásobování se přihlíží
zejména:

a) ke zvláštním potřebám nejvzdálenějších regionů, a jde-li
o produkty určené ke zpracování nebo o zemědělské vstupy,
k požadavkům na jakost;

20.3.2013

hospodářských subjektů do rejstříku a umožní hospodářským
subjektům plný výkon jejich práv na účast ve zvláštním režimu
zásobování.

3.
Komise přijme prováděcí akty, kterými se stanoví opatření
nezbytná k zajištění toho, aby členské státy prováděly tento
článek jednotně, zejména pokud jde o zavedení režimu osvěd
čení a závazky, k nimž se zavazují hospodářské subjekty při
zapsání do rejstříku. Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 2.

Článek 13
Dopady výhody

b) k obchodním tokům se zbývající částí Unie;

c) k hospodářské stránce navrhované podpory;

d) k potřebě zajistit, aby stávající místní produkce nebyla desta
bilizována a aby nebylo bráněno jejímu rozvoji.

1.
Využívání zvláštního režimu zásobování vyplývající z osvo
bození od dovozního cla nebo z přiznání podpory je závislé na
skutečném dopadu hospodářské výhody až na konečného
uživatele, který případně může být spotřebitelem, pokud se
jedná o produkty určené k přímé spotřebě, posledním zpraco
vatelem nebo balírnou, pokud se jedná o produkty určené pro
zpracovatelská odvětví nebo pro balicí odvětví, nebo zeměděl
cem, pokud se jedná o produkty používané k výživě zvířat nebo
jako zemědělské vstupy.

Článek 12
Osvědčení
1.
Osvobození od dovozního cla nebo podpora v rámci
zvláštního režimu zásobování se přiznávají na základě před
ložení osvědčení.

Osvědčení se vydávají pouze hospodářským subjektům
zapsaným do rejstříku, který vedou příslušné orgány.

Osvědčení nejsou převoditelná.

2.
Při podání žádosti o vývozní licence, osvědčení o osvobo
zení nebo osvědčení o podpoře se nepožaduje složení jistoty.
V míře nezbytné k zajištění řádného uplatňování tohoto naří
zení však může příslušný orgán požadovat složení jistoty ve
výši rovné částce přiznané výhody zmíněné v článku 13.
V těchto případech se použijí ustanovení čl. 34 odst. 1, 4, 5,
6, 7 a 8 nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna
2008, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu
dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení sazby
náhrady předem pro zemědělské produkty (1).

Výhoda uvedená v prvním pododstavci je rovna částce osvobo
zení od dovozních cel nebo výši podpory.

2.
Aby se zajistilo jednotné provádění odstavce 1, přijme
Komise prováděcí akty týkající se uplatňování pravidel uvede
ných v odstavci 1, a zejména podmínky pro sledování skuteč
ného dopadu výhody až na konečného uživatele ze strany člen
ských států. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným
postupem podle čl. 34 odst. 2.

Článek 14
Vývoz do třetích zemí a zasílání do zbývající části Unie
1.
Komise přijme prováděcí akty, které stanoví požadavky,
v souladu s nimiž mohou být produkty zařazené do zvláštního
režimu zásobování předmětem vývozu do třetích zemí nebo
zaslání do zbývající části Unie, a jež zahrnují platbu dovozního
cla nebo refundaci přijaté podpory, jak je uvedeno v článku 10.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 34 odst. 2.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 33, jimiž stanoví podmínky zápisu
(1) Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.

Vývoz produktů, u nichž se využívá zvláštní režim zásobování,
do třetích zemí nepodléhá předložení osvědčení.
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První pododstavec se nepoužije na obchodní toky mezi fran
couzskými zámořskými departementy.

v průběhu těchto pěti let uvedená maximální množství cukru
(kódu KN 1701):

2.
Ustanovení odst. 1 prvního pododstavce se nevztahuje na
produkty zpracované v nejvzdálenějších regionech z produktů,
u kterých se využilo zvláštního režimu zásobování a které jsou:

— v roce 2011: 3 000 tun,

— v roce 2012: 2 500 tun,
a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány do zbývající části
Unie v rámci množstevních limitů odpovídajících tradičnímu
vývozu a tradičnímu zasílání. Komise přijme prováděcí akty,
které stanoví tato množství na základě průměru zasílání
nebo vývozu, přičemž jako referenční hodnota se použije
ověřený průměr za tři nejlepší roky v období 2005–2012.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem
podle čl. 34 odst. 2;

— v roce 2013: 2 000 tun,

— v roce 2014: 1 500 tun,

— v roce 2015: 1 000 tun,
b) vyváženy do třetích zemí v rámci regionálních obchodních
toků;

c) zasílány mezi regiony Azory, Madeira a Kanárské ostrovy;

6.
Zpracovatelské úkony, z nichž může vzejít tradiční nebo
regionální obchodní vývoz nebo tradiční zasílání, splňují
obdobně zpracovatelské podmínky platné podle režimu aktiv
ního zušlechťovacího styku a postupu pro zpracování v rámci
celní kontroly stanoveného příslušnými právními předpisy Unie,
s výjimkou veškerých obvyklých forem zacházení.

d) zasílány mezi francouzskými zámořskými departementy.
Článek 15
Na vyvážené produkty uvedené v prvním pododstavci písm. a)
a b) se neposkytuje žádná vývozní náhrada.

Vývoz produktů uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b)
do třetích zemí nepodléhá předložení osvědčení.

3.
Pro účely této kapitoly se „regionálním obchodem“
u každého nejvzdálenějšího regionu rozumí obchod uskutečňo
vaný se třetími zeměmi, jež patří do stejné zeměpisné oblasti
jako tyto nejvzdálenější regiony, jakož i se zeměmi, s nimiž
existují tradiční obchodní styky. Komise přijme prováděcí
akty, které stanoví seznam těchto zemí a zohlední přitom
objektivní žádosti členských států po konzultacích s příslušnými
odvětvími. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným
postupem podle čl. 34 odst. 2.

4.
Produkty dodávané do francouzských zámořských depar
tementů, na Azory, Madeiru a na Kanárské ostrovy, na které se
vztahoval zvláštní režim zásobování a které slouží k zásobování
lodí a letadel, jsou považovány za produkty místní spotřeby.

5.
Odchylně od odst. 2 prvního pododstavce písm. a) je
možné každoročně zaslat z Azor do zbývající části Unie

Cukr
1.
Během období uvedeného v čl. 204 odst. 2 a 3 nařízení
(ES) č. 1234/2007 bude níže uvedená produkce nad rámec
kvóty uvedené v článku 61 uvedeného nařízení osvobozena
od dovozních cel v rámci limitu stanoveného v předběžném
odhadu dodávek uvedeném v článku 9 tohoto nařízení:

a) cukr určený ke spotřebě na Madeiře a na Kanárských ostro
vech v podobě bílého cukru kódu KN 1701;

b) cukr určený k rafinaci a ke spotřebě na Azorách v podobě
surového cukru kódu KN 1701 12 10 (surový řepný cukr).

2.
Na Azorách je možné množství cukru určeného k rafinaci
uvedené v odstavci 1 doplnit surovým cukrem kódu KN
1701 11 10 (surový třtinový cukr) v rámci limitu stanoveného
v předběžném odhadu dodávek.

V případě zásobování Azor surovým cukrem se potřeby vyhod
notí s přihlédnutím k vývoji místní produkce cukrové řepy.
Množství, na něž se vztahuje režim zásobování, se určí tak,
aby celkový roční objem cukru rafinovaného na Azorách nepře
sáhl 10 000 tun.
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Článek 16
Sušené odstředěné mléko
Odchylně od článku 9 se mohou Kanárské ostrovy nadále
zásobovat sušeným odstředěným mlékem kódu KN 1901 90 99
(sušené odstředěné mléko s rostlinným tukem) určeným
k průmyslovému zpracování v rámci limitu 800 tun za rok.
Podpora poskytnutá na zásobování tímto produktem z Unie
nesmí přesáhnout 210 EUR za tunu a je zahrnuta do limitu
stanoveného v článku 30. Tento produkt je určen pouze pro
místní spotřebu.

20.3.2013

orgánem vydají další licence nebo osvědčení za podmínky, že
bude složena jistota, která se rovná částce přiznané výhody.

Příslušný orgán přijme opatření nezbytná pro opětovné použití
jakýchkoliv množství produktů, která jsou k dispozici na
základě nevyužitých, částečně využitých nebo zrušených licencí
a osvědčení nebo zrušení přiznané výhody.

KAPITOLA IV

Článek 17

OPATŘENÍ NA PODPORU MÍSTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

Rýže

Článek 19

Neuloží se žádné clo na dovoz produktů kódů KN 1006 10,
1006 20 a 1006 40 00 do francouzského zámořského departe
mentu Réunion, které jsou určeny pro tamní spotřebu.

Opatření
1.
Programy POSEI zahrnují zvláštní opatření ve prospěch
místní zemědělské produkce relevantní pro rozsah působnosti
třetí části hlavy III Smlouvy, jež jsou nezbytná k zajištění konti
nuity a rozvoje místní zemědělské produkce v každém nejvzdá
lenějším regionu.

Článek 18
Kontroly a sankce
1.
Produkty spadající do zvláštního režimu zásobování jsou
podrobeny administrativním kontrolám při dovozu nebo vstupu
do nejvzdálenějších regionů, jakož i při vývozu nebo odeslání
z nejvzdálenějších regionů.

2.
Části programu věnované opatřením ve prospěch místní
zemědělské produkce a odpovídající cílům stanoveným v článku
2 zahrnují alespoň tyto základní prvky:

Komise přijme prováděcí akty stanovující minimální znaky
kontrol, které musejí členské státy uplatňovat. Tyto prováděcí
akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 2.

a) kvantifikovaný popis současné situace zemědělské produkce
s ohledem na výsledky dostupných hodnocení, který uvádí
nerovnosti, mezery a možnosti rozvoje, mobilizované
finanční prostředky a základní výsledky opatření podniknu
tých dříve;

2.
S výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných
povětrnostních podmínek, pokud hospodářský subjekt podle
článku 12 nedodržuje závazky přijaté na základě článku 12,
příslušný orgán, aniž by tím byly dotčeny sankce podle vnitros
tátních právních předpisů:

b) popis navrhované strategie, vybraných priorit, jejích kvanti
fikovaných obecných a provozních cílů a hodnocení očeká
vaného hospodářského a sociálního dopadu a dopadu na
životní prostředí, včetně vlivu na zaměstnanost;

a) vezme zpět výhodu přiznanou hospodářskému subjektu;

c) popis zamýšlených opatření, především režimů podpory pro
provádění těchto opatření, a případně informace o tom, zda
je zapotřebí studií, demonstračních projektů, odborné
přípravy nebo činností technické pomoci spojených s přípra
vou, prováděním nebo úpravou daných opatření;

b) dočasně pozastaví nebo zruší zápis hospodářského subjektu
v rejstříku podle závažnosti nedodržení.
d) seznam podpor, jež představují přímé platby ve smyslu čl. 2
písm. d) nařízení (ES) č. 73/2009;
3.
Neprovede-li hospodářský subjekt podle článku 12 pláno
vaný dovoz nebo uvedení na trh, pozastaví příslušný orgán,
s výjimkou případů vyšší moci nebo mimořádných povětrnost
ních podmínek, jeho oprávnění žádat o licence nebo osvědčení
na dobu šedesáti dnů po skončení platnosti dané licence nebo
osvědčení. Po této době se na období určené příslušným

e) částku podpory stanovenou pro každé opatření a částku
odhadovanou pro každou akci pro dosažení jednoho nebo
více cílů stanovených programem.
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3.
Komise přijme prováděcí akty stanovující požadavky pro
výplatu podpor podle odstavce 2. Tyto prováděcí akty se přijí
mají přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 2.

4.
Program může zahrnovat opatření na podporu produkce
zemědělských produktů z nejvzdálenějších regionů, jejich zpra
cování nebo uvádění na trh.

Každé opatření lze členit na akce. Pro každou akci vymezí
program alespoň tyto prvky:

a) příjemce;

b) podmínky způsobilosti;

c) jednotkovou výši podpory.

Za účelem podpory uvádění produktů na trh mimo oblast
produkce je Komisi svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci v souladu s článkem 33, pokud jde o podmínky pro
stanovení částky podpory přiznané na uvádění na trh a případně
podmínky pro stanovení množství produktů, jež může být
předmětem této podpory.

Článek 20
Kontroly a neoprávněné platby
1.
Kontroly opatření uvedených v této kapitole se provádějí
prostřednictvím správních kontrol a kontrol na místě.

2.
V případě neoprávněné platby je dotyčný příjemce
povinen dotyčné částky vrátit. Článek 80 nařízení Komise (ES)
č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví
prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde
o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní
a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro země
dělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES)
č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé
podpory pro odvětví vína (1), se použije obdobně.

KAPITOLA V
DOPROVODNÁ OPATŘENÍ

Článek 21
Grafický symbol
1.
Pro zlepšení povědomí o jakostních zemědělských
produktech, v nezměněném stavu i zpracovaných, typických
(1) Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.

L 78/33

pro nejvzdálenější regiony a pro zvýšení jejich spotřeby se
zavádí grafický symbol.

2.
Podmínky pro užití grafického symbolu uvedeného
v odstavci 1 navrhují příslušné profesní organizace. Vnitrostátní
orgány předloží tyto návrhy se svým stanoviskem Komisi.

Na užívání grafického symbolu dohlíží orgán veřejné moci nebo
subjekt pověřený příslušnými vnitrostátními orgány.

3.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci v souladu s článkem 33, pokud jde o podmínky
k výkonu práva používat grafický symbol, jakož i podmínky
pro reprodukci tohoto symbolu a jeho užívání. Tyto podmínky
se stanoví za účelem zvýšení povědomí o vysoce jakostních
zemědělských produktech, ať již v nezměněném stavu či zpra
covaných, z nejvzdálenějších regionů a zvýšení jejich spotřeby.

4.
Komise přijme prováděcí akty stanovující podrobná
pravidla pro zavedení grafického symbolu, jakož i minimální
znaky kontrol a následných opatření, jež musejí provádět
členské státy. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným
postupem podle čl. 34 odst. 2.

Článek 22
Rozvoj venkova
1.
Odchylně od čl. 39 odst. 4 nařízení (ES) č. 1698/2005 lze
maximální roční částky přicházející v úvahu pro podporu Unie,
stanovené v příloze I uvedeného nařízení, zvýšit až na dvojná
sobek u opatření na ochranu jezer na Azorách a u opatření na
ochranu krajiny, biologické rozmanitosti a tradičních vlastností
zemědělské půdy a udržování kamenných zdí v nejvzdálenějších
regionech.

2.
Popis opatření plánovaných na základě odstavce 1 tohoto
článku se případně začleňuje do programů pro tyto regiony
podle článku 16 nařízení (ES) č.1698/2005.

Článek 23
Státní podpora
1.
U zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy,
na něž se vztahují její články 107, 108 a 109, může Komise
podle článku 108 Smlouvy v odvětví produkce, zpracování
a uvádění těchto produktů na trh schválit provozní podporu,
aby se tím zmírnily zvláštní obtíže zemědělské produkce
v nejvzdálenějších regionech způsobené odlehlostí, ostrovní
povahou a ostatními omezeními spjatými se vzdálenou polo
hou.
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2.
Členské státy mohou přiznat doplňkové financování pro
provádění programů POSEI. V takových případech oznámí
členské státy státní podporu Komisi a Komise ji může schválit
v souladu s tímto nařízením jako součást těchto programů.
Takto oznámená podpora se považuje za oznámenou ve smyslu
čl. 108 odst. 3 první věty Smlouvy.

3.
Francie může přiznat odvětví cukru z nejvzdálenějších
francouzských regionů podporu až do výše 90 milionů EUR
na hospodářský rok.

Francie uvědomí Komisi do 30 dnů od konce každého hospo
dářského roku o výši podpory, která byla skutečně poskytnuta.

4.
Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto článku,
a odchylně od prvního pododstavce článku 180 nařízení (ES)
č. 1234/2007 a článku 3 nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze
dne 24. července 2006 o použití určitých pravidel hospodářské
soutěže na produkci zemědělských produktů a obchod s nimi (1)
se na platby uskutečněné členskými státy podle kapitoly IV
tohoto nařízení, odstavce 3 tohoto článku a článků 24 a 28
tohoto nařízení v souladu s tímto nařízením nepoužijí články
107, 108 a 109 Smlouvy.

Článek 24
Rostlinolékařské programy
1.
Členské státy předloží Komisi programy na potírání orga
nismů škodících rostlinám nebo rostlinným produktům
v nejvzdálenějších regionech. Tyto programy uvádějí zejména
cíle, jichž má být dosaženo, opatření, jež mají být provedena,
dobu jejich trvání a náklady.

Komise předložené programy vyhodnotí. Komise přijme
prováděcí akty, jimiž tyto programy schválí či neschválí. Tyto
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 34
odst. 2.

2.
Unie přispěje na financování programů uvedených
v odstavci 1 na základě technického rozboru regionální situace.
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proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostli
nným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na
území Společenství (2).

3.
Komise přijme prováděcí akty, které pro každý region
a program na základě kritérií stanovených v odstavci 2
a programu předloženého v souladu s odstavcem 1 určí:

a) finanční příspěvek Unie a také výši podpory;

b) opatření způsobilá k financování Unií.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 34 odst. 2.

Článek 25
Víno
1.
Opatření uvedená v článcích 103v, 103w, 103x a 182a
nařízení (ES) č. 1234/2007 se nepoužijí na Azory a Madeiru.

2.
Odchylně od čl. 120a odst. 2 druhého pododstavce naří
zení (ES) č. 1234/2007 lze na produkci vína, které smí být
v oběhu pouze v těchto regionech, použít hrozny pocházející
z odrůdové skladby uvedené v písmenu b) uvedeného
pododstavce a sklizené v regionech Azory a Madeira.

Portugalsko postupně zruší kultury parcel osázených vinnými
odrůdami uvedenými v čl. 120a odst. 2 druhém pododstavci
písm. b) nařízení (ES) č. 1234/2007, a to případně za využití
podpory stanovené v článku 103q uvedeného nařízení.

3.
Odchylně od čl. 85f nařízení (ES) č. 1234/2007 platí
přechodný režim práv na výsadbu pro Kanárské ostrovy až
do 31. prosince 2012.

Článek 26
Mléko

Příspěvek může pokrývat až 75 % způsobilých výdajů. Vyplácí
se na základě dokumentace poskytnuté členskými státy. Pokud
je to nezbytné, může Komise uspořádat šetření, které jejím
jménem uskuteční odborníci podle článku 21 směrnice Rady
2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních

1.
Pro účely rozdělení dávky z přebytku podle článku 79
nařízení (ES) č. 1234/2007 se za producenty ve smyslu čl. 65
písm. c) uvedeného nařízení považují pouze producenti, kteří
jsou usazeni a provozují výrobu na Azorách a kteří uvádějí na
trh množství produktů překračující jejich kvóty zvýšené
o procentní podíl uvedený ve třetím pododstavci tohoto
odstavce.

(1) Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 7.

(2) Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.
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Dávka z přebytku se hradí za množství překračující kvótu takto
zvýšenou o procentní podíl uvedený ve třetím pododstavci po
přerozdělení nevyužitého množství z rezervy vyplývající ze
zvýšení mezi producenty ve smyslu čl. 65 písm. c) nařízení
(ES) č. 1234/2007, kteří jsou usazeni a provozují výrobu na
Azorách, a v poměru ke kvótě, která je každému producentovi
dostupná.

Procentní podíl uvedený v prvním pododstavci se rovná poměru
mezi množstvím 23 000 tun od hospodářského roku
2005/2006 a souhrnem referenčních množství dostupných
pro jednotlivá hospodářství ke 31. březnu 2010. Použije se
pouze na kvóty dostupné ke 31. březnu 2010.

2.
Množství mléka nebo ekvivalentu mléka uvedeného na
trh, které překračuje kvótu, ale které dodržuje procentní podíl
stanovený v odstavci 1 třetím pododstavci po přerozdělení
v něm uvedeném, se nezapočítává při výpočtu případného
překročení kvóty v Portugalsku podle článku 66 nařízení (ES)
č. 1234/2007.

3.
Režim dávky z přebytku, který se vztahuje na producenty
kravského mléka podle nařízení (ES) č. 1234/2007, se nevzta
huje na francouzské zámořské departementy, a pokud místní
produkce mléka nepřekročí 4 000 tun, ani na Madeiru.

4.
Odchylně od čl. 114 odst. 2 nařízení (ES) č. 1234/2007
se do výše potřeb místní spotřeby na Madeiře a ve francouz
ském zámořském departementu Réunion povoluje výroba UHT
mléka rekonstituovaného ze sušeného mléka pocházejícího
z Unie, pokud toto opatření nepoškozuje sběr ani odbyt místní
produkce mléka. Pokud Francie prokáže užitečnost takového
opatření pro francouzské zámořské departementy Martinik,
Guadeloupe a Francouzská Guyana, je Komisi svěřena pravomoc
přijímat nezbytné akty v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 33 s cílem rozšířit toto opatření na uvedené depar
tementy. Tento produkt je určen výlučně pro místní spotřebu.

Způsob produkce UHT mléka, které bylo takto rekonstituováno,
musí být na prodejní etiketě jasně označen.
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místní produkce hovězího masa ve francouzských zámořských
departementech a na Madeiře, lze dovážet bez použití dovoz
ních cel uvedených ve společném celním sazebníku skot pochá
zející ze třetích zemí a určený k výkrmu a ke spotřebě ve
francouzských zámořských departementech a na Madeiře.
Komise přijme prováděcí akty stanovující opatření nezbytná
k provedení tohoto pododstavce, a zejména pravidla pro osvo
bození od dovozního cla u dovozu mladých býčků do fran
couzských zámořských departementů a na Madeiru. Tyto
prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle čl.
34 odst. 2.

Na zvířata, na něž se vztahuje osvobození uvedené v
prvním pododstavci tohoto odstavce, se použije článek 13
a čl. 14 odst. 1.

2.
Množství zvířat, na která se vztahuje osvobození uvedené
v odstavci 1, se určuje v programech POSEI, pokud je odůvod
něná potřeba dovozu, přičemž se přihlíží k vývoji místní
produkce. Tato zvířata jsou určena především producentům,
kteří chovají alespoň 50 % zvířat na výkrm místního původu.

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 33, které stanoví podmínky pro
osvobození od dovozního cla. Tyto podmínky zohlední místní
zvláštnosti odvětví skotu a odvětví navazujících.

3.
V případě použití článku 52 a čl. 53 odst. 1 nařízení (ES)
č. 73/2009 může Portugalsko snížit vnitrostátní strop pro
platby pro skopové a kozí maso a práva na prémie na krávy
bez tržní produkce mléka. V tomto případě přijme Komise
prováděcí akty týkající se převedení odpovídající částky ze
stropů stanovených podle článku 52 a čl. 53 odst. 1 nařízení
(ES) č. 73/2009 na finanční dotaci uvedenou v čl. 30 odst. 2
druhé odrážce tohoto nařízení. Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 34 odst. 2.

Článek 28
Státní podpora pěstování tabáku
Španělsko je oprávněno poskytovat podporu pěstování tabáku
na Kanárských ostrovech. Poskytování této podpory nesmí vést
k diskriminaci mezi producenty na souostroví.

Článek 27
Chov hospodářských zvířat
1.
Dokud stav místních mladých býčků nedosáhne dosta
tečně vysoké úrovně, aby bylo zajištěno zachování a rozvoj

Podpora nesmí přesáhnout 2 980,62 EUR za tunu. Doplňková
podpora se vyplácí nejvýše na 10 tun ročně.

CS

L 78/36

Úřední věstník Evropské unie

Článek 29
Osvobození tabáku od cla
1.
Žádné clo se neuplatňuje na přímý dovoz surového nebo
polozpracovaného tabáku na Kanárské ostrovy:
a) kódu KN 2401 a

20.3.2013

odst. 1 písm. b) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 ze dne
21. června 2005 o financování společné zemědělské politiky (1),
s výjimkou opatření stanovených v:
a) článku 22 a
b) článku 24, od data používání víceletého finančního rámce na
období 2014–2020.

b) těchto položek:
— 2401 10 neodřapíkovaný tabák,
— 2401 20 částečně nebo úplně odřapíkovaný tabák,
— ex 2401 20 vnější pláště doutníků upravené na podlož
kách, ve svitcích, určené k výrobě tabákových výrobků,
— 2401 30 tabákový odpad,
— ex 2402 10 nedokončené doutníky bez prvního obalu,
— ex 2403 10 řezaný tabák (konečná směs tabáku pro
výrobu cigaret, doutníčků a doutníků),
— ex 2403 91 homogenizovaný nebo rekonstituovaný
tabák, též ve formě listů nebo částí parenchymu,
— ex 2403 99 pórovitý tabák.
Osvobození stanovené v prvním pododstavci se přiznává na
základě osvědčení uvedených v článku 12.
Toto osvobození se použije na produkty uvedené v prvním
pododstavci, jež jsou určeny ke zpracování na Kanárských
ostrovech na tabákové výrobky určené ke kouření v rámci
limitu ročního množství dovozu 20 000 tun ekvivalentu suro
vého odřapíkovaného tabáku.
2.
Komise přijme prováděcí akty stanovující opatření
nezbytná k provedení odstavce 1, a zejména pravidla pro osvo
bození od dovozního cla u dovozu tabáku na Kanárské ostrovy.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 34 odst. 2.
KAPITOLA VI
FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 30
Finanční prostředky
1.
Opatření stanovená v tomto nařízení jsou intervencemi
zaměřenými na stabilizaci zemědělských trhů ve smyslu čl. 3

2.
Na každé finanční období financuje Unie opatření stano
vená v kapitolách III a IV až do výše roční částky, jež se rovná:
— pro francouzské zámořské
departementy:

278,41 milionu EUR,

— pro Azory a Madeiru:

106,21 milionu EUR,

— pro Kanárské ostrovy::

268,42 milionu EUR.

3.
Částky přidělené na každé finanční období na financování
opatření stanovených v kapitole III nesmí překračovat tyto
částky:
— pro francouzské zámořské
departementy:

26,9 milionu EUR,

— pro Azory a Madeiru:

21,2 milionu EUR,

— pro Kanárské ostrovy:

72,7 milionu EUR.

Komise přijme prováděcí akty stanovující požadavky, v souladu
s nimiž mohou členské státy měnit určení prostředků přiděle
ných každý rok na různé produkty, u nichž se využívá zvláštní
režim zásobování. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným
postupem podle čl. 34 odst. 2.
4.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené
pravomoci v souladu s článkem 33, pokud jde o stanovení
podmínek pro určení maximální roční částky, již lze rozumně
a přiměřeně přidělit na opatření týkající se financování studií,
demonstračních projektů, vzdělávání a školení a opatření tech
nické pomoci.
5.
Na rozpočtový rok 2013 poskytne Unie dodatečné
finanční prostředky pro odvětví pěstování banánů v nejvzdále
nějších regionech do následující maximální výše:
— pro francouzské zámořské
departementy:

18,52 milionu EUR,

— pro Azory a Madeiru:

1,24 milionu EUR,

— pro Kanárské ostrovy:

20,24 milionu EUR.

(1) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.
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KAPITOLA VII
OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
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Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodlou
žení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každého
z těchto období.

Článek 31
Vnitrostátní opatření
Členské státy přijmou opatření nezbytná k tomu, aby bylo
zajištěno dodržování tohoto nařízení, zejména pokud jde
o kontroly a správní sankce, a uvědomí o nich Komisi.

Sdělení a zprávy

3.
Přenesení pravomoci uvedené ve druhém pododstavci čl.
12 odst. 2, ve třetím pododstavci čl. 19 odst. 4, v čl. 21 odst. 3,
v prvním pododstavci čl. 26 odst. 4, v druhém pododstavci čl.
27 odst. 2 a v čl. 30 odst. 4 může být kdykoliv zrušeno Evrop
ským parlamentem nebo Radou. 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.

1.
Členské státy sdělí Komisi každoročně do 15. února
částky, které jim byly zpřístupněny a které hodlají během násle
dujícího roku vynaložit na provádění předběžného odhadu
dodávek a každého opatření ve prospěch místní zemědělské
produkce zahrnutého do programů POSEI.

4.
Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně
oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

Článek 32

2.
Členské státy předloží Komisi každoročně do 30. září
zprávu o provádění opatření stanovených v tomto nařízení
v předchozím roce.

3.
Komise předloží Evropskému parlamentu a Radě do
30. června 2015 a následně každých pět let obecnou zprávu,
případně s odpovídajícími návrhy, o dopadu opatření vyplýva
jících z tohoto nařízení, včetně opatření v odvětví banánů
a mléka.

5.
Akty v přenesené pravomoci přijaté podle ustanovení ve
druhém pododstavci čl. 12 odst. 2, ve třetím pododstavci čl. 19
odst. 4, v čl. 21 odst. 3, v prvním pododstavci čl. 26 odst. 4,
v druhém pododstavci čl. 27 odst. 2 a v čl. 30 odst. 4 vstoupí
v platnost, pouze pokud proti nim 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.

Článek 34
Postup projednávání ve výboru
4.
Komise do analýz, studií a hodnocení, která provádí
v rámci obchodních dohod a společné zemědělské politiky,
zahrne zvláštní kapitolu týkající se oblastí, jež představují
zvláštní zájem pro nejvzdálenější regiony.

1.
Komisi je nápomocen Řídící výbor pro přímé platby
zřízený článkem 141 nařízení (ES) č. 73/2009, s výjimkou
provádění článku 24 tohoto nařízení, při němž je Komisi nápo
mocen Stálý rostlinolékařský výbor zřízený rozhodnutím Rady
76/894/EHS (1). Tyto výbory jsou výbory ve smyslu nařízení
(EU) č. 182/2011.

Článek 33
Výkon přenesené pravomoci
1.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena
Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

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

Článek 35
2.
Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedená
ve druhém pododstavci čl. 12 odst. 2, ve třetím pododstavci čl.
19 odst. 4, v čl. 21 odst. 3, v prvním pododstavci čl. 26 odst. 4,
v druhém pododstavci čl. 27 odst. 2 a v čl. 30 odst. 4 je
svěřena Komisi na dobu pěti let od 21. března 2013. Komise
předloží zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců
před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud

Přezkum
Komise do konce roku 2013 tato ujednání přezkoumá
s ohledem na jejich celkovou účinnost a nový rámec společné
zemědělské politiky a v případě potřeby předloží vhodné návrhy
na revizi režimu POSEI.
(1) Úř. věst. L 340, 9.12.1976, s. 25.
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Článek 36
Zrušení
Nařízení (ES) č. 247/2006 se zrušuje.
Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení v souladu se srovnávací tabulkou
obsaženou v příloze.
Článek 37
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

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

Ve Štrasburku dne 13. března 2013.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předsedkyně

M. SCHULZ

L. CREIGHTON

CS
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PŘÍLOHA
Srovnávací tabulka

Nařízení (ES) č. 247/2006

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Článek 9

Čl. 3 odst. 1 a 2

Čl. 10 odst. 1 a 2

—

Čl. 10 odst. 3

—

Čl. 10 odst. 4

Čl. 3 odst. 3

Článek 11

Čl. 3 odst. 4

Článek 13

Čl. 4 odst. 1 a 2

Čl. 14 odst. 1 a 2

—

Čl. 14 odst. 3

—

Čl. 14 odst. 4

Čl. 4 odst. 3

Čl. 14 odst. 5

Článek 5

Článek 15

Článek 6

Článek 16

Článek 7

Článek 17

Čl. 8 poslední věta

Článek 12 odst. 3

Čl. 9 odst. 1 a článek 10

Čl. 19 odst. 1

Čl. 9 odst. 2 a 3

Článek 3

Článek 11

Článek 4

Čl. 12 písm. a), b) a c)

Čl. 19 odst. 2 písm. a), b) a c)

Čl. 12 písm. d), e), f) a g)

Článek 5

Článek 13

Článek 8 druhý odstavec

Článek 14

Článek 21

Článek 15

Článek 22

Článek 16

Článek 23

Článek 17

Článek 24

Článek 18

Článek 25

Článek 19

Článek 26

Článek 20

Článek 27
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Nařízení (ES) č. 247/2006
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Toto nařízení

Článek 21

Článek 28

Článek 22

Článek 29

Článek 23

Článek 30

Článek 24

Článek 6

Článek 27

Článek 31

Článek 28

Článek 32

Článek 29

Článek 36

Článek 33

Článek 37
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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 229/2013
ze dne 13. března 2013,
kterým se stanoví zvláštní opatření v oblasti zemědělství ve prospěch menších ostrovů v Egejském
moři a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1405/2006
EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

(3)

Je rovněž třeba upřesnit obsah programu podpory pro
menší ostrovy v Egejském moři (dále jen „program
podpory“), který by podle zásady subsidiarity mělo
vytvořit Řecko na nejvhodnější zeměpisné úrovni
a který by Řecko mělo předložit Komisi ke schválení.

(4)

K účinnějšímu dosažení cílů režimu ve prospěch menších
ostrovů v Egejském moři by měl program podpory
zahrnovat opatření, jež zaručují zásobování zeměděl
skými produkty a zachování a rozvoj místní zemědělské
produkce. Je třeba sblížit úroveň plánování programů
a systematizovat partnerský přístup mezi Komisí
a Řeckem. Komise by měla přijmout postupy a ukazatele,
jejichž pomocí zajistí bezproblémové uplatňování
a patřičné sledování programu.

(5)

Podle zásady subsidiarity a s cílem zajistit flexibilitu, což
jsou dva principy tvořící základ programování přijatého
pro režim ve prospěch menších ostrovů v Egejském
moři, mohou orgány určené Řeckem navrhnout změny
programu, aby jej přizpůsobily realitě těchto ostrovů. Za
tímto účelem by se měla podporovat výraznější spolu
práce s příslušnými místními a oblastními orgány
a dalšími zúčastněnými stranami. Ve stejném duchu by
měl být postup pro změnu programu přizpůsoben míře
vhodnosti jednotlivých druhů změn.

(6)

Mimořádná zeměpisná poloha některých menších
ostrovů v Egejském moři vede v případě těchto ostrovů
k vícenákladům na dopravu v souvislosti se zdroji
zásobování základními produkty sloužícími k lidské
spotřebě, ke zpracování nebo jako zemědělské vstupy.
Objektivní skutečnosti vyplývající z izolace a vzdálenosti
od trhů navíc působí hospodářským subjektům
a producentům z těchto ostrovů v Egejském moři další
obtíže, které jejich činnost velmi ztěžují. V určitých
případech hospodářské subjekty a producenti trpí dvojí
odloučeností, totiž skutečností, že zásobování probíhá
přes jiné ostrovy. Tyto nevýhody lze zmírnit snížením
cen uvedených základních produktů. Je tedy vhodné
zavést zvláštní režim zásobování, aby se zajistilo zásobo
vání menších ostrovů v Egejském moři a snížily vícená
klady spojené s jejich izolací, malou rozlohou a vzdále
ností od trhů,.

(7)

Problémy, se kterými se potýkají menší ostrovy v Egej
ském moři, dále zhoršuje jejich malá rozloha. Aby bylo
možné zajistit účinnost navrhovaných opatření, měla by
se tato opatření vztahovat na všechny ostrovy v Egejském
moři kromě Kréty a Euboie.

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména
na čl. 42 první pododstavec a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parla
mentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociál
ního výboru (1),

v souladu s řádným legislativním postupem (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

K nápravě obtíží způsobených mimořádnou zeměpisnou
polohou některých menších ostrovů v Egejském moři
byla stanovena zvláštní opatření v oblasti zemědělství
nařízením Rady (ES) č. 1405/2006 (3). Tato opatření
jsou prováděna prostřednictvím programu podpory,
který představuje podstatný nástroj pro zásobování
těchto ostrovů zemědělskými produkty a pro podporu
místní zemědělské produkce. Vzhledem k potřebě aktu
alizace stávajících opatření, a to i v důsledku vstupu
Lisabonské smlouvy v platnost, je třeba nařízení (ES)
č. 1405/2006 zrušit a nahradit je novým nařízením.

(2)

Je třeba upřesnit základní cíle, k jejichž dosažení bude
režim ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři
napomáhat.

(1) Úř. věst. C 132, 3.5.2011, s. 82.
(2) Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. února 2013 (dosud nezve
řejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 25. února
2013.
(3) Úř. věst. L 265, 26.9.2006, s. 1.
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Aby bylo dosaženo záměru snížit na menších ostrovech
v Egejském moři ceny a snížit vícenáklady spojené s jejich
izolací, malou rozlohou a vzdáleností od trhů, a přitom
zachovat konkurenceschopnost produktů Unie, je třeba
na dodávku produktů z Unie na tyto menší ostrovy
v Egejském moři poskytnout podporu. Tato podpora
by měla přihlížet k vícenákladům na dopravu na menší
ostrovy v Egejském moři, a jde-li o zemědělské vstupy
nebo o produkty určené ke zpracování, k vícenákladům
spojeným s izolací, malou rozlohou a vzdáleností od
trhů.

(9)

Aby se zamezilo spekulacím, jež by škodily konečným
uživatelům na menších ostrovech, je třeba upřesnit, že
zvláštního režimu zásobování lze využívat pouze
u produktů řádné a uspokojivé obchodní jakosti.

(10)

Jelikož množství, na které se vztahuje zvláštní režim
zásobování, je omezeno potřebami zásobování menších
ostrovů v Egejském moři, neměl by tento režim narušit
řádné fungování vnitřního trhu. Hospodářské výhody
zvláštního režimu zásobování by ani neměly vyvolat
odklon obchodu s dotyčnými produkty. Zasílání nebo
vývoz těchto produktů z menších ostrovů v Egejském
moři je tedy třeba zakázat. Je však třeba povolit zasílání
nebo vývoz těchto produktů, pokud se finanční výhoda
vyplývající ze zvláštního režimu zásobování nahrazuje.

(11)

(12)

(13)

Pokud jde o zpracované produkty, je třeba mezi menšími
ostrovy v Egejském moři povolit směnu těchto produktů
a snížit náklady na jejich přepravu tak, aby byl mezi
těmito ostrovy umožněn obchod. Rovněž je třeba
zohlednit obchodní toky v rámci regionálního obchodu
a tradiční vývoz a zasílání do zbývající části Unie nebo
do třetích zemí, a tudíž povolit vývoz zpracovaných
produktů odpovídající tradičním obchodním tokům.

Aby se realizovaly cíle zvláštního režimu zásobování,
měly by se hospodářské výhody tohoto režimu odrazit
na úrovni nákladů produkce a měly by snížit ceny až na
úrovni konečného uživatele. Zvláštní režim zásobování
by tedy měl být poskytnut pouze za podmínky, že se
jeho účinek skutečně projeví, a měly by být prováděny
nezbytné kontroly.

Je třeba stanovit pravidla pro fungování režimu týkající se
zejména vytvoření rejstříku hospodářských subjektů
a systému osvědčení podle osvědčení uvedených v článku
161 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října
2007, kterým se stanoví společná organizace zeměděl
ských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské
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produkty („jednotné nařízení o společné organizaci
trhů“) (1).

(14)

Politika Unie na podporu místní produkce na menších
ostrovech v Egejském moři, stanovená nařízením (ES)
č. 1405/2006, se týkala mnoha produktů a opatření
pro jejich produkci, uvádění na trh nebo zpracování.
Tato opatření se ukázala jako účinná a zajistila trvání
a rozvoj zemědělství. Unie by v podpoře těchto produkč
ních řetězců, které jsou klíčovým činitelem environmen
tální, sociální a hospodářské rovnováhy menších ostrovů
v Egejském moři, měla pokračovat. Zkušenost ukázala, že
užší partnerství s místními orgány může stejně jako
v případě politiky rozvoje venkova pomoci cíleněji se
zaměřit na konkrétní otázky, jež mají pro dané ostrovy
význam. Je proto třeba pokračovat v podpoře ve
prospěch místní produkce prostřednictvím programu
podpory, který byl poprvé vytvořen nařízením (ES)
č. 1405/2006. V tomto ohledu by měl být kladen
důraz na zachování tradičního zemědělství a na tradiční
rysy způsobů produkce, místních produktů a biopro
duktů.

(15)

Měly by být stanoveny minimální prvky, jež by program
podpory měl obsahovat, aby mohla být vymezena
opatření ve prospěch místní zemědělské produkce,
zejména popis situace, navržené strategie, cílů a opatření.
Je rovněž třeba stanovit zásady soudržnosti těchto
opatření s ostatními politikami Unie, aby se vyloučila
veškerá neslučitelnost a překrývání podpor.

(16)

Pro účely provádění tohoto nařízení by mělo být rovněž
možné, aby program podpory obsahoval opatření pro
financování studií, demonstračních projektů, vzdělávání
a technické pomoci.

(17)

Zemědělce z menších ostrovů v Egejském moři je třeba
přimět k tomu, aby dodávali jakostní produkty, a pomoci
jim s uváděním takových produktů na trh.

(18)

Může být povolena odchylka od konzistentní politiky
Komise nepovolovat státní provozní podpory v odvětví
produkce, zpracování a přepravy zemědělských produktů
uvedených v příloze I Smlouvy o fungování Evropské
unie (dále jen „Smlouva“) a uvádění těchto produktů na
trh, aby se tak zmírnily zvláštní obtíže, s nimiž se potýká
zemědělská produkce na menších ostrovech v Egejském
moři v důsledku jejich izolace, malé rozlohy, hornatosti,
podnebí, hospodářské závislosti na malém množství
produktů a jejich vzdálenosti od trhů.

(1) Úř. věst. L 299, 16.11.2007, s. 1.
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Provádění tohoto nařízení by nemělo ohrozit míru
zvláštní podpory, které menší ostrovy v Egejském moři
dosud využívaly. K provádění vhodných opatření by
tudíž Řecko mělo disponovat částkami odpovídajícími
podpoře, kterou již poskytuje Unie na základě nařízení
(ES) č. 1405/2006.

(25)

L 78/43

S cílem zajistit bezodkladné uplatňování plánovaných
opatření by toto nařízení mělo vstoupit v platnost
prvním dnem po jeho vyhlášení v Úředním věstníku
Evropské unie,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

Od roku 2007 se na některých menších ostrovech v Egej
ském moři zvýšila potřeba základních produktů z důvodu
vývoje stáda a demografického tlaku. Měla by být tudíž
zvýšena ta část rozpočtu, kterou by Řecko mělo mít
možnost používat pro zvláštní režim zásobování
menších ostrovů v Egejském moři.

Aby Řecko mohlo vyhodnotit všechny náležitosti týkající
se provádění programu podpory za předchozí rok a před
ložit Komisi úplnou výroční hodnotící zprávu, je třeba
posunout datum pro předložení uvedené zprávy z 30.
června na 30. září roku následujícího po roce referen
čním.

Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě nejpoz
ději 31. prosince 2016 předložit souhrnnou zprávu
o dopadu opatření přijatých v rámci provádění tohoto
nařízení, která bude případně doplněna o vhodná
doporučení, a tuto zprávu by poté měla předkládat
každých pět let.

S cílem zajistit řádné fungování režimu stanoveného
tímto nařízením by měla být na Komisi přenesena
pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290
Smlouvy, pokud jde o doplnění nebo změnu jiných
než podstatných prvků tohoto nařízení. Je zvláště důle
žité, aby Komise v rámci příprav vedla odpovídající
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při přípravě
a vypracování aktů v přenesené pravomoci by Komise
měla zajistit, aby byly příslušné dokumenty předány
současně, včas a vhodným způsobem Evropskému parla
mentu a Radě.

S cílem zajistit jednotné podmínky pro provádění režimu
ve prospěch menších ostrovů v Egejském moři ve vztahu
k jiným obdobným režimům a zamezit narušování
hospodářské soutěže nebo diskriminaci mezi hospodář
skými subjekty by měly být Komisi svěřeny prováděcí
pravomoci. Tyto pravomoci by měly být vykonávány
v souladu s nařízením 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 pravomo
cí (1).

(1) Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13.

KAPITOLA I
PŘEDMĚT A CÍLE

Článek 1
Předmět
1.
Toto nařízení stanoví zvláštní opatření v oblasti zeměděl
ství k odstranění obtíží způsobených izolací, malou rozlohou
a vzdáleností od trhů menších ostrovů v Egejském moři (dále
jen „menší ostrovy“).

2.
Pro účely tohoto nařízení se „menšími ostrovy“ rozumějí
všechny ostrovy v Egejském moři s výjimkou ostrovů Kréta
a Euboia.

Článek 2
Cíle
1.
Zvláštní opatření uvedená v článku 1 přispívají k realizaci
těchto cílů:

a) zaručit zásobování menších ostrovů základními produkty
sloužícími k lidské spotřebě nebo ke zpracování a jako
zemědělské vstupy, a to snížením vícenákladů spojených
s jejich izolací, malou rozlohou a vzdáleností od trhů;

b) zachovávat a rozvíjet zemědělskou činnost na menších
ostrovech, včetně produkce, zpracování, uvádění na trh
a přepravy místních surovin a zpracovaných produktů.

2.
Cílů uvedených v odstavci 1 se dosahuje prostřednictvím
opatření uvedených v kapitolách III, IV a V.

KAPITOLA II
PROGRAM PODPORY

Článek 3
Vytvoření programu podpory
1.
Opatření uvedená v článku 1 se stanoví prostřednictvím
programu podpory, který obsahuje:

a) zvláštní režim zásobování stanovený v kapitole III a
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b) zvláštní opatření ve prospěch místní zemědělské produkce
stanovená v kapitole IV.

2.
Podpůrný program se zavádí na územní úrovni, kterou
Řecko pokládá za nejvhodnější. Vypracují ho příslušné místní
a oblastní orgány určené Řeckem, které jej po konzultaci
s příslušnými orgány a organizacemi na odpovídající územní
úrovni předloží Komisi ke schválení podle článku 6.

Článek 4
Slučitelnost a soudržnost
1.
Opatření přijímaná v rámci programu podpory musí být
v souladu s právem Unie. Taková opatření musí být soudržná
s ostatními politikami Unie a s opatřeními, která jsou v rámci
těchto politik přijímána.

2.
Zajištěna musí být soudržnost opatření přijatých v rámci
programu podpory s opatřeními prováděnými v rámci jiných
nástrojů společné zemědělské politiky, zejména společných
organizací trhu, rozvoje venkova, jakosti produktů, dobrých
životních podmínek zvířat a ochrany životního prostředí.
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a) rozvrh provádění opatření a obecnou roční orientační
tabulku financování uvádějící finanční prostředky, které
mají být mobilizovány;

b) prokázání slučitelnosti a soudržnosti různých opatření
v rámci programu s kritérii a kvantitativními ukazateli slou
žícími ke sledování a hodnocení;

c) opatření přijatá k zajištění účinného a náležitého provádění
programu, včetně opatření pro propagaci, sledování a hodno
cení, a definici kvantifikovaných ukazatelů sloužících
k hodnocení;

d) určení příslušných orgánů a subjektů odpovědných za
provádění programu a určení orgánů nebo přidružených
subjektů a hospodářských a sociálních partnerů na vhodných
úrovních a výsledky provedených konzultací.

Článek 6
Schválení a změny programu

Především nesmí být žádné opatření na základě tohoto nařízení
financováno jako:

1.
Program podpory je vytvořen nařízením (ES) č. 1405/2006
a je financován z finančních prostředků uvedených v čl. 18
odst. 2 a 3.

a) dodatečná podpora na režimy prémií nebo podpory v rámci
společné organizace trhu, s výjimkou případů odůvodněných
na základě objektivních kritérií;

Program obsahuje předběžný odhad zásobování označující
produkty, jejich množství a výši podpory Unie na zásobování
a návrh programu podpory ve prospěch místní produkce.

b) podpora výzkumných projektů, opatření na podporu
výzkumných projektů nebo opatření, které může Unie finan
covat na základě rozhodnutí Rady 2009/470/ES ze dne
25. května 2009 o některých výdajích ve veterinární oblas
ti (1);

2.
V závislosti na ročním hodnocení toho, jak jsou
prováděna opatření zařazená do programu podpory, může
Řecko předložit Komisi náležitě zdůvodněné návrhy na jejich
změnu v rámci finančního příspěvku uvedeného v čl. 18 odst. 2
a 3, aby se tato opatření lépe uzpůsobila požadavkům menších
ostrovů a navrhované strategii. Komise přijme prováděcí akty
stanovící postupy pro posouzení souladu navrhovaných změn
s právem Unie a rozhodnutí o jejich schválení. Tyto prováděcí
akty se přijímají přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

c) podpora opatření v oblasti působnosti nařízení Rady (ES)
č. 1698/2005 ze dne 20. září 2005 o podpoře pro rozvoj
venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj
venkova (EZFRV) (2).

Článek 5
Obsah programu podpory
Program podpory obsahuje:
(1) Úř. věst. L 155, 18.6.2009, s. 30.
(2) Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1.

3.
Postupy stanovené prováděcími akty uvedenými v odstavci
2 mohou zohlednit následující prvky: význam změn navržených
Řeckem ohledně nových opatření, zda jsou změny v rozpočtu
přiděleném na opatření značné, změny v množství a v úrovni
pomoci pro produkty v předběžném odhadu zásobování nebo
úpravy kódů a popisů stanovených v nařízení Rady (EHS)
č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické
nomenklatuře a o společném celním sazebníku (3).
(3) Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1.

20.3.2013

CS

Úřední věstník Evropské unie

4.
Prováděcí akty uvedené v odstavci 2 rovněž u každého
postupu určují četnost žádostí o změny i lhůty, v nichž mají být
schválené změny provedeny.
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ostrovů tranzitu nebo překládky produktů pro ostrovy koneč
ného určení. V případě zemědělských vstupů nebo produktů
určených ke zpracování by při stanovení výše podpory měly
být zohledněny vícenáklady spojené s izolací, malou rozlohou
a vzdáleností od trhů.

Článek 7
Kontroly a sledování
Řecko provádí kontroly prostřednictvím správních kontrol
a kontrol na místě. Komise přijme prováděcí akty týkající se
minimálních znaků kontrol, které Řecko musí provádět.

2.
Zvláštního režimu zásobování lze využívat pouze u země
dělských produktů řádné a uspokojivé obchodní jakosti.

Článek 10
Komise také přijme prováděcí akty, pokud jde o postupy a mate
riální a finanční ukazatele k zajištění účinného následného
sledování provádění programů.

Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 22 odst. 2.

KAPITOLA III
ZVLÁŠTNÍ REŽIM ZÁSOBOVÁNÍ

Provádění
Při provádění zvláštního režimu zásobování se přihlíží zejména:

a) ke specifickým potřebám menších ostrovů a k předepsaným
požadavkům na jakost;

b) k tradičním obchodním tokům mezi přístavy v kontinen
tálním Řecku a ostrovy v Egejském moři a mezi těmito
ostrovy;

Článek 8
Předběžný odhad zásobování
1.
Ustavuje se zvláštní režim zásobování zemědělskými
produkty Unie uvedenými v příloze I Smlouvy (dále jen „země
dělské produkty“), jež jsou na menších ostrovech základními
produkty sloužícími k lidské spotřebě, k výrobě jiných produktů
nebo jako zemědělské vstupy.

c) k hospodářské stránce navrhovaných podpor;

d) případně k potřebě nebránit rozvoji místních produkcí.

Článek 11
2.
Řecko vytvoří na zeměpisné úrovni, kterou pokládá za
nejvhodnější, předběžný odhad zásobování k vyčíslení ročních
potřeb zásobování menších ostrovů zemědělskými produkty.

Samostatný předběžný odhad lze vyhotovit pro hodnocení
potřeb podniků balících a zpracovávajících produkty určené
pro místní trh, zasílané do zbývající části Unie nebo vyvážené
do třetích zemí v rámci tradičního obchodu podle čl. 13 odst. 2
a 3.

Článek 9
Fungování zvláštního režimu zásobování
1.
Na zásobování menších ostrovů zemědělskými produkty
se poskytuje podpora.

Částka podpory se stanoví u každého dotyčného produktu
s přihlédnutím k vícenákladům spojeným s uváděním produktů
na trh na menších ostrovech, vypočteným z přístavů v kontinen
tálním Řecku, ze kterých je zajišťováno zásobování, a z přístavů

Osvědčení
1.
Podpora stanovená v čl. 9 odst. 1 se přiznává na základě
předložení osvědčení.

Osvědčení se vydávají pouze hospodářským subjektům
zapsaným do rejstříku, který vedou příslušné orgány.

Tato osvědčení nejsou převoditelná.

2.
U žádostí o osvědčení se nevyžaduje složení jistoty.
Příslušný orgán může nicméně v míře, která je nezbytná k zajiš
tění řádného uplatňování tohoto nařízení, požadovat složení
jistoty, která se rovná částce udělené výhody uvedené v článku
12. V takových případech se uplatňují čl. 34 odst. 1, 4, 5, 6, 7
a 8 nařízení Komise (ES) č. 376/2008 ze dne 23. dubna 2008,
kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovoz
ních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady
předem pro zemědělské produkty (1).
(1) Úř. věst. L 114, 26.4.2008, s. 3.
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Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravo
moci v souladu s článkem 21, jimiž stanoví podmínky zápisu
hospodářských subjektů do rejstříku a umožní hospodářským
subjektům plný výkon jejich práv na účast ve zvláštním režimu
zásobování.

3.
Komise přijme prováděcí akty týkající se všech opatření
nezbytných k zajištění toho, aby Řecko uplatňovalo tento
článek jednotně, zejména pokud jde o zavedení režimu osvěd
čení a závazky, jež na sebe berou hospodářské subjekty při
zapsání do rejstříku. Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

Článek 12
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produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování a
které jsou:

a) vyváženy do třetích zemí nebo zasílány do zbývající části
Unie v rámci množstevních limitů odpovídajících tradičním
zásilkám a tradičnímu vývozu;

b) vyváženy do třetích zemí v rámci regionálního obchodu
v souladu s místy určení a podrobnými požadavky, které
stanoví Komise;

c) zasílány mezi menšími ostrovy.

Dopad výhody
1.
Využívání zvláštního režimu zásobování vyplývající
z poskytnutí podpory je závislé na skutečném dopadu hospo
dářské výhody až na konečného uživatele, který v závislosti na
jednotlivých případech může být spotřebitelem, pokud se jedná
o produkty určené k přímé spotřebě, posledním zpracovatelem
nebo balírnou, pokud se jedná o produkty určené pro zpraco
vatelská odvětví nebo pro balicí odvětví, nebo zemědělcem,
pokud se jedná o produkty používané k výživě zvířat nebo
jako zemědělské vstupy.

Výhoda uvedená v prvním pododstavci se rovná výši podpory.

2.
Aby se zajistilo jednotné uplatňování odstavce 1, přijme
Komise prováděcí akty týkající se uplatňování pravidel stanove
ných v odstavci 1, a zejména podmínek pro sledování skuteč
ného dopadu výhody až na konečného uživatele ze strany člen
ského státu. Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným
postupem podle čl. 22 odst. 2.

Článek 13
Vývoz do třetích zemí a zasílání do zbývající části Unie
1.
Komise přijme prováděcí akty, v nichž stanoví požadavky
na vývoz produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobo
vání, do třetích zemí nebo jejich zasílání do zbývající části Unie.
Tyto prováděcí akty se přijímají přezkumným postupem podle
čl. 22 odst. 2.

Tyto požadavky zahrnují zejména vrácení podpory obdržené
v rámci zvláštního režimu zásobování.

Vývoz produktů, na které se vztahuje zvláštní režim zásobování,
do třetích zemí nepodléhá předložení osvědčení.

2.
Ustanovení odst. 1 prvního pododstavce se nevztahuje na
produkty zpracované na menších ostrovech ze zemědělských

Vývoz produktů uvedených v prvním pododstavci písm. a) a b)
do třetích zemí nepodléhá předložení osvědčení.

Při vývozu produktů uvedených v prvním pododstavci písm. a)
a b) se neposkytuje žádná náhrada.

Komise přijme prováděcí akty, jimiž stanoví množstevní limity
pro produkty uvedené v písmenu a) a podrobné požadavky
uvedené v písmenu b). Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

3.
Zpracovatelské úkony, které mohou být podnětem
k tradičnímu obchodnímu vývozu nebo tradičním zásilkám,
splňují obdobným způsobem podmínky zpracování použitelné
pod celním dohledem v souladu s příslušnými právními před
pisy Unie, s výjimkou všech obvyklých způsobů manipulace.

Článek 14
Kontroly a sankce
1.
Zemědělské produkty spadající do zvláštního režimu
zásobování podléhají správním kontrolám při vstupu na
menší ostrovy, jakož i při vývozu nebo odeslání z těchto
ostrovů.

Komise přijme prováděcí akty týkající se minimálních znaků
kontrol, které Řecko musí provádět. Tyto prováděcí akty se
přijímají přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

2.
Aniž jsou dotčeny sankce použitelné podle vnitrostátního
práva, nedodržuje-li hospodářský subjekt uvedený v článku 11
závazky přijaté na základě tohoto článku, přijme příslušný
orgán následující opatření:

a) odejme hospodářskému subjektu poskytnutou výhodu;
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b) podle závažnosti porušování závazků pozastaví nebo zruší
zápis hospodářského subjektu v rejstříku.

3.
Pokud hospodářské subjekty neprovedou plánovaný zápis
do rejstříku v souladu s článkem 11, pozastaví příslušný orgán
poté, co vyprší platnost příslušného osvědčení, jejich oprávnění
žádat o osvědčení na dobu šedesáti dnů. Toto ustanovení se
nevztahuje na případy vyšší moci nebo mimořádných povětr
nostních podmínek. Po této době se vydají další osvědčení,
pokud bude složena jistota rovnající se částce výhody, která
má být poskytnuta na období určené příslušnými orgány.

Příslušný orgán přijme opatření nezbytná pro opětovné použití
jakéhokoli množství produktů, které je k dispozici v důsledku
nevyužitých, částečně využitých nebo zrušených osvědčení nebo
pro zpětné získání poskytnuté výhody.
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d) seznam podpor, jež představují přímé platby ve smyslu čl. 2
písm. d) nařízení Rady (ES) č. 73/2009 ze dne 19. ledna
2009, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy
přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky
a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zeměděl
ce (1);

e) částku podpory stanovenou pro každé opatření a prozatímní
částku pro každou akci pro dosažení jednoho nebo více cílů
stanovených programem.

3.
Komise přijme prováděcí akty týkající se požadavků pro
výplatu podpor podle odstavce 2. Tyto prováděcí akty se přijí
mají přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

4.
Program může zahrnovat opatření na podporu produkce,
zpracování, uvádění na trh a přepravy zemědělských surovin
a zpracovaných zemědělských produktů z menších ostrovů.
KAPITOLA IV
OPATŘENÍ VE PROSPĚCH MÍSTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE

Článek 15
Opatření
1.
Program podpory zahrnuje opatření nezbytná k zajištění
trvání a rozvoje místní zemědělské produkce na menších ostro
vech v rámci třetí části hlavy III Smlouvy.

2.
Část programu věnovaná opatřením ve prospěch místní
zemědělské produkce zahrnuje alespoň tyto základní prvky:

a) kvantifikovaný popis situace příslušné zemědělské produkce
s ohledem na dostupné výsledky hodnocení, který uvádí
nerovnosti, rozdíly, možnosti rozvoje a mobilizované
finanční zdroje;

b) popis navrhované strategie, vybraných priorit, kvantifikova
ných obecných a provozních cílů a hodnocení očekávaného
hospodářského, environmentálního a sociálního dopadu,
včetně vlivu na zaměstnanost;

Každé opatření lze členit na akce. Pro každou akci vymezí
program alespoň tyto prvky:

a) příjemce;

b) podmínky způsobilosti;

c) jednotkovou výši podpory.

Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem
21 týkající se podmínek pro stanovení částky podpory posky
tované na podporu uvádění surovin a zpracovaných produktů
na trh a jejich přepravy mimo oblast jejich produkce a případně
podmínek pro určení množství produktů, na něž se tato
podpora vztahuje.

Článek 16
c) popis zamýšlených opatření, především režimů podpory pro
provádění těchto opatření, a případně informace o tom, zda
je zapotřebí studií, demonstračních projektů, odborné
přípravy nebo činností technické pomoci spojených s přípra
vou, prováděním nebo úpravou dotyčných opatření;

Kontroly a neoprávněné platby
1.
Kontroly opatření uvedených v této kapitole se provádějí
prostřednictvím správních kontrol a kontrol na místě.
(1) Úř. věst. L 30, 31.1.2009, s. 16.
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2.
V případě neoprávněné platby je dotyčný příjemce
povinen příslušné částky vrátit. Obdobně se použije článek 80
nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES)
č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný
administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých
podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k
nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde podmíněnost
v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína (1).

20.3.2013

3.
Částka přidělovaná ročně na financování zvláštního
režimu zásobování uvedeného v kapitole III nepřesáhne 7,11
milionu EUR.

Komise přijme prováděcí akty, v nichž stanoví požadavky,
v souladu s nimiž může Řecko měnit určení prostředků přidě
lených každý rok na různé produkty, na které se vztahuje
zvláštní režim zásobování. Tyto prováděcí akty se přijímají
přezkumným postupem podle čl. 22 odst. 2.

KAPITOLA V
DOPROVODNÁ OPATŘENÍ

Článek 17
Státní podpora
1.
U zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy,
na něž se vztahují její články 107, 108 a 109, může Komise
podle článku 108 Smlouvy v odvětví produkce, zpracování,
uvádění těchto produktů na trh a jejich přepravy schválit
provozní podporu, aby se tím zmírnily zvláštní obtíže země
dělské produkce na menších ostrovech způsobené jejich izolací,
malou rozlohou, hornatostí, podnebím, hospodářskou závislostí
na malém množství produktů a jejich vzdáleností od trhů.

4.
Komise přijme akty v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 21, pokud jde o stanovení podmínek pro určení
maximální roční částky, již lze rozumně a přiměřeně přidělit
na opatření týkající se financování studií, demonstračních
projektů, vzdělávání a školení a opatření technické pomoci.

KAPITOLA VII
OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 19
2.
Řecko může poskytnout dodatečné finanční prostředky na
provádění programu podpory. V takovém případě musí Řecko
oznámit státní podporu Komisi a ta ji může schválit v souladu
s tímto nařízením jako součást tohoto programu. Takto ozná
mená podpora se považuje za oznámenou ve smyslu čl. 108
odst. 3 první věty Smlouvy.

Vnitrostátní opatření
Řecko přijme opatření nezbytná k tomu, aby bylo zajištěno
dodržování tohoto nařízení, zejména pokud jde o správní
kontroly a sankce, a uvědomí o nich Komisi.

Článek 20
3.
Aniž jsou dotčeny odstavce 1 a 2 tohoto článku,
a odchylně od článku 180 nařízení (ES) č. 1234/2007 a článku
3 nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 ze dne 24. července 2006
o použití určitých pravidel hospodářské soutěže na produkci
zemědělských produktů a obchod s nimi (2), se na platby usku
tečněné Řeckem podle kapitol III a IV tohoto nařízení nepoužijí
v souladu s tímto nařízením články 107, 108 a 109 Smlouvy.

KAPITOLA VI
FINANČNÍ USTANOVENÍ

Článek 18

Sdělení a zprávy
1.
Řecko sdělí Komisi nejpozději do 15. února každého roku
částky, které mu byly dány k dispozici a které hodlá během
následujícího roku vynaložit na provádění předběžného odhadu
zásobování a každého opatření ve prospěch místní zemědělské
produkce zahrnutého do programu podpory.

2.
Řecko předloží Komisi nejpozději do 30. září každého
roku zprávu o provádění opatření stanovených v tomto nařízení
v předchozím roce.

Finanční prostředky
1.
Opatření stanovená
venční opatření zaměřená
smyslu čl. 3 odst. 1 písm.
ze dne 21. června 2005
politiky (3).

tímto nařízením představují inter
na stabilizaci zemědělských trhů ve
b) nařízení Rady (ES) č. 1290/2005
o financování společné zemědělské

2.
Unie financuje opatření stanovená v kapitole III a IV do
maximální roční výše 23,93 milionu EUR.
(1) Úř. věst. L 316, 2.12.2009, s. 65.
(2) Úř. věst. L 214, 4.8.2006, s. 7.
(3) Úř. věst. L 209, 11.8.2005, s. 1.

3.
Nejpozději do 31. prosince 2016 a následně každých pět
let předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou
zprávu o dopadu činností uskutečněných na základě tohoto
nařízení a případně k ní připojí vhodné návrhy.

Článek 21
Výkon přenesené pravomoci
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 čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 se svěřuje Komisi
na dobu pěti let od 21. března 2013. Komise vypracuje nejpoz
ději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období zprávu
o přenesené pravomoci. Přenesení pravomoci se automaticky
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament
nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpoz
ději tři měsíce před koncem každého z těchto období.
3.
Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravo
mocí uvedené v čl. 11 odst. 2, čl. 15 odst. 4 a čl. 18 odst. 4
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení
pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku
dnem následujícím po jeho 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.
Akty v přenesené pravomoci přijaté podle čl. 11 odst. 2,
čl. 15 odst. 4 a čl. 18 odst. 4 vstoupí v platnost, pouze pokud
proti nim Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve
lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl příslušný akt oznámen,
nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této
lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu
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Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží
o dva měsíce.
Článek 22
Postup projednávání ve výboru
1.
Komisi je nápomocen Řídící výbor pro přímé platby
zřízený článkem 141 nařízení (ES) č. 73/2009. Tento výbor je
výborem ve smyslu nařízení (EU) č. 182/2011.
2.
Odkazuje-li se na tento odstavec, použije se článek 5
nařízení (EU) č. 182/2011.
Článek 23
Zrušení
Nařízení (ES) č. 1405/2006 se zrušuje.
Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto
nařízení v souladu se srovnávací tabulkou obsaženou v příloze.
Článek 24
Vstup v platnost
Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

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

Ve Štrasburku dne 13. března 2013.

Za Evropský parlament
předseda

Za Radu
předsedkyně

M. SCHULZ

L. CREIGHTON
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PŘÍLOHA
Srovnávací tabulka
Nařízení (ES) č. 1405/2006

Toto nařízení

Článek 1

Článek 1

Článek 2

Čl. 3 odst. 1

Článek 3

Článek 8

Čl. 4 odst. 1

Čl. 9 odst. 1

Čl. 4 odst. 2

Článek 10

Čl. 4 odst. 3

Čl. 12 odst. 1

Článek 5

Článek 13

Čl. 7 odst. 1

Čl. 15 odst. 1

Čl. 7 odst. 2

Čl. 3 odst. 2

Článek 8

Článek 4

Čl. 9 písm. a) a b)

Čl. 15 odst. 2

Čl. 9 písm. c), d), e) a f)

Článek 5

Článek 10

Čl. 7 druhý pododstavec

Článek 11

Článek 17

Článek 12

Článek 18

Článek 13

Čl. 6 odst. 1

Čl. 14 písm. a)

Čl. 6 odst. 2 až 4

Čl. 14 písm. b)

Čl. 7 první pododstavec a čl. 14 odst. 1 druhý pododsta
vec, odst. 2 a 3

Článek 16

Článek 19

Článek 17

Článek 20

Článek 18

Článek 23

Článek 21

Článek 24

CENY PŘEDPLATNÉHO NA ROK 2013 (bez DPH, včetně poštovného za obvyklou zásilku)
Úřední věstník EU, řady L + C, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

1 300 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, tištěné vydání + roční DVD

22 úředních jazyků EU

1 420 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada L, pouze tištěné vydání

22 úředních jazyků EU

910 EUR ročně

Úřední věstník EU, řady L + C, měsíční DVD (souhrnný)

22 úředních jazyků EU

100 EUR ročně

Dodatek k Úřednímu věstníku (řada S), DVD, jedno vydání týdně

mnohojazyčné:
23 úředních jazyků EU

200 EUR ročně

Úřední věstník EU, řada C – Výběrová řízení

jazyky, kterých se týká
výběrové řízení

50 EUR ročně

Předplatné Úředního věstníku Evropské unie, který vychází v úředních jazycích Evropské unie, je k dispozici
ve 22 jazykových verzích. Zahrnuje řady L (Právní předpisy) a C (Informace a oznámení).
Každá jazyková verze má samostatné předplatné.
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 920/2005, zveřejněným v Úředním věstníku L 156 ze dne 18. června 2005,
které stanoví, že orgány Evropské unie nejsou dočasně vázány povinností sepisovat všechny akty v irštině
a zveřejňovat je v tomto jazyce, je Úřední věstník vydávaný v irském jazyce prodáván zvlášť.
Předplatné dodatku k Úřednímu věstníku (řada S – Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie) zahrnuje znění ve
všech 23 úředních jazycích na jednom mnohojazyčném DVD.
Předplatné Úředního věstníku Evropské unie opravňuje na požádání k obdržení různých příloh Úředního věstníku.
Předplatitelé jsou na vydávání příloh upozorňováni prostřednictvím „oznámení čtenářům“ zveřejňovaného
v Úředním věstníku Evropské unie.

Prodej a předplatné
Předplatné různých placených periodik, jako například předplatné Úředního věstníku Evropské unie, lze získat
u našich distributorů. Seznam distributorů se nachází na této internetové adrese:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_cs.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) nabízí přímý a bezplatný přístup k právu Evropské unie. Tyto
internetové stránky umožňují nahlížet do Úředního věstníku Evropské unie a obsahují rovněž smlouvy,
právní předpisy, judikaturu a návrhy právních předpisů.
Více informací o Evropské unii naleznete na adrese: http://europa.eu
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