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II
(Nelegislatívne akty)

MEDZINÁRODNÉ DOHODY
ROZHODNUTIE RADY (EÚ) 2015/2312
z 30. novembra 2015
o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody o partnerstve v odvetví
udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou a vykonávacieho
protokolu k tejto dohode
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 v spojení s článkom 218 ods. 5,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
keďže:
(1)

Únia a Libérijská republika dojednali dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu (ďalej len „dohoda“)
a vykonávací protokol k tejto dohode (ďalej len „protokol“), ktorými sa plavidlám Únie poskytujú rybolovné
možnosti vo vodách, nad ktorými vykonáva Libérijská republika svoju zvrchovanosť alebo jurisdikciu.

(2)

Rokovania sa úspešne skončili a dohoda a protokol boli parafované 5. júna 2015.

(3)

V článku 15 dohody a článku 12 protokolu sa stanovuje predbežné vykonávanie dohody a protokolu odo dňa
ich podpisu.

(4)

Dohoda a protokol by sa mali podpísať a predbežne vykonávať s výhradou ukončenia postupov potrebných na
ich uzavretie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Týmto sa v mene Únie schvaľuje podpis Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva medzi Európskou
úniou a Libérijskou republikou a vykonávacieho protokolu k tejto dohode s výhradou uzavretia uvedenej dohody
a uvedeného protokolu.
Text dohody a protokolu sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2
Týmto sa predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) podpísať dohodu a protokol v mene Únie.

Článok 3
Dohoda a protokol sa predbežne vykonávajú odo dňa ich podpisu do dokončenia postupov potrebných na ich uzavretie.
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Článok 4
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho prijatia.

V Bruseli 30. novembra 2015
Za Radu
predseda
É. SCHNEIDER
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DOHODA O PARTNERSTVE V ODVETVÍ UDRŽATEĽNÉHO RYBOLOVU
medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou

EURÓPSKA ÚNIA, ďalej len „Únia“, a
LIBÉRIJSKÁ REPUBLIKA, ďalej len „Libéria“,

ďalej len „zmluvné strany“,

VZHĽADOM NA úzky vzťah spolupráce medzi Úniou a Libériou, najmä v rámci Dohody o partnerstve medzi členmi

skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými
štátmi na strane druhej, podpísanej v Cotonou 23. júna 2000 (1), zmenená v Luxemburgu 25. júna 2005 (2) a v
Ouagadougou 22. júna 2010 (3) (ďalej len „dohoda z Cotonou“), ako aj na ich spoločný záujem zintenzívniť tento vzťah,
VZHĽADOM NA Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve z 10. decembra 1982 (UNCLOS) a Dohodu

o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti z roku 1995,
ROZHODNUTÉ uplatňovať rozhodnutia a odporúčania prijaté Medzinárodnou komisiou pre zachovanie atlantických

tuniakov (ICCAT) a inými príslušnými regionálnymi organizáciami riadenia rybolovu, ktorých členmi sú zmluvné strany,
VEDOMÉ SI dôležitosti zásad stanovených Kódexom správania sa pre zodpovedný rybolov prijatým na konferencii

Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) v roku 1995,
ROZHODNUTÉ spolupracovať v obojstrannom záujme v prospech rozvoja zodpovedného rybolovu s cieľom zabezpečiť

dlhodobé zachovanie a trvalo udržateľné využívanie morských živých zdrojov,
PRESVEDČENÉ, že takáto spolupráca musí byť založená na podnetoch a opatreniach, ktoré sa dopĺňajú, sú vykonávané

spoločne alebo individuálne, sú v zhode s politikami a zabezpečujú súčinnosť úsilia,
ROZHODNUTÉ s uvedeným cieľom podporovať dialóg o sektorovej politike rybolovu prijatej vládou Libérie a s cieľom

určiť najvhodnejšie prostriedky na zabezpečenie účinného vykonávania tejto politiky, ako aj zapojenia hospodárskych
subjektov a občianskej spoločnosti do tohto procesu,
ŽELAJÚC SI stanoviť pravidlá a podmienky, ktorými sa budú riadiť rybolovné činnosti plavidiel Únie v libérijskej

rybolovnej zóne a podpora zo strany Únie pri rozvoji zodpovedného rybolovu v tejto zóne,
ŽELAJÚC SI dospieť k obojstranne výhodnej dohode medzi Úniou a Libériou vrátane rozvoja miestneho obsahu v Libérii,
PEVNE ROZHODNUTÉ podporovať užšiu hospodársku spoluprácu v odvetví rybolovu a súvisiacich oblastiach u oboch

strán,

SA DOHODLI TAKTO:

Článok 1
Vymedzenie pojmov
Na účely tejto dohody:
a) „libérijské orgány“ sú Ministerstvo poľnohospodárstva Libérie;
b) „orgány Únie“ sú Európska komisia;
(1) Ú. v. EÚ L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) Dohoda, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov na jednej
strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 (Ú. v. EÚ L 209,
11.8.2005, s. 27).
3
( ) Dohoda, ktorou sa druhýkrát mení a dopĺňa Dohoda o partnerstve medzi členmi skupiny afrických, karibských a tichomorských štátov
na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej, podpísaná v Cotonou 23. júna 2000 a prvýkrát
zmenená a doplnená v Luxemburgu 25. júna 2005 (Ú. v. EÚ L 287, 4.11.2010, s. 3).
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c) „rybolovná činnosť“ je vyhľadávanie rýb, spustenie, nastavenie, vlečenie a vytiahnutie rybárskeho výstroja, vytiahnutie
úlovku na palubu, spracovanie na palube, preprava, umiestnenie do klietok, vykrmovanie a vylodenie rýb a
produktov rybolovu;
d) „rybárske plavidlo“ je každé plavidlo vybavené na komerčné využívanie morských biologických zdrojov;
e) „podporné plavidlo“ je každé plavidlo Únie, ktoré asistuje rybárskym plavidlám;
f) „plavidlo Únie“ je plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského štátu Únie a registrované v Únii;
g) „libérijská rybolovná zóna“ je časť vôd, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Libérie, kde Libéria povoľuje
plavidlám Únie vykonávať rybolovné činnosti;
h) „vyššia moc“ je každá náhla, nepredvídateľná a nevyhnutná udalosť, ktorá ohrozuje výkon štandardných rybolovných
činností v libérijskej rybolovnej zóne alebo im bráni.

Článok 2
Rozsah pôsobnosti
Touto dohodou sa stanovujú zásady, pravidlá a postupy, ktorými sa riadia:
a) podmienky, za ktorých plavidlá Únie smú vykonávať rybolovné činnosti v libérijskej rybolovnej zóne;
b) hospodárska, finančná, technická a vedecká spolupráca v odvetví rybolovu s cieľom podporovať udržateľný rybolov v
libérijskej rybolovnej zóne a rozvoj libérijského odvetvia rybolovu;
c) spolupráca týkajúca sa opatrení riadenia, kontroly a dohľadu v libérijskej rybolovnej zóne s cieľom zabezpečiť
dodržiavanie uvedených pravidiel a podmienok, účinnosť opatrení na ochranu rybolovných zdrojov a riadenie
rybolovných činností, najmä pokiaľ ide o boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu;
d) partnerstvá medzi prevádzkovateľmi s cieľom rozvoja hospodárskych aktivít v odvetví rybolovu a príbuzných aktivít
v spoločnom záujme.

Článok 3
Zásady
1.
Zmluvné strany sa týmto zaväzujú podporovať zodpovedný rybolov v libérijskej rybolovnej zóne podľa Kódexu
pravidiel pre zodpovedný rybolov FAO na základe zásady nediskriminácie.
2.
Libérijské orgány sa zaväzujú, že iným zahraničným flotilám vykonávajúcim rybolovné činnosti v libérijskej
rybolovnej zóne, ktoré majú rovnaké charakteristiky a zameriavajú sa na rovnaké druhy ako tie, ktoré sa uvádzajú v tejto
dohode a vykonávacom protokole k tejto dohode (ďalej len „protokol“), neposkytnú výhodnejšie podmienky než tie,
ktoré sú zakotvené v tejto dohode. Uvedené podmienky sa týkajú ochrany, rozvoja a riadenia zdrojov, finančných
opatrení, poplatkov a práv v súvislosti s vydávaním oprávnení na rybolov.
3.
Libéria sa v záujme obojstrannej transparentnosti zaväzuje zverejniť akúkoľvek dohodu, ktorou sa zahraničným
flotilám povoľuje loviť vo vodách, ktoré patria pod jej jurisdikciu.
4.
Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú túto dohodu vykonávať v súlade s článkom 9 dohody z Cotonou z
hľadiska podstatných aspektov ľudských práv, demokratických zásad a právneho štátu, a základných aspektov dobrej
správy vecí verejných podľa postupu uvedeného v článkoch 8 a 96 dohody z Cotonou.
5.
Zmluvné strany spolupracujú na realizácii sektorovej politiky rybolovu prijatej libérijskou vládou a s týmto cieľom
nadviažu politický dialóg týkajúci sa potrebných reforiem. Konzultujú medzi sebou s cieľom prípadného prijatia
opatrení v tejto oblasti.
6.
Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že zabezpečia vykonávanie tejto dohody v súlade so zásadami dobrého
hospodárenia a sociálneho riadenia a rešpektujúc stav populácie rýb.
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7.
Na námorníkov z afrických, karibských a tichomorských (ďalej len „AKT“) krajín nalodených na plavidlách Únie sa
bude plne vzťahovať vyhlásenie Medzinárodnej organizácie práce o základných princípoch a pracovných právach, najmä
pokiaľ ide o slobodu združovania a kolektívne vyjednávanie pracovníkov a odstránenie diskriminácie v otázkach
zamestnania a povolania.
8.
Pred prijatím každého rozhodnutia, ktoré môže ovplyvniť činnosti plavidiel Únie na základe tejto zmluvy, sa
zmluvné strany navzájom konzultujú.

Článok 4
Prístup do libérijskej rybolovnej zóny
1.
Plavidlá Únie môžu vykonávať rybolovné činnosti v libérijskej rybolovnej zóne, iba ak sú držiteľmi oprávnenia na
rybolov vydaného podľa tejto dohody. Akákoľvek komerčná rybolovná činnosť mimo rámca tejto dohody je zakázaná.
2.
Libérijské orgány nesmú plavidlám Únie udeliť iné oprávnenia na rybolov, ako sú oprávnenia podľa tejto dohody.
Vydávanie akýchkoľvek oprávnení na rybolov plavidlám Únie mimo rámca tejto dohody, najmä vo forme súkromných
licencií, je zakázané.

Článok 5
Uplatniteľné právo a vykonávanie
1.
Činnosti plavidiel Únie, ktoré vykonávajú rybolovné činnosti v libérijskej rybolovnej zóne, podliehajú uplatni
teľným zákonom a iným právnym predpisom Libérie, ak sa v tejto dohode, protokole alebo v prílohe nestanovuje inak.
Libéria orgánom Únie poskytne jej uplatniteľné zákony a iné právne predpisy.
2.
Libéria sa zaväzuje prijať všetky potrebné kroky s cieľom zabezpečiť účinné vykonávanie ustanovení o
monitorovaní a kontrole rybolovu a dohľade nad ním podľa tejto dohody. Plavidlá Únie spolupracujú s libérijskými
orgánmi zodpovednými za vykonávanie tohto monitorovania, kontroly a dohľadu.
3.
Libérijské orgány oznámia orgánom Únie akékoľvek zmeny existujúcich právnych predpisov alebo nové právne
predpisy, ktoré by mohli mať vplyv na činnosti plavidiel Únie. Takéto právne predpisy budú uplatniteľné na plavidlá
Únie od šesťdesiateho dňa po dni, keď orgány Únie dostanú oznam.
4.
Únia sa zaväzuje podniknúť všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu svojich plavidiel s touto dohodou a
právnymi predpismi upravujúcimi rybolov vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť alebo jurisdikciu Libérie.
5.
Orgány Únie oznámia libérijským orgánom akékoľvek zmeny právnych predpisov, ktoré by mohli mať vplyv na
činnosti plavidiel Únie vykonávané podľa tejto dohody.

Článok 6
Finančný príspevok
1.

Únia poskytuje Libérii finančný príspevok podľa tejto dohody s cieľom:

a) pokryť časť nákladov plavidiel Únie na prístup do libérijskej rybolovnej zóny a rybolovné zdroje bez toho, aby boli
dotknuté prístupové náklady znášané vlastníkmi plavidiel;
b) podporiť kapacitu Libérie budovať politiku udržateľného rybolovu cez sektorovú podporu.
2.
Finančný príspevok na sektorovú podporu musí byť oddelený od platieb na prístupové náklady a podmienený
dosiahnutím cieľov libérijskej sektorovej podpory v súlade s protokolom a ročnými a viacročnými programami jeho
vykonávania.
3.

Finančný príspevok Únia vypláca každý rok v súlade s protokolom.

a) Výška príspevku uvedeného v odseku 1 písm. a) tohto článku sa môže upraviť uplatnením článku 8 tejto dohody v
závislosti od:
i) zníženia rybolovných možností poskytnutých plavidlám Únie na účely riadenia dotknutých populácií, ktoré sa
považujú za potrebné z hľadiska zachovania a udržateľného využívania zdrojov na základe najlepších dostupných
vedeckých odporúčaní;
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ii) zvýšenia rybolovných možností poskytnutých plavidlám Únie, ak z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní
vyplýva, že to stav zdrojov umožňuje;
b) Výška príspevku uvedeného v odseku 1 písm. b) sa môže upraviť v nadväznosti na prehodnotenie podmienok
finančného príspevku na vykonávanie sektorovej politiky rybolovu v Libérii, ak túto skutočnosť odôvodňujú
konkrétne výsledky ročných a viacročných programov, ktoré zmluvné strany zaznamenali;
c) Vyplácanie príspevku sa môže pozastaviť:
i) uplatnením článku 13 tejto dohody;
ii) uplatnením článku 14 tejto dohody.

Článok 7
Podpora spolupráce na úrovni hospodárskych subjektov a občianskej spoločnosti
1.
Zmluvné strany podporujú hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu v rybolove a súvisiacich odvetviach.
Vedú vzájomné konzultácie v záujme koordinácie rôznych opatrení, ktoré môžu byť v tejto oblasti prijaté.
2.
Zmluvné strany sa zaväzujú podporovať výmenu informácií o rybolovných technikách, rybárskom výstroji,
metódach konzervovania a priemyselnom spracovaní produktov rybolovu.
3.
Zmluvné strany sa prípadne usilujú vytvoriť priaznivé podmienky na podporu vzťahov medzi svojimi podnikmi v
technickej, hospodárskej a obchodnej oblasti podporovaním vytvorenia priaznivého prostredia na rozvoj obchodu a
investícií.
4.
Zmluvné strany sa môžu podujať, že medzi prevádzkovateľmi plavidiel Libérie a Únie zrealizujú plán opatrení
zameraný na podporu vyloďovania rýb z plavidiel Únie vykonávajúcich rybolovné činnosti v Libérii.
5.
Zmluvné strany podporujú prípadné zriaďovanie spoločných podnikov s obojstranným záujmom, ktoré dôsledne
dodržiavajú právne predpisy Libérie a Únie.

Článok 8
Spoločný výbor
1.
Zriaďuje sa spoločný výbor so zástupcami orgánov Únie a Libérie, ktorý bude zodpovedať za kontrolu
uplatňovania tejto dohody. Spoločný výbor môže prijímať zmeny protokolu, ako aj prílohy k nemu a jej dodatkov.
2.

Spoločný výbor najmä

a) kontroluje plnenie, výklad a vykonávanie tejto dohody, a najmä vymedzovanie ročných a viacročných programov
podľa článku 6 ods. 2 a hodnotenie ich vykonávania;
b) zabezpečuje potrebné spojenie v otázkach spoločného záujmu v oblasti rybolovu, najmä štatistickú analýzu údajov o
úlovkoch;
c) slúži ako fórum na mimosúdne vyrovnanie sporov, ktoré prípadne vyplynú z výkladu alebo vykonávania tejto
dohody.
3.
Rozhodovacia právomoc spoločného výboru spočíva v schvaľovaní zmien protokolu, ako aj prílohy k protokolu a
jej dodatkov, pokiaľ ide o:
a) prehodnocovanie rybolovných možností a súvisiaci finančný príspevok;
b) postupy sektorovej podpory;
c) technické podmienky a pravidlá, ktorými sa riadia rybolovné činnosti plavidiel Únie.
4.
Spoločný výbor vykonáva svoje funkcie v súlade s cieľmi tejto dohody a podľa príslušných pravidiel, ktoré prijala
komisia ICCAT a prípadne ostatné regionálne organizácie riadenia rybolovu.
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5.
Spoločný výbor zasadá najmenej raz do roka, striedavo v Libérii a v Únii alebo na inom spoločne dohodnutom
mieste, pričom zasadnutiu predsedá usporiadateľská strana. Na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa zorganizuje
mimoriadne zasadnutie. Rozhodnutia sa prijímajú konsenzom a prikladajú sa k schválenej zápisnici zo zasadnutia.
Nadobúdajú platnosť dňom, keď si zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie postupov potrebných na ich prijatie.
6.

Spoločný výbor môže prijať vlastný rokovací poriadok.

Článok 9
Spolupráca v oblasti monitorovania nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a boja proti
nemu
Zmluvné strany sa zaväzujú úzko spolupracovať v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu
s cieľom vykonávať zodpovedný a udržateľný rybolov.

Článok 10
Vedecká spolupráca
1.
Zmluvné strany budú podporovať vedeckú spoluprácu v záujme pravidelného posudzovania stavu populácie rýb v
libérijských vodách.
2.
Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby konzultovať v rámci vedeckých stretnutí, komisie ICCAT a iných
regionálnych organizácií riadenia rybolovu s cieľom podporovať riadenie a ochranu morských biologických zdrojov v
libérijskej rybolovnej zóne a spolupracovať na súvisiacom vedeckom výskume.

Článok 11
Územná pôsobnosť dohody
Táto dohoda sa vzťahuje na jednej strane na územia, na ktorých sa uplatňuje Zmluva o fungovaní Európskej únie
Európskej únie za podmienok stanovených v tejto zmluve, a na strane druhej na územie Libérie a vody, ktoré patria pod
jurisdikciu Libérie.

Článok 12
Trvanie a automatické predĺženie
Táto dohoda sa uplatňuje päť rokov odo dňa začatia jej predbežného vykonávania. Jej platnosť sa automaticky predlžuje,
pokiaľ nedôjde k vypovedaniu podľa článku 14.
Protokol, príloha k nemu a jej dodatky tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 13
Pozastavenie
1.

Uplatňovanie tejto dohody možno pozastaviť z iniciatívy ktorejkoľvek zmluvnej strany, ak:

a) zasiahne vyššia moc;
b) medzi zmluvnými stranami nastane spor týkajúci sa výkladu alebo vykonávania tejto dohody; alebo
c) jedna zo strán nedodržiava ustanovenia tejto dohody, najmä článok 3 ods. 4 o dodržiavaní ľudských práv.
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2.
Zmluvná strana, ktorá má záujem o pozastavenie vykonávania tejto dohody, to oznámi druhej strane písomne a
pozastavenie nadobudne účinnosť tri mesiace po doručení oznámenia. Zmluvné strany musia od doručenia oznámenia
o pozastavení do troch mesiacov vzájomne konzultovať s cieľom dospieť k mimosúdnemu vyrovnaniu sporu. Ak sa
dosiahne takéto vyrovnanie, vykonávanie dohody sa obnoví a platba finančného príspevku uvedeného v článku 6 sa
zníži pomerne a pro rata temporis k obdobiu trvania pozastavenia.
Článok 14
Vypovedanie
1.

Ktorákoľvek zmluvná strana môže vypovedať túto dohodu, najmä ak:

a) zasiahne vyššia moc;
b) sa zhorší stav predmetných populácií podľa najlepších dostupných nezávislých a spoľahlivých vedeckých odporúčaní;
c) sa zníži miera využívania rybolovných možností udelených plavidlám Únie;
d) zmluvné strany porušia svoje záväzky v oblasti boja proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému
rybolovu.
2.
Zmluvná strana, ktorá má záujem na vypovedaní tejto dohody oznámi druhej strane písomne a vypovedanie
nadobúda účinnosť šesť mesiacov po doručení oznámenia, pokiaľ sa zmluvné strany spoločne nedohodnú na predĺžení
tejto lehoty. Zmluvné strany musia od doručenia oznámenia o vypovedaní do šiestich mesiacov navzájom konzultovať s
cieľom dospieť k mimosúdnemu vyrovnaniu sporu.
3.
Ak dôjde k vypovedaniu, platba finančného príspevku uvedeného v článku 6 sa za rok, v ktorom vypovedanie
dohody nadobudne účinnosť, znižuje pomerne a pro rata temporis.
Článok 15
Predbežné vykonávanie
Zmluvné strany podpisom tejto dohody schvaľujú predbežné vykonávanie dohody, ktoré predchádza jej nadobudnutiu
platnosti.
Článok 16
Jazyk a nadobudnutie platnosti
Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom, fínskom,
francúzskom, gréckom, holandskom, chorvátskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom,
portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom jazyku, pričom každé znenie
je rovnako autentické.
Nadobúda platnosť dňom, keď si obe zmluvné strany navzájom oznámia ukončenie potrebných postupov.
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Съставено в Брюксел на девети декември две хиляди и петнадесета година.
Hecho en Bruselas, el nueve de diciembre de dos mil quince.
V Bruselu dne devátého prosince dva tisíce patnáct.
Udfærdiget i Bruxelles den niende december to tusind og femten.
Geschehen zu Brüssel am neunten Dezember zweitausendfünfzehn.
Kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembrikuu üheksandal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εννέα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαπέντε.
Done at Brussels on the ninth day of December in the year two thousand and fifteen.
Fait à Bruxelles, le neuf décembre deux mille quinze.
Sastavljeno u Bruxellesu devetog prosinca dvije tisuće petnaeste.
Fatto a Bruxelles, addì nove dicembre duemilaquindici.
Briselē, divi tūkstoši piecpadsmitā gada devītajā decembrī.
Priimta du tūkstančiai penkioliktų metų gruodžio devintą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenötödik év december havának kilencedik napján.
Magħmul fi Brussell, fid-disa’ jum ta’ Diċembru fis-sena elfejn u ħmistax.
Gedaan te Brussel, de negende december tweeduizend vijftien.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiątego grudnia roku dwa tysiące piętnastego.
Feito em Bruxelas, em nove de dezembro de dois mil e quinze.
Întocmit la Bruxelles la nouă decembrie două mii cincisprezece.
V Bruseli deviateho decembra dvetisícpätnásť.
V Bruslju, dne devetega decembra leta dva tisoč petnajst.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisitoista.
Som skedde i Bryssel den nionde december år tjugohundrafemton.

За Европейския съюз
Рог la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
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За Република Либерия
Por la República de Liberia
Za Liberijskou republiku
For Republikken Liberia
Für die Republik Liberia
Libeeria Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Λιβερίας
For the Republic of Liberia
Pour la République du Libéria
Za Republiku Liberiju
Per la Repubblica di Liberia
Libērijas Republikas vārdā –
Liberijos Respublikos vardu
A Libériai Köztársaság részéről
Għar-Repubblika tal-Liberja
Voor de Republiek Liberia
W imieniu Republiki Liberii
Pela República da Libéria
Pentru Republica Liberia
Za Libérijskú republiku
Za Republiko Liberijo
Liberian tasavallan puolesta
För Republiken Liberia
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PROTOKOL
o vykonávaní dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou
a Libérijskou republikou
Článok 1
Rozsah pôsobnosti
1.

Plavidlám Únie sa podľa článku 4 tejto dohody udeľujú tieto rybolovné možnosti:

Druhy migrujúce na veľké vzdialenosti (druhy uvedené v prílohe 1 k Dohovoru Organizácie Spojených národov
o morskom práve z roku 1982).
2.

Tento protokol sa vzťahuje na tieto plavidlá Únie:

a) 28 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou a
b) 6 plavidiel s lovnými šnúrami na lov pri hladine.
3.

Odsek 1 tohto článku sa uplatňuje s výhradou článkov 6 a 7 tohto protokolu.

4.
Plavidlá Únie môžu v súlade s článkom 4 tejto dohody vykonávať rybolovné činnosti v libérijskej rybolovnej zóne,
len ak majú oprávnenie na rybolov vydané podľa tohto protokolu v súlade s prílohou k nemu.

Článok 2
Trvanie
Tento protokol a príloha k nemu sa uplatňujú päť rokov odo dňa začatia ich predbežného vykonávania.

Článok 3
Finančný príspevok
1.

V období uvedenom v článku 2 predstavuje finančný príspevok uvedený v článku 6 dohody 3 250 000 EUR.

2.

Tento finančný príspevok pozostáva z týchto položiek:

a) ročná suma za prístup k rybolovným zdrojom v libérijskej rybolovnej zóne vo výške 357 500 EUR v prvom roku,
325 000 EUR v druhom, treťom a štvrtom roku a 292 500 EUR v piatom roku, pričom táto suma zodpovedá
referenčnej tonáži 6 500 ton ročne; a
b) osobitná ročná suma určená konkrétne na podporu vykonávania libérijskej sektorovej rybárskej politiky vo výške
357 500 EUR v prvom roku, 325 000 EUR v druhom, treťom a vo štvrtom roku a 292 500 EUR v piatom roku.
3.

Odsek 1 tohto článku sa uplatňuje s výhradou článkov 4, 5, 6, 7 a 8 tohto protokolu a článkov 13 a 14 dohody.

4.
Ak ročné množstvo úlovkov uskutočnených plavidlami Únie v libérijskej rybolovnej zóne prekročí ročnú
referenčnú tonáž uvedenú v odseku 2 písm. a), celková výška finančného príspevku sa zvýši za každú ďalšiu tonu
úlovku o 55 EUR v prvom roku, 50 EUR v druhom, treťom a štvrtom roku a 45 EUR v piatom roku.
5.
Celková ročná suma, ktorú zaplatí Únia, však nesmie prekročiť dvojnásobok sumy uvedenej v odseku 2 písm. a).
Ak množstvá ulovené plavidlami Únie prekročia množstvá zodpovedajúce dvojnásobku celkovej ročnej sumy, suma za
množstvo, ktoré presahuje túto hranicu, sa zaplatí v nasledujúcom roku.
6.
Únia zaplatí finančný príspevok uvedený v odseku 2 písm. a) za prístup plavidiel Únie k libérijským rybolovným
zdrojom najneskôr tri mesiace po dátume začatia predbežného vykonávania protokolu v prvý rok a najneskôr v deň
výročia dátumu začatia predbežného vykonávania protokolu v nasledujúce roky.
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7.
Disponovanie s finančným príspevkom uvedeným v odseku 2 písm. a) patrí do výlučnej právomoci libérijských
orgánov.
8.
Finančný príspevok uvedený v odseku 2 sa vypláca na účet štátnej pokladnice Libérijskej centrálnej banky.
Finančný príspevok uvedený v odseku 2 písm. b) sa sprístupní Ministerstvu poľnohospodárstva Libérie. Libérijské orgány
orgánom Únie každý rok poskytnú údaje o predmetnom bankovom účte.

Článok 4
Sektorová podpora
1.
Spoločný výbor zriadený podľa článku 8 dohody prijme najneskôr do troch mesiacov po nadobudnutí platnosti
alebo po predbežnom vykonávaní tohto protokolu viacročný sektorový program a jeho podmienky uplatňovania, najmä
so zameraním na tieto body:
a) ročné a viacročné usmernenia, na základe ktorých sa bude používať osobitná suma finančného príspevku uvedená v
článku 3 ods. 2 písm. b);
b) ročné a viacročné ciele, ktoré postupne treba splniť v záujme rozvoja zodpovedných a udržateľných rybolovných
činností, so zreteľom na priority Libérie vyjadrené v rámci vnútroštátnych politík, ktoré súvisia s podporou
zodpovedného a udržateľného rybolovu alebo naň majú vplyv, najmä v oblasti podpory maloobjemového rybolovu,
monitorovania a kontroly nezákonného, nenahláseného a neregulovaného (NNN) rybolovu a dohľadu nad ním a boja
proti nemu, ako aj na priority v oblasti posilňovania vedeckých kapacít Libérie v odvetví rybolovu;
c) kritériá a postupy, prípadne aj vrátane rozpočtových a finančných ukazovateľov na hodnotenie každoročne
dosiahnutých výsledkov.
2.
Používanie osobitnej sumy finančného príspevku uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. b) sa zakladá na cieľoch, ktoré
podľa spoločného výboru treba dosiahnuť, a ročných a viacročných programoch zameraných na ich plnenie.
3.
Každú navrhovanú zmenu viacročného sektorového programu musí schváliť spoločný výbor. Ak libérijské orgány
súrne požiadajú o zmenu ročného sektorového programu, môže sa tak urobiť v rámci spoločného výboru, a to aj
výmenou listov.
4.
Libéria každý rok predloží správu o pokroku pri prijatých opatreniach a o výsledkoch v rámci sektorovej podpory,
ktoré preskúma spoločný výbor. Libéria pred ukončením platnosti tohto protokolu vypracuje aj záverečnú správu.
5.
Osobitná suma finančného príspevku uvedená v článku 3 ods. 2 písm. b) sa vypláca v splátkach. Za prvý rok
platnosti tohto protokolu sa splátka vyplatí na základe potrieb identifikovaných v dohodnutých programoch. V nasledu
júcich rokoch uplatňovania sa splátky vyplácajú na základe potrieb identifikovaných v dohodnutých programoch a na
základe analýzy výsledkov dosiahnutých pri vykonávaní sektorovej podpory.
6.
Únia si vyhradzuje právo zrevidovať a/alebo pozastaviť, čiastočne alebo úplne, platbu osobitného finančného
príspevku uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. b):
a) ak sa po vyhodnotení, ktoré vykoná spoločný výbor, zistí, že dosiahnuté výsledky nie sú v súlade s programami;
b) ak tento finančný príspevok nebol použitý v súlade s podmienkami schválenými spoločným výborom.
7.
Vyplácanie finančného príspevku sa obnoví po tom, čo zmluvné strany navzájom konzultujú a v rámci
spoločného výboru dospejú k dohode, ktorá sa bude zakladať na výsledkoch vykonávania schválených programov
uvedených v odseku 1. Osobitný finančný príspevok stanovený v článku 3 ods. 2 písm. b) sa však musí uhradiť
najneskôr do šiestich mesiacov od ukončenia platnosti tohto protokolu.
8.
Libéria môže každý rok rozhodnúť o použití sumy, ktorá sa pridá k časti finančného príspevku uvedenej
v článku 3 ods. 2 písm. b), na účely vykonávania viacročného programu. O tomto použití musí informovať Úniu
najneskôr do dvoch mesiacov po výročnom dátume nadobudnutia platnosti tohto protokolu.
9.

Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť transparentnosť opatrení prijatých v rámci sektorovej podpory.
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Článok 5
Vedecká spolupráca v oblasti zodpovedného rybolovu
1.
Zmluvné strany sa týmto zaväzujú v libérijskej rybolovnej zóne podporovať zodpovedný rybolov založený na
zásade nediskriminácie medzi jednotlivými flotilami, ktoré majú rovnaké charakteristiky a zameriavajú sa na rovnaké
druhy ako tie, ktoré sa uvádzajú v tomto protokole.
2.
Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje tento protokol, sa zmluvné strany zaväzujú, že budú spolupracovať pri
monitorovaní stavu rybolovných zdrojov v líberijskej rybolovnej zóne v záujme udržateľného riadenia rybolovu.
3.
Zmluvné strany budú dodržiavať odporúčania a uznesenia Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických
tuniakov (ICCAT) a brať ohľad na vedecké odporúčania iných zainteresovaných regionálnych organizácií.
4.
Zmluvné strany sa zaväzujú podľa potreby zúčastňovať na spoločných vedeckých stretnutiach s cieľom preskúmať
každú vedeckú záležitosť týkajúcu sa vykonávania tohto protokolu. Spoločný výbor môže stanoviť referenčný rámec
takýchto spoločných vedeckých stretnutí.
5.
Spoločný výbor môže na základe odporúčaní a rezolúcií, ktoré prijme komisia ICCAT, najlepších dostupných
vedeckých odporúčaní a prípadne aj záverov zo spoločného vedeckého stretnutia prijať rozhodnutie o opatreniach na
zabezpečenie udržateľného riadenia rybolovných zdrojov, na ktoré sa vzťahuje tento protokol, pokiaľ ide o činnosti
plavidiel Únie.

Článok 6
Revízia rybolovných možností a technických opatrení na základe spoločnej dohody
1.
Spoločný výbor môže preskúmať a rozhodnúť sa revidovať rybolovné možnosti uvedené v článku 1, ak
odporúčania a rezolúcie komisie ICCAT potvrdia, že revíziou sa zabezpečí udržateľné riadenie rybolovných zdrojov, na
ktoré sa vzťahuje tento protokol. V takomto prípade sa finančný príspevok uvedený v článku 3 ods. 2 písm. a) zreviduje
úmerne a pro rata temporis na základe rozhodnutia spoločného výboru. Celková ročná suma zaplatená Úniou však
nepresiahne dvojnásobok sumy uvedenej v článku 3 ods. 2 písm. a).
2.
Spoločný výbor môže v prípade potreby preskúmať a rozhodnúť sa vzájomnou dohodou prijať aj technické
ustanovenia tohto protokolu a jeho prílohy.

Článok 7
Experimentálny rybolov a nové rybolovné možnosti
1.
Na požiadanie jednej zo strán sa v spoločnom výbore môže zvážiť možnosť experimentálneho rybolovu v
libérijskej rybolovnej zóne s cieľom otestovať technickú uskutočniteľnosť a ekonomickú životaschopnosť nových lovísk,
ktoré nie sú uvedené v článku 1. Na tento účel spoločný výbor určí na základe jednotlivých prípadov druhy, podmienky
a všetky ďalšie náležité parametre.
2.
Ak Únia nadobudne záujem o nové rybolovné možnosti, spoločný výbor vzhľadom na najlepšie dostupné vedecké
odporúčania a výsledky experimentálneho rybolovu zvolá stretnutie s cieľom prediskutovať a stanoviť podmienky
takýchto nových rybolovných činností.
3.
Po tom, čo Libéria povolí uvedené nové rybolovné činnosti, spoločný výbor prijme príslušné zmeny tohto
protokolu a prílohy k nemu.

Článok 8
Pozastavenie
1.
Vykonávanie tohto protokolu vrátane vyplácania finančného príspevku uvedeného v článku 3 ods. 2 písm. a) a b)
tohto protokolu sa môže pozastaviť z iniciatívy ktorejkoľvek zo strán v prípadoch a za podmienok uvedených
v článku 13 dohody.
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2.
Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 tohto protokolu, sa vyplácanie finančného príspevku obnoví ihneď po
náprave situácie, ktorá predchádzala udalostiam uvedeným v článku 13 dohody.
Článok 9
Vypovedanie
Protokol sa môže vypovedať z iniciatívy ktorejkoľvek zo strán v prípadoch a za podmienok uvedených v článku 14
dohody.
Článok 10
Elektronická výmena údajov
1.
Libéria a Únia sa zaväzujú, že zavedú systémy potrebné na elektronickú výmenu všetkých informácií a
dokumentov súvisiacich s vykonávaním dohody a tohto protokolu.
2.

Elektronická forma dokumentu sa v každom ohľade pokladá za rovnocennú jeho papierovej verzii.

3.
V prípade výskytu akejkoľvek poruchy počítačového systému, ktorá takejto výmene zabraňuje, príslušná zmluvná
strana o tejto skutočnosti okamžite informuje druhú zmluvnú stranu. Za uvedených okolností sa informácie a
dokumenty súvisiace s vykonávaním dohody a protokolu automaticky nahradia ich papierovou verziou, ako sa spresňuje
v prílohe.
Článok 11
Dôvernosť
1.
Libéria a Únia sa zaväzujú zabezpečiť, že so všetkými obchodne citlivými údajmi o plavidlách Únie a ich
rybolovných činnostiach získanými v rámci dohody a tohto protokolu sa bude vždy zaobchádzať v súlade s príslušnými
zásadami dôvernosti a ochrany údajov.
2.
Zmluvné strany zabezpečia, aby sa zverejňovali iba súhrnné údaje o rybolovných činnostiach flotily EÚ v
libérijskej rybolovnej zóne, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami komisie ICCAT a iných regionálnych organizácií
riadenia rybolovu. Údaje, ktoré by sa inak mohli považovať za dôverné, sa používajú výlučne na účely vykonávania
dohody a na účely riadenia rybolovu, jeho monitorovania, kontroly a dohľadu nad ním.
Článok 12
Predbežné vykonávanie
Tento protokol sa predbežne vykonáva odo dňa jeho podpisu zmluvnými stranami až do nadobudnutia jeho platnosti.
Článok 13
Nadobudnutie platnosti
Tento protokol nadobúda platnosť dňom, keď si zmluvné strany navzájom oznámia dokončenie potrebných postupov.
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PRÍLOHA
PODMIENKY VYKONÁVANIA RYBOLOVNÝCH ČINNOSTÍ PLAVIDLAMI ÚNIE V LIBÉRIJSKEJ RYBOLOVNEJ
OBLASTI
KAPITOLA I
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Určenie príslušného orgánu
1. Na účely tejto prílohy a ak nie je uvedené inak, každý odkaz na Európsku úniu (ďalej len „Únia“) a Libériu v zmysle
príslušného orgánu znamená:
— v prípade Únie: Európsku komisiu, prípadne zastúpenú delegáciou Európskej únie v Libérii (ďalej len „delegácia
EÚ“);
— v prípade Libérie: ministerstvo poľnohospodárstva (ďalej len „MOA“).
Libérijská rybolovná zóna
2. Zemepisné súradnice libérijskej rybolovnej zóny, ako sa vymedzuje v článku 1 písm. g) dohody, a základné línie sú
uvedené v dodatku 5 k tejto prílohe.
3. Zóny, v ktorých je zakázaný rybolov v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, napríklad národné
parky, chránené morské zóny a zóny reprodukcie rýb, ako aj oblasti, v ktorých je zakázaná plavba, sú taktiež
uvedené v dodatku 5 k tejto prílohe.
4. Libéria oznámi vlastníkom plavidiel súradnice uvedených zón pri vydaní oprávnenia na rybolov.
5. Libéria oznámi Únii aspoň dva mesiace pred uplatnením akýchkoľvek zmien zón, v ktorých je zakázaná plavba a
rybolov.
Platby splatné vlastníkmi lodí
6. Libéria pred začatím predbežného vykonávania tohto protokolu oznámi Únii údaje týkajúce sa vládneho(-ych)
bankového(-vých) účtu(-ov), na ktorý(-é) sa majú uhradiť finančné sumy splatné plavidlami Únie podľa dohody.
Náklady spojené s bankovými prevodmi hradia vlastníci plavidiel.
Kontakty
7. Kontaktné údaje libérijských orgánov sú uvedené v dodatku 7 k tejto prílohe.
KAPITOLA II
OPRÁVNENIA NA RYBOLOV
ODDIEL 1

Žiadosti o oprávnenia na rybolov a ich vydávanie
Podmienky získania oprávnenia na rybolov
1. Povolenie na rybolov v libérijskej rybolovnej zóne môžu získať iba oprávnené plavidlá.
2. Aby bolo plavidlo oprávnené, majiteľ plavidla, kapitán ani samotné plavidlo nesmú mať zakázané loviť v Libérii.
Musia mať usporiadané vzťahy s libérijskými orgánmi v tom zmysle, že musia mať splnené všetky predchádzajúce
povinnosti vyplývajúce z ich rybolovných činností v Libérii podľa dohôd o rybolove uzavretých s Úniou. Plavidlá
musia byť uvedené aj v registri rybárskych plavidiel EÚ a v evidencii plavidiel komisie ICCAT a nesmú byť na
zozname plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov, ktorý vedie komisia ICCAT alebo akákoľvek iná regionálna
organizácia riadenia rybolovu.
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Žiadosť o oprávnenie na rybolov
3. Únia najmenej 15 kalendárnych dní pred prvým dňom požadovanej platnosti elektronicky predloží Libérii žiadosť za
každé plavidlo, ktoré má záujem vykonávať rybolov podľa dohody, pričom kópiu zašle aj delegácii EÚ v Libérii. Únia
Libérii zasiela priamo originály a delegácii EÚ v Libérii sa doručujú kópie.
4. Žiadosti sa podávajú na formulári v súlade so vzorom uvedeným v dodatku 1 k tejto prílohe a musia k nim byť
priložené tieto dokumenty:
i)

doklad o zaplatení zálohy na obdobie platnosti požadovaného oprávnenia na rybolov, ktorá je nenávratná;

ii) v prípade každej prvotnej žiadosti podľa protokolu, alebo v dôsledku technickej zmeny dotknutého plavidla,
musí byť pripojená aktuálna (nie staršia ako 12 mesiacov) digitálna farebná fotografia plavidla v dostatočnom
rozlíšení (veľkosť aspoň 15 × 10 cm), na ktorej vidno bočný pohľad na plavidlo vrátane názvu plavidla a identifi
kačného čísla na trupe;
iii) osvedčenie o schopnosti plavidla plaviť sa po mori;
iv) osvedčenie o registrácii plavidla;
v)

osvedčenie o tonáži;

vi) osvedčenie o poistení;
vii) vyobrazenie a podrobný opis používaného rybárskeho výstroja.
5. Príslušné libérijské orgány použijú informácie poskytnuté vo formulári žiadosti uvedenom v bode 4 na spracovanie a
vydanie imatrikulačného osvedčenia námorného orgánu Libérie v lehote uvedenej v bode 3. Imatrikulačné osvedčenie
námorného orgánu Libérie by malo byť vydané pred vydaním oprávnenia na rybolov zo strany príslušných orgánov
Libérie.
6. Ako súčasť prvej žiadosti o oprávnenie na rybolov podľa protokolu sa musia všetky plavidlá Únie pred udelením
povolenia podrobiť inšpekcii. Vydanie prvého oprávnenia na rybolov bude závisieť od úspešného absolvovania tejto
inšpekcie, ktorá sa vykonáva v určených prístavoch v subregióne dohodnutom medzi Úniou a Libériou s výhradou
povolenia zo strany dotknutého prístavného štátu. Ak sa inšpekcie uskutočňujú mimo prístavu v Monrovii, všetky
súvisiace náklady znáša vlastník plavidla.
7. Pri predlžovaní platnosti oprávnenia na rybolov podľa platného protokolu platí, že ak sa nezmenili technické
špecifikácie plavidla, stačí k žiadosti o predĺženie platnosti pripojiť potvrdenie o zaplatení povinných nenávratných
poplatkov. Ak sa technické špecifikácie zmenili, žiadosť sa predloží ešte raz spolu so všetkými príslušnými
dokumentmi, ako sa uvádza v bode 4, a vydanie oprávnenia na rybolov bude závisieť od úspešného absolvovania
novej inšpekcie pred udelením oprávnenia.
8. Ak Libéria nezíska povolenie od dotknutého prístavného štátu, aby vykonala inšpekciu, vlastník plavidla je
automaticky zbavený povinnosti absolvovať inšpekcie pred udelením oprávnenia uvedené v bodoch 6 a 7.

Vydávanie oprávnení na rybolov
9.

Libéria vydáva oprávnenia na rybolov vlastníkom plavidiel alebo informuje Úniu o zamietnutí žiadostí o ne v lehote
15 kalendárnych dní od prijatia všetkých dokladov uvedených v bode 4. Originál oprávnenia na rybolov sa zašle
vlastníkom plavidiel alebo ich zástupcom prostredníctvom Únie. Ak sú príslušné pracoviská Únie zatvorené, Libéria
môže zaslať oprávnenie na rybolov priamo vlastníkovi plavidla alebo jeho zástupcovi a kópiu odovzdať Únii.

10. Okrem toho, aby sa zabránilo oneskoreniu možnosti loviť, Únii sa zašle elektronická kópia oprávnenia na rybolov,
aby ho preposlala vlastníkovi plavidla, a pre informáciu aj delegácii EÚ v Libérii. Túto kópiu možno používať
najviac 60 kalendárnych dní po dátume vydania oprávnenia na rybolov. Počas tohto obdobia sa kópia považuje za
rovnocennú originálu.
11. Originál oprávnenia na rybolov sa musí vždy nachádzať na palube, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia
bodu 10.

12.12.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/17

Zoznam plavidiel oprávnených na rybolov
12. Po vydaní oprávnenia na rybolov Libéria okamžite zaradí plavidlo Únie do zoznamu plavidiel, ktoré sú oprávnené
loviť ryby v libérijskej rybolovnej zóne. Tento zoznam sa ihneď zašle jednotke pre monitorovanie, kontrolu a
dohľad (Monitoring Control and Surveillance Unit – MCSU), vnútroštátnemu stredisku monitorovania rybolovu
(National Fisheries Monitoring Center – NFMC), ministerstvu poľnohospodárstva Libérie a Únii. Libéria pravidelne
aktualizuje zoznam plavidiel oprávnených na rybolov. Nový zoznam sa okamžite zašle libérijskej jednotke MCSU,
stredisku NFMC a ministerstvu poľnohospodárstva Libérie, ako aj Únii.
13. Ak povolenie nebolo vydané v lehote stanovenej v bode 9, plavidlo sa musí do zoznamu zaradiť dočasne, ak
neexistujú jasné dôkazy, že nespĺňa požiadavky bodu 2. Počas tohto obdobia plavidlo smie vykonávať rybolov.

Prenos oprávnenia na rybolov
14. Oprávnenia na rybolov sa vydávajú na konkrétne plavidlá a nie sú prenosné.
15. Na požiadanie Únie a v prípade preukázaného zásahu vyššej moci, najmä v prípade straty alebo predĺženej
nečinnosti plavidla z dôvodu vážnej technickej poruchy, sa však oprávnenie na rybolov nahradí novým oprávnením
vydaným pre iné plavidlo rovnakej kategórie rybolovu ako plavidlo, ktoré sa má nahradiť, a to pod podmienkou
predloženia novej žiadosti o oprávnenie podľa bodu 4 a úspešného absolvovania inšpekcie pred udelením
oprávnenia požadovanej podľa bodu 6, ale bez ďalšieho poplatku. V tomto prípade sa pri výpočte objemu úlovkov
na určenie prípadnej dodatočnej platby zohľadní celkový súčet úlovkov oboch plavidiel.
16. Vlastník plavidla alebo jeho zástupca odovzdá zrušené oprávnenie na rybolov Libérii prostredníctvom delegácie EÚ
v Libérii. Nové oprávnenie na rybolov nadobúda účinnosť dňom, keď vlastník plavidla odovzdá zrušené oprávnenie.
Prenos oprávnenia na rybolov sa oznámi delegácii EÚ v Libérii.
17. Libéria aktualizuje zoznam plavidiel oprávnených loviť a bezodkladne ho zašle libérijskej jednotke MCSU, stredisku
NFMC a ministerstvu poľnohospodárstva Libérie, ako aj Únii.

Obdobie platnosti oprávnenia na rybolov
18. Oprávnenia na rybolov majú platnosť počas ročného obdobia a sú obnoviteľné.
19. Na stanovenie začiatku obdobia platnosti sa pod pojmom „ročné obdobie“ rozumie:
i)

v prvom roku vykonávania protokolu obdobie od dátumu začatia jeho predbežného vykonávania do
31. decembra toho istého roku;

ii) následne každý úplný kalendárny rok;
iii) počas posledného roku vykonávania protokolu obdobie od 1. januára do dátumu skončenia platnosti protokolu.
Počas prvého a posledného roku uplatňovania protokolu sa bude záloha uvedená v oddiele 2 vypočítavať pro rata
temporis.

Povinné doklady na palube
20. Kým sa rybárske plavidlo nachádza v libérijskej rybolovnej zóne alebo v schválenom určenom prístave v subregióne,
na palube plavidla musia byť vždy uchovávané tieto dokumenty:
i)

oprávnenie na rybolov;

ii)

registračné osvedčenie plavidla;

iii) imatrikulačné osvedčenie námorného orgánu Libérie;
iv)

aktualizované certifikované výkresy alebo opisy usporiadania rybárskeho plavidla, najmä počet skladovacích
priestorov rybárskeho plavidla pre ryby so skladovacou kapacitou vyjadrenou v metroch kubických;
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v)

ak došlo k zmenám vlastností rybárskeho plavidla, pokiaľ ide o jeho celkovú dĺžku, hrubú registrovanú tonáž,
výkon jeho hlavného motora alebo motorov alebo jeho skladovaciu kapacitu, osvedčenie vystavené príslušným
orgánom vlajkového štátu rybárskeho plavidla opisujúce vykonanú zmenu;

vi)

ak je rybárske plavidlo vybavené mraziacimi alebo chladiacimi nádržami s morskou vodou, dokument
osvedčený príslušným orgánom vlajkového štátu plavidla, v ktorom sa uvádza kalibrácia nádrží v metroch
kubických;

vii) kópia libérijských uplatniteľných právnych predpisov v oblasti rybárstva, ktoré poskytne Libéria; ako aj
viii) dokumentácia uvedená v bode 4.

ODDIEL 2

Podmienky oprávnenia na rybolov – poplatky a zálohy
1. Poplatky, ktoré majú vlastníci plavidiel zaplatiť, sa vypočítavajú na základe tejto sadzby za tonu ulovených rýb v
libérijskej rybolovnej zóne:
— 55 EUR za tonu v prvý rok vykonávania;
— 60 EUR za tonu v druhý a tretí rok vykonávania;
— 65 EUR za tonu vo štvrtý rok vykonávania;
— 70 EUR za tonu v piaty rok vykonávania.
2. Oprávnenia na rybolov sa vydávajú po tom, čo vlastníci plavidiel príslušným libérijským orgánom uhradia tieto
zálohy:
a) v prípade plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou:
— 7 150 EUR na plavidlo, čo zodpovedá poplatku za 130 ton ročne v prvý rok vykonávania protokolu;
— 7 150 EUR na plavidlo, čo zodpovedá poplatku za 119,17 tony ročne v druhý a tretí rok vykonávania
protokolu;
— 7 150 EUR na plavidlo, čo zodpovedá poplatku za 110 ton ročne vo štvrtý rok vykonávania protokolu;
— 7 150 EUR na plavidlo, čo zodpovedá poplatku za 102,14 tony ročne v piaty rok vykonávania protokolu;
b) v prípade plavidiel s lovnými šnúrami na lov na hladine:
— 2 200 EUR na plavidlo, čo zodpovedá poplatku za 40 ton ročne v prvý rok vykonávania protokolu;
— 2 200 EUR na plavidlo, čo zodpovedá poplatku za 36,67 tony ročne v druhý a tretí rok vykonávania
protokolu;
— 2 200 EUR na plavidlo, čo zodpovedá poplatku za 33,85 tony ročne vo štvrtý rok vykonávania protokolu;
— 2 200 EUR na plavidlo, čo zodpovedá poplatku za 31,43 tony ročne v piaty rok vykonávania protokolu.
3. Výška zálohy zahŕňa všetky vnútroštátne a miestne dane okrem prístavných daní a platieb za poskytovanie služieb.
4. Ak je obdobie platnosti oprávnenia na rybolov kratšie ako jeden rok, výška zálohy sa prispôsobí dĺžke obdobia
požadovanej platnosti pro rata temporis.
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5. Ak je konečné zúčtovanie poplatkov vyššie než záloha, ktorú vlastník plavidla uhradil za oprávnenie na rybolov,
vlastník plavidla uhradí zostatok Libérii najneskôr 30. septembra roku nasledujúceho po roku, v ktorom boli
uskutočnené úlovky. Ak je konečné zúčtovanie menšie ako záloha uvedená v bode 2, vlastník lode nebude môcť
vymáhať rozdiel sumy.
ODDIEL 3

Podporné plavidlá
1. Libéria oprávni plavidlá Únie, ktoré sú držiteľmi oprávnenia na rybolov, na používanie podporných plavidiel. Musia
sa plaviť pod vlajkou členského štátu Únie a nesmú byť vybavené na rybolov ani sa používať na prekládky.
2. Libéria vymedzí svoje podporné činnosti, ako aj podmienky na získanie oprávnení a zostaví zoznam oprávnených
podporných plavidiel, ktorý bezodkladne zašle vnútroštátnemu orgánu na kontrolu rybolovu a Únii.
3. Ročné poplatok za oprávnenie pre podporné plavidlá je 3 000 EUR na plavidlo.

KAPITOLA III
OCHRANNÉ TECHNICKÉ OPATRENIA

1. Ochranné technické opatrenia, ktoré sa vzťahujú na plavidlá s oprávnením na rybolov a týkajú sa rybolovnej zóny,
rybolovného výstroja a vedľajších úlovkov, sa vymedzujú pre každú kategóriu rybolovu v technických listoch v
dodatku 2 k tejto prílohe.
2. Plavidlá musia spĺňať všetky odporúčania prijaté komisiou ICCAT a ustanovenia príslušných libérijských právnych
predpisov.
3. Používanie unášaných zariadení na zhlukovanie rýb v libérijskej rybolovnej zóne sa obmedzí na umelé podpery s
nezakliesňovacími podmorskými visiacimi štruktúrami. Zavádzanie a používanie týchto umelých unášaných zariadení
na zhlukovanie rýb bude podliehať prijatiu plánu riadenia Úniou v súlade s ustanoveniami prijatými komisiou ICCAT.
4. Plavidlá Únie vykonávajú všetky rybolovné činnosti tak, aby nenarušili tradičný miestny rybolov, a všetky korytnačky,
morské cicavce, morské vtáky a útesové ryby vypúšťajú tak, aby sa tomuto rôznorodému úlovku zaručili čo najlepšie
vyhliadky na prežitie.
5. Plavidlá Únie, ich kapitáni a prevádzkovatelia vykonávajú všetky rybolovné činnosti tak, aby nerušili rybolovné
operácie iných rybárskych plavidiel a neprekážali rybárskemu výstroju iných rybárskych plavidiel.

KAPITOLA IV
KONTROLA, MONITOROVANIE A DOHĽAD

ODDIEL 1

Nahlasovanie úlovkov
Rybársky denník
1. Kapitán plavidla Únie, ktoré vykonáva rybolov podľa dohody, vedie rybársky denník, ktorého vzor pre každú
kategóriu rybolovu je uvedený v dodatku 3 k tejto prílohe.
2. Rybársky denník vypĺňa kapitán za každý deň prítomnosti plavidla v libérijskej rybolovnej oblasti.
3. Kapitán každý deň zapisuje do rybárskeho denníka pre každý druh (označený trojmiestnym abecedným kódom
organizácie FAO), aké množstvo rýb, v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počtom kusov, sa ulovilo a drží
na palube. Pri každom hlavnom druhu uvádza kapitán aj vedľajšie úlovky.
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4. V prípade potreby kapitán každý deň zapisuje do rybárskeho denníka:
i)

množstvá odhodených kusov za každý druh v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počtom kusov;

ii) druh používaného výstroja;
iii) poludňajšiu polohu plavidla a prípadne polohu pri rozmiestnení rybárskeho výstroja a dĺžku ponorenia alebo
počet hákov a teplotu morskej hladiny;
iv) celkový počet záťahov denne, celkový čas pre každý záťah a celkový počet dní lovu počas jedného rybárskeho
výjazdu; ako aj;
v) ďalšie informácie, o ktorých môže rozhodnúť spoločný výbor.
5. Ak v určitý deň plavidlo nevykonalo žiadne rozmiestnenie rybárskeho výstroja alebo ak po rozmiestnení neulovilo
žiadne ryby, kapitán plavidla musí zaznamenať túto informáciu vo formulári denného záznamu v rybárskom
denníku. V dňoch, keď loď nevykonáva žiadne rybolovné operácie, musí plavidlo v danom dni pred polnocou
miestneho času zaznamenať do rybárskeho denníka fakt, že neboli vykonané žiadne operácie.
6. Čas a dátum vstupov do libérijskej rybolovnej zóny a výstupov z nej sa zaznamená do lodného denníka hneď po
vstupe do libérijskej rybolovnej zóny a výstupe z nej.
7. Rybársky denník sa vypĺňa čitateľne, veľkými písmenami a podpisuje ho kapitán.
8. Za presnosť údajov zaznamenaných v rybárskom denníku zodpovedá kapitán.

Hlásenie úlovkov
9.

Kapitán podáva hlásenie o úlovkoch plavidla tak, že národnému rybárskemu úradu (Bureau of National Fisheries –
BNF) odovzdá svoje rybárske denníky za obdobie prítomnosti plavidla v libérijskej rybolovnej oblasti.

10. Rybárske denníky sa predkladajú takto:
i) ak plavidlo vpláva do libérijského prístavu, odovzdáva sa originál každého rybárskeho denníka miestnemu
zástupcovi Libérie, ktorý písomne potvrdí jeho prijatie;
ii) ak plavidlo opustí libérijskú rybolovnú zónu bez toho, aby predtým vplávalo do nejakého libérijského prístavu,
každý lodný denník sa zašle do 14 kalendárnych dní po vplávaní do akéhokoľvek iného prístavu a v každom
prípade do 30 kalendárnych dní od momentu, keď plavidlo opustilo libérijskú rybolovnú zónu:
a) podľa možnosti elektronickou poštou vo forme naskenovaných kópií alebo
b) faxom alebo
c) listovou zásielkou, pričom v takom prípade sa zasiela originál.
11. Zmluvné strany urobia všetko pre to, aby sa zriadil systém elektronickej výmeny všetkých údajov s cieľom urýchliť
ich prenos.
12. Hneď ako sa umožní prenos podávania hlásení o úlovkoch elektronickou poštou, kapitán pošle rybárske denníky
Libérii na elektronickú adresu, ktorú oznámila. Libéria obratom potvrdí ich prijatie elektronickou poštou.
13. Kapitán zasiela kópiu všetkých rybárskych denníkov delegácii EÚ v Libérii. Kapitán zasiela kópiu všetkých
rybárskych denníkov za každé plavidlo úradu BNF a jednému z týchto vedeckých ústavov:
i)

IRD (Institut de recherche pour le développement);

ii) IEO (Instituto Español de Oceanografía);
iii) IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera).
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14. Pokiaľ sa plavidlo počas obdobia platnosti svojho oprávnenia na rybolov vráti do libérijskej rybolovnej zóny, je
povinné podať nové hlásenie o úlovkoch.
15. V prípade nedodržania ustanovení týkajúcich sa nahlasovania úlovkov môže Libéria pozastaviť platnosť oprávnenia
na rybolov pre príslušné plavidlo až do podania chýbajúcich hlásení o úlovkoch a udeliť vlastníkovi plavidla sankciu
podľa príslušných ustanovení platných vnútroštátnych právnych predpisov. V prípade, že sa situácia zopakuje, môže
Libéria zamietnuť predĺženie oprávnenia na rybolov. Libéria bezodkladne informuje Úniu o každej sankcii uloženej
v tejto súvislosti.

Prechod na elektronický systém
16. Zmluvné strany vyjadrujú vôľu zabezpečiť prechod na elektronický systém podávania hlásení o úlovkoch založený
na technických špecifikáciách uvedených v dodatku 6 k tejto prílohe. Zmluvné strany sa dohodli, že spolu vymedzia
spôsoby tohto prechodu s cieľom tento systém čo najskôr sprevádzkovať. Libéria bude Úniu informovať, hneď ako
budú splnené podmienky tohto prechodu. Odo dňa oznámenia tejto informácie sa zmluvné strany dohodnú na
dvojmesačnej lehote, počas ktorej zabezpečia prevádzku tohto systému v plnej miere.

Štvrťročné vyhlásenia o úlovkoch
17. Až do zavedenia elektronického systému nahlasovania úlovkov uvedených v bode 16 členské štáty Únie informujú
Európsku komisiu najneskôr do 15 kalendárnych dní od konca každého kvartálu o množstve úlovku za posledný
štvrťrok, ako bolo potvrdené ich vnútroštátnymi orgánmi a vedeckými ústavmi uvedenými v bode 13. Vedecké
ústavy analyzujú údaje o úlovkoch krížovým porovnaním dostupných údajov z rybárskych denníkov, vyhlásení o
vylodení, vyhlásení o predaji a prípadne aj z vedeckých monitorovacích správ. Na tomto základe únia pripraví pre
každé plavidlo oprávnené loviť v libérijskej rybolovnej zóne štvrťročné vyhlásenia o úlovkoch rozpísaných podľa
druhov a podľa mesiaca v súlade so vzorom uvedeným v dodatku 8 k tejto prílohe.
18. Súhrnné údaje z rybárskych denníkov sa považujú za predbežné, až kým Únia neoznámi konečné zúčtovanie
poplatkov uvedených v bode 23.

Konečné zúčtovanie poplatkov
19. Až do zavedenia elektronického systému nahlasovania úlovkov uvedeného v bode 16 členské štáty Únie informujú
Európsku komisiu najneskôr do 15. mája každého roka o množstve úlovku za posledný rok, ako bolo potvrdené
ich vnútroštátnymi orgánmi a vedeckými ústavmi uvedenými v bode 13.
20. Vedecké ústavy analyzujú údaje o úlovkoch krížovým porovnaním dostupných údajov z rybárskych denníkov,
vyhlásení o vylodení, vyhlásení o predaji a prípadne aj z vedeckých monitorovacích správ.
21. Úradu BNF sa poskytne metodika, ktorú použili vedecké ústavy Únie na analýzu objemu a zloženia úlovkov v
libérijskej rybolovnej zóne.
22. Únia na základe vyhlásení o úlovkoch uvedených v bode 19 pripraví pre každé plavidlo oprávnené loviť v libérijskej
rybolovnej zóne v predchádzajúcom roku konečné zúčtovanie poplatkov splatných plavidlom za ročnú rybolovnú
činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku.
23. Únia oznámi toto konečné zúčtovanie poplatkov Libérii, ako aj vlastníkom plavidiel prostredníctvom členských
štátov Únie do 30. júna prebiehajúceho roku.
24. Libéria oznámi Únii prijatie zúčtovania a môže požiadať Úniu o akékoľvek vysvetlenie, ktoré považuje za potrebné.
V tomto prípade sa Únia poradí s vnútroštátnymi orgánmi vlajkových štátov a vedeckými ústavmi Únie a vynaloží
všetko úsilie, aby poskytla Libérii akékoľvek ďalšie potrebné informácie. V prípade potreby možno zorganizovať
spoločné vedecké stretnutie ad hoc, aby sa preskúmali údaje o úlovkoch a metodika použitá na krížovú analýzu
informácií.
25. Libéria môže na základe dôkazných prostriedkov napadnúť konečné ročné hlásenie o úlovkoch a konečné
zúčtovanie poplatkov do 30 kalendárnych dní od oznámenia uvedeného v bode 24. V prípade nezhody sa zmluvné
strany poradia v rámci spoločného výboru. Ak Libéria do uvedenej lehoty nevznesie námietku, konečné zúčtovanie
poplatkov sa považuje za prijaté.

L 328/22

SK

Úradný vestník Európskej únie

12.12.2015

ODDIEL 2

Vyloďovanie a prekládka

Postup vyloďovania
1. Kapitán plavidla Únie, ktoré chce vylodiť úlovok z libérijskej rybolovnej zóny v libérijskom prístave, oznámi Libérii
aspoň 48 hodín pred vylodením, a keď začne fungovať prístavisko Mesurado aspoň 24 hodín pred vylodením tieto
informácie:
a) názov a medzinárodný rádiový volací znak (IRCS) rybárskeho plavidla, ktoré má vykonať vylodenie;
b) prístav vylodenia;
c) plánovaný dátum a hodinu vylodenia,
d) množstvo (vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne počtom jednotlivých rýb) každého druhu rýb
(identifikovaného trojmiestnym alfabetickým kódom FAO), ktoré sa má vylodiť;
e) úpravu produktov.
2. Vylodenie sa musí vykonať v rybolovnej zóne libérijského prístavu oprávneného na tento účel.
3. Pri nedodržaní ustanovení o postupe vyloďovania sa uplatnia sankcie podľa príslušných právnych predpisov Libérie.

Podpora vyloďovania
4. Plavidlá Únie sa budú usilovať dodávať tuniaky miestnemu priemyslu za medzinárodné trhové ceny. Kým začne
fungovať prístavisko Mesurado v Libérii, plavidlo Únie, ktoré je držiteľom oprávnenia na rybolov v súlade s ustano
veniami tohto protokolu a ktoré vylodí svoje úlovky tuniaka v určenom libérijskom prístave, získa finančný stimul v
podobe zníženia poplatku za tonu vylodených vedľajších úlovkov o 10 EUR, ak sa úlovky predajú niektorému z
libérijských rybárskych podnikov na účely dodávok na libérijský trh. Tento mechanizmus sa uplatňuje do výšky
maximálne 50 % nahlásených konečných úlovkov.
5. Keď začne fungovať prístavisko Mesurado, plavidlá Únie získajú finančný stimul v podobe čiastočného zníženia
poplatku za vylodenú tonu o 10 EUR. V prípade predaja do miestneho priemyslu sa poplatok za vylodenú tonu zníži
ešte o 10 EUR. Ak sa vedľajšie úlovky predávajú na miestnom trhu, poplatok za tonu vylodených vedľajších úlovkov
sa špeciálne zníži o 25 EUR. Tento mechanizmus sa uplatňuje do výšky maximálne 50 % nahlásených konečných
úlovkov tuniaka.

Prekládka
6. Kapitán plavidla Únie, ktoré chce preložiť úlovok z libérijskej rybolovnej zóny v libérijskom prístave, oznámi Libérii
aspoň 48 hodín pred preložením, a keď začne fungovať prístavisko Mesurado aspoň 24 hodín pred preložením tieto
informácie:
a) názov a IRCS zdrojového rybárskeho plavidla;
b) názov a IRCS prijímajúceho rybárskeho plavidla;
c) prístav prekládky;
d) plánovaný dátum a hodinu prekládky,
e) množstvo (vyjadrené v kilogramoch živej hmotnosti alebo prípadne ako počet jednotlivých rýb) každého druhu
rýb, ktoré sa má preložiť (identifikovaného trojmiestnym alfabetickým kódom FAO);
f) úpravu produktov.
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7. Operácia prekládky sa musí uskutočniť v libérijskom prístave, ktorý je na tento účel oprávnený, a to za prítomnosti
libérijských inšpektorov. Vo výnimočných prípadoch, keď prítomnosť libérijského inšpektora nie je možná, smie
kapitán s cieľom zabrániť oneskoreniam začať prekládku po uplynutí lehoty na nahlasovanie podľa bodu 6.
Prekládka na mori je zakázaná.
8. Prekládka sa považuje za výstup z libérijskej rybolovnej zóny v zmysle oddielu 3. Plavidlá musia preto predložiť
vyhlásenie o úlovkoch príslušným orgánom najneskôr 24 hodín po ukončení prekládky alebo v každom prípade
najmenej 6 hodín pred tým, ako zdrojové plavidlo opustí prístav, podľa toho, čo nastane skôr, a vlastník plavidla
uvedie, či má v úmysle pokračovať v rybolove alebo opustiť libérijskú rybolovnú zónu. Na prijímajúce plavidlo sa
uplatňujú nahlasovacie požiadavky uplatniteľných právnych predpisov Libérie.

ODDIEL 3

Kontrola a inšpekcia

Vstup do oblasti a výstup z nej
1. Každý vstup plavidla Únie, ktoré má povolenie, do libérijskej rybolovnej zóny alebo výstup z nej, sa musí oznámiť
Libérii do šiestich hodín pred vstupom alebo výstupom.
2. Pri oznamovaní vstupu alebo výstupu plavidlo Únie oznamuje predovšetkým:
i)

predpokladaný dátum, hodinu a miesto prechodu;

ii) množstvo každého druhu na palube identifikovaného jeho trojmiestnym alfabetickým kódom FAO a vyjadrené v
kilogramoch živej hmotnosti alebo v prípade potreby počtom jednotlivých rýb;
iii) úpravu produktov.
3. Oznámenie sa vykonáva prioritne elektronickou poštou, alebo, ak nie je k dispozícii, faxom alebo rádiom, na
elektronickú adresu, telefónne číslo alebo frekvenciu, ktoré oznámi Libéria podľa dodatku 7 k tejto prílohe. Libéria
obratom potvrdí ich prijatie elektronickou poštou. Libéria bezodkladne oznámi príslušným plavidlám a Únii každú
zmenu elektronickej adresy, telefónneho čísla alebo vysielacej frekvencie.
4. Každé plavidlo Únie prichytené pri rybolovnej činnosti v libérijskej rybolovnej zóne bez toho, aby predtým oznámilo
svoju prítomnosť, sa považuje za plavidlo vykonávajúce rybolov nezákonne.

Inšpekcia na mori
5.

Inšpekciu plavidiel Únie, ktoré sú držiteľom oprávnenia na rybolov, vykonajú na mori v libérijskej rybolovnej zóne
libérijské plavidlá a inšpektori, ktorí sa dajú jasne identifikovať ako osoby poverené kontrolou rybolovu.

6.

Pred tým, než libérijskí inšpektori vstúpia na palubu, informujú plavidlo Únie o svojom rozhodnutí vykonať
inšpekciu. Kapitán plavidla Únie umožní a uľahčí libérijským inšpektorom príchod na palubu a vykonávanie ich
práce. Inšpekciu vykonáva najviac päť inšpektorov, ktorí musia pred vykonaním inšpekcie preukázať svoju totožnosť
a úradné postavenie inšpektora.

7.

Kapitán bezodkladne vyplní všetky primerané pokyny poverených úradníkov a uľahčuje im bezpečné nalodenie,
inšpekciu plavidla, výstroja, zariadenia, záznamov, rýb, produktov rybolovu a dokumentácie o posádke.

8.

Kapitán ani posádka plavidla nesmú na povereného úradníka útočiť, prekážať mu, brániť mu, zdržiavať ho,
odmietnuť jeho nalodenie, zastrašovať ho, ani zasahovať mu do výkonu povinností.

9.

Libérijskí inšpektori nezostanú na palube rybárskeho plavidla Únie dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh
spojených s inšpekciou. Inšpekciu budú viesť tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, jeho rybolovnú činnosť a
náklad.

10. Libéria môže oprávniť Úniu, aby sa zúčastnila inšpekcií ako pozorovateľ.
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11. Na konci každej inšpekcie vypracujú libérijskí inšpektori správu o inšpekcii. Kapitán plavidla Únie má právo doplniť
do tejto správy o inšpekcii svoje pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a
kapitán plavidla Únie.
12. Podpisom správy o inšpekcii kapitánom nie je dotknuté právo vlastníka plavidla na obhajobu v konaní o porušení
predpisov. Ak kapitán odmietne podpísať dokument, musí písomne spresniť dôvody odmietnutia a inšpektor uvedie
poznámku „odmietnutie podpisu“. Libérijskí inšpektori odovzdajú pred tým, než opustia plavidlo, jednu kópiu
správy o inšpekcii kapitánovi plavidla Únie. Libéria zašle kópiu správy o inšpekcii Únii do ôsmich kalendárnych dní
odo dňa inšpekcie.

Inšpekcia v prístave
13. Inšpekciu rybárskych plavidiel Únie, ktoré majú oprávnenie na rybolov a vyloďujú úlovok z libérijskej rybolovnej
zóny v prístave v subregióne určenom spoločnou dohodou medzi Úniou a Libériou vykonávajú v prístave alebo
mimo prístavu libérijské plavidlá a inšpektori, ktorí sa dajú jasne identifikovať ako osoby poverené kontrolou
rybolovu, s výhradou povolenia prístavného štátu.
14. Pred tým, než libérijskí inšpektori vstúpia na palubu, informujú plavidlo Únie o svojom rozhodnutí vykonať
inšpekciu. Kapitán plavidla Únie umožní a uľahčí libérijským inšpektorom príchod na palubu a vykonávanie ich
práce. Inšpekciu vykonáva najviac päť inšpektorov, ktorí musia pred vykonaním inšpekcie preukázať svoju totožnosť
a úradné postavenie inšpektora.
15. Kapitán bezodkladne vyplní všetky primerané pokyny poverených úradníkov a uľahčuje im bezpečné nalodenie,
inšpekciu plavidla, výstroja, zariadenia, záznamov, rýb, produktov rybolovu a dokumentácie o posádke.
16. Kapitán ani posádka plavidla nesmú na povereného úradníka útočiť, prekážať mu, brániť mu, zdržiavať ho,
odmietnuť jeho nalodenie, zastrašovať ho, ani zasahovať mu do výkonu povinností.
17. Libérijskí inšpektori nezostanú na palube rybárskeho plavidla Únie dlhšie, ako je potrebné na vykonanie úloh
spojených s inšpekciou. Inšpekciu budú viesť tak, aby minimalizovali vplyv na plavidlo, jeho rybolovnú činnosť a
náklad.
18. Libéria môže oprávniť Úniu, aby sa zúčastnila inšpekcií ako pozorovateľ.
19. Na konci každej inšpekcie vypracujú libérijskí inšpektori správu o inšpekcii. Kapitán plavidla Únie má právo doplniť
do tejto správy o inšpekcii svoje pripomienky. Správu o inšpekcii podpisuje inšpektor, ktorý správu vypracoval, a
kapitán plavidla Únie.
20. Podpis správy o inšpekcii kapitánom neovplyvňuje právo vlastníka plavidla na obhajobu v konaní o porušení
predpisov. Ak kapitán odmietne podpísať dokument, musí písomne spresniť dôvody odmietnutia a inšpektor uvedie
poznámku „odmietnutie podpisu“. Libérijskí inšpektori odovzdajú pred tým, než opustia plavidlo, jednu kópiu
správy o inšpekcii kapitánovi plavidla Únie. Libéria zašle kópiu správy o inšpekcii Únii do ôsmich kalendárnych dní
odo dňa inšpekcie.

Participatívne monitorovanie v oblasti boja proti NNN rybolovu
21. S cieľom posilniť boj proti NNN rybolovu kapitáni plavidiel Únie oznámia prítomnosť akéhokoľvek plavidla v
libérijskej rybolovnej zóne vykonávajúceho činnosti NNN rybolovu, pričom sa snažia v súvislosti s týmto
pozorovaním získať čo najviac informácií. Správy o pozorovaní sa bezodkladne zašlú libérijskej jednotke MCSU,
stredisku NFMC, ministerstvu poľnohospodárstva Libérie a príslušnému orgánu členského štátu Únie plavidla, ktoré
pozorovanie vykonávalo, a príslušný orgán ich následne postúpi Únii alebo organizácii ňou určenej.
22. Libéria bezodkladne poskytne Únii akúkoľvek správu o pozorovaní rybárskych plavidiel, ktoré by mohli vykonávať
NNN rybolov v libérijskej rybolovnej zóne.
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ODDIEL 4

Satelitný systém monitorovania plavidiel (VMS)

Správy o polohe plavidiel – systém VMS
1. Keď sa plavidlá Únie, ktoré majú oprávnenie na rybolov, nachádzajú v libérijskej rybolovnej zóne, musia byť vždy
vybavené satelitným systémom monitorovania plavidiel (Vessel Monitoring System – VMS), ktorý každé dve hodiny
zabezpečuje automatické a nepretržité oznamovanie ich polohy stredisku monitorovania rybolovu (Fisheries
Monitoring Center – FMC) ich vlajkového štátu.
2. Každá správa o polohe musí obsahovať:
a) identifikáciu plavidla;
b) poslednú zemepisnú polohu plavidla (zemepisnú dĺžku, zemepisnú šírku), pričom odchýlka polohy musí byť
menšia ako 100 metrov a interval spoľahlivosti merania 99 %;
c) dátum a hodinu zaznamenania polohy;
d) rýchlosť a smerovanie plavidla.
3. Každé hlásenie o polohe sa musí podať vo formáte, ktorý je uvedený v dodatku 4 k tejto prílohe.
4. Prvá zaznamenaná poloha po vstupe do libérijskej rybolovnej zóny sa označí kódom „ENT“. Všetky nasledujúce
polohy sa označia kódom „POS“ okrem prvej polohy zaznamenanej po opustení libérijskej rybolovnej zóny, ktorá sa
označí kódom „EXI“.
5. Stredisko FMC vlajkového štátu zabezpečuje automatické spracovanie a v prípade potreby elektronické zasielanie
hlásení o polohe. Hlásenia o polohe sa musia zaznamenávať zabezpečeným spôsobom a uchovávať tri roky.

Zasielanie údajov plavidlom v prípade poruchy systému VMS
6. Kapitán sa musí neprestajne ubezpečovať, že systém VMS jeho plavidla je plne funkčný a že správy o polohe sa
správne odosielajú do strediska FMC vlajkového štátu.
7. V prípade poruchy sa systém VMS plavidla opraví alebo nahradí do desiatich dní. V prípade nedodržania tejto lehoty
plavidlo stráca oprávnenie vykonávať rybolov v libérijskej rybolovnej zóne.
8. Plavidlá, ktoré lovia ryby v libérijskej rybolovnej zóne s pokazeným systémom VMS, musia svoje správy o polohe
oznamovať elektronickou poštou, rádiom alebo faxom stredisku FMC vlajkového štátu, a to minimálne každé štyri
hodiny a s udaním všetkých povinných informácií.

Zabezpečené hlásenie o polohe určené Libérii
9.

Stredisko FMC vlajkového štátu automaticky zasiela hlásenia o polohe príslušných plavidiel libérijskému stredisku
FMC. Strediská FMC vlajkového štátu a Libérie si vymenia elektronické adresy a bezodkladne sa navzájom informujú
o každej zmene týchto adries.

10. Zasielanie hlásení o polohe medzi strediskami FMC vlajkového štátu a Libérie sa vykonáva elektronicky prostred
níctvom zabezpečeného komunikačného systému.
11. Stredisko FMC Libérie bezodkladne informuje stredisko FMC vlajkového štátu a Úniu o každom prípade, keď dôjde
k prerušeniu prijímania po sebe nasledujúcich hlásení o polohe plavidla, ktoré je držiteľom oprávnenia na rybolov a
neoznámilo svoj odchod z libérijskej rybolovnej zóny.
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Porucha komunikačného systému
12. Libéria zabezpečí kompatibilitu svojho elektronického vybavenia s vybavením strediska FMC vlajkového štátu a
bezodkladne informuje Úniu o každej poruche v komunikácii a prijímaní správ o polohe s cieľom nájsť technické
riešenie v čo najkratšom čase. Každý prípadný spor sa predloží spoločnému výboru.
13. Kapitán sa považuje za zodpovedného za každú dokázanú manipuláciu so systémom VMS plavidla, ktorej cieľom je
narušiť jeho fungovanie alebo sfalšovať správy o polohe. Každé porušenie predpisov podlieha sankciám stanoveným
v platných právnych predpisoch Libérie.

Revízia frekvencie hlásení o polohe
14. Na základe podložených skutočností, ktorými sa má dokázať priestupok, môže Libéria žiadať od strediska FMC
vlajkového štátu, aby počas stanoveného obdobia vyšetrovania skrátilo intervaly zasielania správ o polohe plavidla
na tridsať minút, pričom kópiu tejto žiadosti zašle aj Únii. Libéria musí tieto dôkazy bezodkladne zaslať stredisku
FMC vlajkového štátu a Únii. Stredisko FMC vlajkového štátu začne bezodkladne zasielať Libérii hlásenia o polohe v
novom skrátenom intervale.
15. Libéria bezodkladne oznámi stredisku FMC vlajkového štátu a Únie skončenie vyšetrovania; informuje ich aj o
prípadných následných opatreniach.

ODDIEL 5

Pozorovatelia

Pozorovanie rybolovných činností
1. Plavidlá, ktoré majú oprávnenie na rybolov, podliehajú v rámci dohody režimu pozorovania ich rybolovných
činností.
2. Tento režim pozorovania je v súlade s odporúčaniami, ktoré prijala komisia ICCAT.
3. Kým nezačne fungovať program regionálnych pozorovateľov komisie ICCAT, na pozorovateľov sa uplatňujú
nasledovné ustanovenia.

Určené plavidlá a pozorovatelia
4. Úrad BNF určí, ktoré plavidlá Únie musia nalodiť pozorovateľa, ako aj pozorovateľa, ktorý je im pridelený, najneskôr
15 kalendárnych dní pred stanoveným dátumom nalodenia pozorovateľa. Na žiadosť libérijských orgánov vezmú
plavidlá Únie na palubu pozorovateľa; toto opatrenie sa má vykonať v prípade 15 % oprávnených plavidiel.
5. Úrad BNF vypracuje zoznam plavidiel, ktoré majú vziať na palubu pozorovateľa, ako aj zoznam pozorovateľov
určených pre tieto plavidlá. Uvedené zoznamy sa pravidelne aktualizujú. Posielajú sa Únii hneď po ich vypracovaní a
potom každé tri mesiace v prípade ich aktualizácie.
6. V čase vydania oprávnenia na rybolov úrad BNF informuje Úniu a vlastníka plavidla alebo jeho zástupcu o určených
plavidlách a pozorovateľoch, ktorí sa budú zdržiavať na palube. Čas a prístav nalodenia, ktorý sa môže nachádzať aj
mimo Libérie, si zvolí vlastník plavidla. Úrad BNF bezodkladne informuje Úniu a vlastníka plavidla alebo jeho
zástupcu o každej zmene určených plavidiel a pozorovateľov.
7. Úrad BNF sa bude snažiť, aby neurčil pozorovateľov pre plavidlá, ktoré už na palube majú pozorovateľa, alebo ktoré
už podliehajú oficiálnej povinnosti nalodiť na palubu počas príslušnej rybolovnej sezóny pozorovateľa v rámci ich
činností v iných rybolovných zónach než v libérijských.
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8. Trvanie prítomnosti pozorovateľa na palube konkrétneho plavidla sa rovná jednému rybárskemu výjazdu, alebo na
výslovnú žiadosť majiteľa lode viac než jednému rybárskemu výjazdu.
9. Pozorovatelia na palube nestrávia viac času, ako potrebujú na vykonanie svojich úloh.

Paušálny finančný príspevok
10. V čase platby ročnej zálohy uhradí vlastník plavidla Libérii za každé plavidlo paušálnu sumu 400 EUR ročne.

Mzda pozorovateľa
11. Mzdu a príspevky na sociálne zabezpečenie pozorovateľa hradí Libéria.

Podmienky nalodenia
12. Podmienky nalodenia pozorovateľa, najmä čas jeho prítomnosti na palube, sú stanovené na základe spoločnej
dohody medzi vlastníkom plavidla alebo jeho zástupcom a úradom BNF.
13. K pozorovateľom sa na palube plavidla pristupuje ako k dôstojníkom. Pri ubytovaní pozorovateľa na palube sa však
zohľadňuje technické vybavenie plavidla.
14. Vlastník plavidla zabezpečí na svoje náklady ubytovanie a stravu pozorovateľa na palube vrátane prístupu k
hygienickým zariadeniam a toaletám, a to najmenej na úrovni, aká sa na rybárskom plavidle poskytuje dôstojníkom.
15. Kapitán prijíma všetky opatrenia v rámci svojej právomoci, aby zaručil fyzickú a psychickú bezpečnosť
pozorovateľa.
16. Kapitán zabezpečí, aby pozorovateľ mal prístup do priestorov, k zariadeniam a vybaveniu na palube plavidla, aby si
mohol splniť povinnosti, vrátane:
i) mostíka a komunikačného a navigačného vybavenia plavidla;
ii) dokumentov a záznamov vrátane všetkých lodných denníkov plavidla, či už ide o dokumenty, ktoré sa vedú a
uchovávajú povinne podľa libérijských právnych predpisov o rybolove alebo z iných príčin, na účely inšpekcie a
kopírovania.
17. Kapitán plavidla vždy dovolí pozorovateľom:
i)

prijímať a zasielať správy a komunikovať s pevninou a inými plavidlami prostredníctvom komunikačného
vybavenia plavidla;

ii) odoberať, merať, odnášať z plavidla a ponechávať si vzorky alebo celé jedince rýb;
iii) uchovávať vzorky alebo celé exempláre na plavidle vrátane vzoriek a celých exemplárov držaných v mrazia
renských zariadeniach plavidla;
iv) fotografovať rybolovné činnosti vrátane rýb, výstroja, vybavenia, dokumentov, grafov a záznamov a odnášať z
plavidla takéto fotografie alebo videá, ktoré pozorovateľ vyhotovil alebo použil na palube plavidla.
Povinnosti pozorovateľa
18. Počas celej prítomnosti na palube pozorovateľ:
a) prijíma všetky príslušné opatrenia, aby neprerušil ani nenarušil rybolovné činnosti;
b) berie ohľad na majetok a vybavenie, ktoré sa nachádza na palube;
c) zachováva dôvernosť všetkých dokumentov, ktoré patria plavidlu.
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Nalodenie a vylodenie pozorovateľa
19. Vlastník plavidla alebo jeho zástupca oznámia Libérii aspoň desať kalendárnych dní pred nalodením dátum, čas a
prístav nalodenia pozorovateľa. Ak sa pozorovateľ nalodí v cudzine, jeho náklady na cestu do prístavu nalodenia
uhradí majiteľ lode.
20. Ak sa pozorovateľ nedostaví na nalodenie do 12 hodín po stanovenom dátume a čase, vlastníkovi plavidla
automaticky zaniká povinnosť nalodiť ho. Plavidlo môže slobodne opustiť prístav a začať rybolovné činnosti.
21. Ak sa pozorovateľ nevylodil v libérijskom prístave, vlastník plavidla zaistí na svoje náklady čo najrýchlejší návrat
pozorovateľa do Libérie.
22. Ak sa plavidlo nedostaví v dohodnutom čase do vopred stanoveného prístavu, aby nalodilo pozorovateľa, vlastník
plavidla musí uhradiť náklady spojené s čakaním pozorovateľa v prístave (ubytovanie, strava atď.) vo výške 80 EUR
denne.
23. Ak sa plavidlo nedostaví a neupozorní na to úrad BNF a NFMC, Libéria môže prijať náležité opatrenia v súlade s
platnými právnymi predpismi Libérie.

Úlohy pozorovateľa
24. Pozorovateľ plní tieto úlohy:
a) pozoruje rybolovné činnosti plavidla;
b) sleduje druhy, množstvo, veľkosť a stav ulovených rýb;
c) sleduje metódy, akými sa ryby lovia, a oblasti a hĺbky, v ktorých sa lovia;
d) sleduje účinky rybolovných metód na ryby a životné prostredie;
e) sleduje spracúvanie, prepravu, prekládku, skladovanie alebo odstraňovanie rýb;
f) overuje polohu plavidla počas jeho rybolovných činností;
g) v rámci vedeckého programu odoberá biologické vzorky;
h) vypracúva súpis použitého rybárskeho výstroja;
i) preveruje údaje o úlovkoch vykonaných v libérijskej rybolovnej oblasti a zaznamenaných v palubnom denníku;
j) overuje percentuálny podiel vedľajších úlovkov a vykonáva odhad odhodených úlovkov;
k) minimálne raz týždenne oznamuje svoje zistenia rádiokomunikačným zariadením, faxom alebo elektronickou
poštou, pokiaľ plavidlo vykonáva rybolovné činnosti v libérijskej rybolovnej zóne, vrátane objemu hlavného a
vedľajšieho úlovku na palube.
Správa pozorovateľa
25. Pred opustením plavidla pozorovateľ predloží súhrnnú správu o svojich zisteniach kapitánovi plavidla, ktorej obsah
sa dohodne v rámci spoločného výboru. Kapitán plavidla má právo doplniť správu pozorovateľa o svoje
pripomienky. Správu podpisujú pozorovateľ a kapitán. Kapitán dostane kópiu správy pozorovateľa.
26. Pozorovateľ odovzdá správu úradu BNF, ktorý odovzdá jej kópiu Únii do 15 kalendárnych dní od vylodenia
pozorovateľa.
27. Informácie obsiahnuté v správe pozorovateľa môžu príslušné libérijské orgány a orgány Únie použiť jednak na
vedecké účely, jednak na analýzu súladu.
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ODDIEL 6

Porušenia predpisov

Postup v prípade porušenia predpisov
1. Každé porušenie predpisov plavidlom Únie, ktoré je držiteľom oprávnenia na rybolov v súlade s ustanoveniami tejto
prílohy, sa musí uviesť v správe o porušení predpisov alebo o inšpekcii, ktorú vypracuje príslušný orgán Libérie.
Oznámenie o porušení predpisov a príslušných uplatniteľných sankciách voči kapitánovi alebo rybárskemu podniku
sa adresujú priamo vlastníkovi plavidla podľa postupu stanoveného v uplatniteľných právnych predpisoch Libérie.
Kópia oznámenia sa zasiela vlajkovému štátu plavidla a Únii do 24 hodín.
2. Podpisom správy o inšpekcii kapitánom nie je dotknuté právo vlastníka plavidla na obhajobu v konaní o porušení
predpisov. Kapitán plavidla musí počas priebehu inšpekcie spolupracovať.

Zastavenie plavidla – informačné stretnutie
3. Ak to platné právne predpisy Libérie v prípade odhaleného porušenia predpisov stanovujú, od každého plavidla Únie,
ktoré porušilo predpisy, sa môže požadovať, aby zastavilo svoju rybolovnú činnosť a, ak je plavidlo na mori, aby sa
vrátilo do libérijského prístavu.
4. Libéria oznámi Únii najneskôr do 24 hodín každé zastavenie plavidla Únie, ktoré je držiteľom oprávnenia na rybolov.
Toto oznámenie musí zahŕňa dôkazy, ktoré viedli k zastaveniu plavidla.
5. Pred prijatím akéhokoľvek opatrenia voči plavidlu, kapitánovi, posádke alebo nákladu, okrem opatrení určených na
zachovanie dôkazov, Libéria na žiadosť Únie zorganizuje do jedného pracovného dňa od oznámenia o zastavení
plavidla informačné stretnutie na objasnenie skutočností, ktoré viedli k zastaveniu plavidla, a na vysvetlenie ďalších
možných krokov. Na tomto informačnom stretnutí sa môže zúčastniť zástupca vlajkového štátu plavidla.

Sankcie za porušenie predpisov – zmierovacie konanie
6. Sankciu za odhalený priestupok stanovuje Libéria podľa ustanovení platných vnútroštátnych právnych predpisov.
7. Ak vlastník plavidla nesúhlasí s pokutou a porušenie predpisov nepredstavuje trestný čin, otvorí sa zmierovacie
konanie medzi libérijskými orgánmi a plavidlom Únie so zámerom zmierlivo vyriešiť situáciu pred začatím súdneho
konania. Na tomto zmierovacom konaní sa môže zúčastniť zástupca vlajkového štátu plavidla a Únie. Zmierovacie
konanie sa končí najneskôr tri kalendárne dni po oznámení o zastavení plavidla.

Súdne konanie – banková záruka
8.

Ak zmierovacie konanie zlyhá a porušenie predpisov sa rieši pred príslušným súdom, vlastník plavidla, ktoré
porušilo predpisy, zloží v banke určenej Libériou bankovú záruku, ktorej výška stanovená Libériou pokrýva náklady
spojené so zastavením plavidla, odhadovanú pokutu a prípadné odškodné. Banková záruka zostáva zablokovaná až
do skončenia súdneho konania.

9.

Banková záruka sa po vyhlásení rozsudku bezodkladne uvoľní a vráti vlastníkovi plavidla:
a) v plnej výške, ak nebola udelená žiadna sankcia;
b) vo výške rozdielu, ak sankcia vedie k pokute, ktorá je nižšia ako výška bankovej záruky.

10. Libéria informuje Úniu o výsledkoch súdneho konania do ôsmich kalendárnych dní od vyhlásenia rozsudku.
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Uvoľnenie plavidla a posádky
11. Plavidlo a jeho posádka smú opustiť prístav hneď po uhradení sankcie vyplývajúcej zo zmierovacieho postupu alebo
hneď po zložení bankovej záruky.
KAPITOLA V
NAJÍMANIE NÁMORNÍKOV

1. Vlastníci plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou a plavidiel s lovnými šnúrami musia zamestnávať štátnych
príslušníkov afrických, karibských a tichomorských (ďalej len „AKT“) krajín za týchto podmienok a obmedzení:
— v prípade flotily plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou minimálne 20 % námorníkov nalodených počas
rybolovnej sezóny tuniakov v rybolovnej zóne tretích krajín bude pochádzať z krajín AKT,
— v prípade flotily plavidiel s lovnými šnúrami minimálne 20 % námorníkov nalodených počas rybolovnej sezóny
tuniakov v rybolovnej oblasti tretích krajín bude pochádzať z krajín AKT.
2. Vlastníci plavidiel sa budú na každé plavidlo snažiť nalodiť troch kvalifikovaných libérijských námorníkov. Vlastníci
plavidiel si môžu slobodne vybrať námorníkov, ktorých vezmú na palubu plavidla, z menného zoznamu, ktorý Únii
predloží úrad BNF.
3. Deklarácia Medzinárodnej organizácie práce (MOP) o základných zásadách a právach pri práci sa plnoprávne
vzťahuje na námorníkov nalodených na plavidlá Únie. Konkrétne ide o slobodu združovania a o skutočné uznanie
práva na kolektívne vyjednávanie pracovníkov a o odstránenie diskriminácie v súvislosti so zamestnaním a
pracovným zaradením.
4. Pracovné zmluvy námorníkov z krajín AKT sa vypracujú medzi zástupcom(-ami) vlastníkov plavidiel a námorníkmi
a/alebo ich odbormi alebo ich zástupcami. Kópia sa odovzdáva signatárom, úradu BNF, námornému orgánu Libérie
(Liberia Maritime Authority – LiMA) a ministerstvu práce Libérie. Uvedené zmluvy zaručia námorníkom prístup k
systému sociálneho zabezpečenia, ktorý sa na nich vzťahuje, vrátane životného a zdravotného a úrazového poistenia.
5. Mzdu námorníkov z krajín AKT vyplácajú vlastníci plavidiel. Jej výška sa stanoví spoločnou dohodou medzi
vlastníkmi plavidiel alebo ich zástupcami a námorníkmi alebo ich odbormi alebo ich zástupcami ešte pred vydaním
oprávnenia na rybolov. Podmienky odmeňovania námorníkov však nesmú byť menej výhodné ako podmienky platné
v ich vlastnej krajine, a v žiadnom prípade nesmú byť menej výhodné, ako stanovujú normy MOP.
6. Každý námorník najatý plavidlami Únie sa musí dostaviť ku kapitánovi určeného plavidla v deň predchádzajúci
navrhnutému dátumu nalodenia. Ak sa námorník v uvedený deň a hodinu nalodenia nedostaví, vlastníkovi plavidla
automaticky zaniká povinnosť tohto námorníka nalodiť.
7. Ak sa libérijský námorník nevylodil v libérijskom prístave, vlastník plavidla zaistí na svoje náklady čo najrýchlejší
návrat námorníka do Libérie.
8. Ak sa plavidlo nedostaví v dohodnutom čase do vopred stanoveného prístavu, aby nalodilo libérijského námorníka,
vlastník plavidla musí uhradiť náklady spojené s čakaním libérijského námorníka v prístave (ubytovanie, strava atď.)
vo výške 80 EUR denne.
9. Vlastníci plavidiel každoročne oznamujú informácie o nalodených námorníkoch. Medzi tieto informácie patria
informácie o počte námorníkov z:
a) Únie;
b) krajiny AKT, pričom Libérijčania sa odlišujú od štátnych príslušníkov ostatných krajín AKT; a
c) krajín, ktoré nie sú krajinami AKT ani Únie.
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Dodatky k tejto prílohe

Dodatok 1 – Formulár žiadosti o oprávnenie na rybolov
Dodatok 2 – Technický list
Dodatok 3 – Rybársky denník
Dodatok 4 – Zasielanie správ VMS Libérii
Dodatok 5 – Hranice libérijskej rybolovnej zóny
Dodatok 6 – Usmernenia na riadenie a zavedenie elektronického systému na oznamovanie údajov o rybolovných
činnostiach (Systém ERS)
Dodatok 7 – Kontaktné údaje libérijských orgánov
Dodatok 8 – Formulár vyhlásenia o úlovkoch
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Dodatok 1
DOHODA O RYBOLOVE MEDZI LIBÉRIOU A EURÓPSKOU ÚNIOU
FORMULÁR ŽIADOSTI O OPRÁVNENIE NA RYBOLOV
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Dodatok 2
TECHNICKÝ LIST

(1) Rybolovná oblasť:
Viac ako 12 námorných míľ od základnej línie okrem oblastí, v ktorých je zakázaná plavba a rybolov, stanove
ných v dodatku 5.
(2) Povolené kategórie:
Plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou
Plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri hladine
(3) Vedľajšie úlovky:
Dodržiavanie odporúčaní ICCTA a FAO.
(4) Poplatky a tonáž:
Poplatok za tonu úlovku

Plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou a plavidlá s lovnými
šnúrami na lov pri hladine:
— v 1. roku: 55 EUR/t
— v 2. a 3. roku: 60 EUR/t
— v 4. roku: 65 EUR/t
— v 5. roku: 70 EUR/t

Výška ročnej zálohy (vrátane všetkých vnútro — Plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou: 7 150 EUR za rok
počas trvania platnosti protokolu
štátnych a miestnych daní okrem prístavných
daní a platieb za poskytovanie služieb):
— Plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri hladine: 2 200 EUR za
rok počas trvania platnosti protokolu
Počet plavidiel oprávnených na rybolov

28 plavidiel na lov tuniakov vakovou sieťou
6 plavidiel s lovnými šnúrami na lov pri hladine

(5) Ostatné:
Poplatok za udelenie oprávnenia podpornému plavidlu: 3 000 EUR za plavidlo a za rok;
Pozorovatelia na 15 % plavidiel oprávnených na rybolov;
Paušálny finančný príspevok na pozorovateľov; 400 EUR za plavidlo a za rok;
Námorníci: 20 % nalodených námorníkov musí byť štátnymi príslušníkmi krajín AKT.
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Dodatok 4
ZASIELANIE SPRÁV VMS LIBÉRII
SPRÁVA O POLOHE

Kód

Povinné/
nepovinné

Začiatok záznamu

SR

P

Systémový údaj označujúci začiatok záznamu

Príjemca

AD

P

Údaj o správe – príjemca, trojmiestny alfabetický kód krajiny
(ISO-3166)

Odosielateľ

FR

P

Údaj o správe – odosielateľ, trojmiestny alfabetický kód krajiny
(ISO-3166)

Vlajkový štát

FS

P

Údaj o správe – trojmiestny alfabetický kód vlajkového štátu
(ISO-3166)

Typ správy

TM

P

Údaj o správe – typ správy (ENT, POS, EXI)

Rádiový volací znak (IRCS)

RC

P

Údaj o plavidle – medzinárodný rádiový volací znak plavidla
(IRCS)

Interné referenčné číslo
zmluvnej strany

IR

N

Údaj o plavidle – jedinečné číslo zmluvnej strany, trojmiestny
alfabetický kód (ISO-3166), za ktorým nasleduje číslo

Externé registračné číslo

XR

P

Údaj o plavidle – číslo uvedené na boku plavidla (ISO 8859.1)

Zemepisná šírka

LT

P

Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a desatinných
stupňoch S/J SS.sss (WGS84)

Zemepisná dĺžka

LG

P

Údaj o polohe plavidla – poloha v stupňoch a desatinných
stupňoch V/Z SS.sss (WGS84)

Kurz

CO

P

Kurz plavidla na stupnici 360°

Rýchlosť

SP

P

Rýchlosť plavidla v desiatkach uzlov

Dátum

DA

P

Údaj o polohe plavidla – dátum zaznamenania polohy UTC
(RRRRMMDD)

Čas

TI

P

Údaj o polohe plavidla – hodina zaznamenania polohy UTC
(HHMM)

Koniec záznamu

ER

P

Systémový údaj označujúci koniec záznamu

Dátový prvok

Poznámky

P = povinný údaj
N = nepovinný údaj
Každý prenos údajov je štruktúrovaný takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Použité znaky musia zodpovedať norme ISO 8859.1.
Začiatok správy sa označuje dvojitou lomkou (//) a kódom „SR“.
Každý údaj určuje jeho kód a od ostatných údajov ho oddeľuje dvojitá lomka (//).
Jedna lomka (/) oddeľuje kód od údaja.
Kód „ER“, po ktorom nasleduje dvojitá lomka (//), označuje koniec správy.
Nepovinné údaje sa musia vložiť medzi začiatok a koniec správy.
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Dodatok 5
HRANICE LIBÉRIJSKEJ RYBOLOVNEJ ZÓNY
SÚRADNICE RYBOLOVNEJ OBLASTI

Príslušné libérijské orgány ešte pred začiatkom predbežného vykonávania protokolu oznámia príslušným útvarom Únie
zemepisné súradnice základnej línie Libérie, libérijskej rybolovnej zóny a zón, v ktorých je zakázaná plavba a rybolov.
Libérijské orgány sa zároveň zaväzujú, že oznámia najmenej mesiac vopred akúkoľvek zmenu týkajúcu sa týchto hraníc.
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Dodatok 6
USMERNENIA NA RIADENIE A ZAVEDENIE ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU NA OZNAMOVANIE ÚDAJOV
O RYBOLOVNÝCH ČINNOSTIACH (SYSTÉM ERS)

Všeobecné ustanovenia
1. Každé plavidlo Únie musí byť vybavené elektronickým systémom (ďalej len „systém ERS“), ktorý dokáže
zaznamenávať a zasielať údaje o rybolovných činnostiach plavidla (ďalej len „údaje ERS“), pokiaľ toto plavidlo pôsobí
v libérijskej rybolovnej oblasti.
2. Plavidlo Únie, ktoré nie je vybavené systémom ERS alebo ktorého systém ERS nie je funkčný, nie je oprávnené
vstúpiť do libérijskej rybolovnej oblasti s cieľom vykonávať tam rybolovné činnosti.
3. Údaje ERS sa prenášajú v súlade s postupmi vlajkového štátu plavidla, to znamená, že sa v prvom rade posielajú
stredisku monitorovania rybolovu (FMC) vlajkového štátu, ktoré zabezpečí ich automatickú dostupnosť libérijskému
stredisku monitorovania rybolovu.
4. Vlajkový štát a Libéria sa ubezpečia, že ich strediská FMC sú vybavené informačnými systémami a softvérmi
potrebnými na automatické zasielanie údajov ERS vo formáte XML a že majú k dispozícii postup na ukladanie
údajov, ktorý umožňuje počas obdobia najmenej troch rokov zaznamenávať a uchovávať údaje ERS v počítačovo
spracovateľnom formáte.
5. Akákoľvek zmena alebo aktualizácia tohto formátu sa bude identifikovať a datovať a bude musieť byť funkčná šesť
mesiacov po jej zavedení.
6. Na zasielanie údajov ERS sa musia použiť prostriedky elektronickej komunikácie spravované Európskou komisiou v
mene Únie a označené ako DEH (Data Exchange Highway).
7. Vlajkový štát i Libéria menujú styčnú osobu pre ERS, ktorá bude kontaktnou osobou.
a) Styčné osoby pre ERS sú menované na obdobie minimálne šesť mesiacov.
b) Ešte pred spustením vývoja ERS dodávateľom si strediská FMC vlajkového štátu a Libérie navzájom oznámia
kontaktné údaje styčných osôb pre ERS (meno, adresu, telefónne číslo, faxové číslo, e-mailovú adresu).
c) Každá zmena kontaktných údajov tejto styčnej osoby pre ERS sa musí bezodkladne oznámiť.
Vypracovanie a oznamovanie údajov ERS
8.

Plavidlo Únie musí:
a) denne oznamovať údaje ERS za každý deň strávený v libérijskej rybolovnej zóne;
b) v prípade každej rybolovnej činnosti zaznamenať množstvá každého uloveného druhu uchovaného na palube
ako cieľový druh alebo ako vedľajší úlovok alebo každého odhodeného druhu;
c) v prípade každého druhu identifikovaného v oprávnení na rybolov vydanom Libériou vykázať aj nulové úlovky;
d) identifikovať každý druh trojmiestnym alfabetickým kódom FAO;
e) vyjadriť množstvá v kilogramoch živej hmotnosti a ak sa to vyžaduje, aj počtom kusov;
f) zaznamenať do údajov ERS pre každý druh preložené a/alebo vylodené množstvá;
g) zaznamenať do údajov ERS pri každom vstupe do libérijskej rybolovnej zóny (správa COE) a pri odchode z nej
(správa COX) osobitnú správu obsahujúcu v prípade každého druhu označeného v oprávnení na rybolov
vydanom Libériou množstvá, ktoré sa uchovali na palube pri každom prechode;
h) každodenne odovzdávať stredisku FMC vlajkového štátu údaje ERS vo formáte uvedenom v bode 3 najneskôr
o 23:59 UTC.

9.

Za presnosť zaznamenaných a zaslaných údajov ERS zodpovedá kapitán.
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10. Stredisko FMC vlajkového štátu automaticky a okamžite odošle údaje ERS stredisku FMC a Libérii.
11. Libérijské stredisko FMC potvrdí prijatie údajov ERS odpoveďou na správu a spracúva údaje ERS tak, aby zostali
dôverné.

Porucha systému ERS na palube plavidla alebo zasielania údajov ERS medzi plavidlom a strediskom FMC vlajkového
štátu
12. Vlajkový štát bezodkladne informuje kapitána alebo vlastníka plavidla plaviaceho sa pod jeho vlajkou alebo jeho
zástupcu o každej technickej poruche systému ERS nainštalovaného na palube plavidla alebo o nefunkčnosti
zasielania údajov ERS medzi plavidlom a strediskom FMC vlajkového štátu.
13. Vlajkový štát informuje Libériu o zistenej poruche a o opravných opatreniach, ktoré sa prijali.
14. V prípade poruchy systému ERS na palube plavidla kapitán a/alebo vlastník plavidla zabezpečí(-ia) opravu alebo
výmenu systému ERS v lehote desiatich kalendárnych dní. Pokiaľ plavidlo uskutoční zastávku v prístave počas tejto
lehoty desiatich dní, plavidlo bude môcť opäť vykonávať rybolovné činnosti v libérijskej rybolovnej zóne, až keď
bude jeho systém ERS bezchybne fungovať okrem prípadov, keď na to Libéria vydá povolenie.
15. Po zistení technickej poruchy systému ERS nesmie rybárske plavidlo opustiť prístav, skôr než:
a) bude jeho systém ERS opäť funkčný podľa požiadaviek vlajkového štátu a Libérie, alebo
b) na to dostane oprávnenie od vlajkového štátu. V tomto prípade vlajkový štát informuje Libériu o svojom
rozhodnutí pred tým, než plavidlo opustí prístav.
16. Každé plavidlo Únie pôsobiace v libérijskej rybolovnej zóne s nefunkčným systémom ERS musí každý deň
najneskôr o 23:59 hod. UTC zaslať všetky údaje ERS stredisku FMC vlajkového štátu akýmkoľvek iným dostupným
spôsobom elektronickej komunikácie, ku ktorej má libérijské stredisko FMC prístup.
17. Údaje ERS, ktoré sa Libérii nesprístupnili cez systém ERS z dôvodu poruchy uvedenej v bode 12, odovzdá stredisko
FMC vlajkového štátu libérijskému stredisku FMC inou elektronickou formou, na ktorej sa vzájomne dohodnú. Toto
alternatívne zaslanie sa bude považovať za prioritné, pričom sa zohľadní, že môže dôjsť k nedodržaniu lehôt na
zaslanie, ktoré sa uplatňujú za bežných okolností.
18. Ak libérijské stredisko FMC nedostane údaje ERS plavidla tri po sebe nasledujúce dni, Libéria môže prikázať
plavidlu, aby sa okamžite dostavilo do prístavu určeného Libériou na účel vyšetrovania.

Porucha stredísk FMC – neprijatie údajov ERS libérijským strediskom FMC
19. Pokiaľ jedno zo stredísk FMC nedostane údaje ERS, osoba zodpovedná za ERS o tom bezodkladne informuje osobu
zodpovednú za ERS v druhom stredisku FMC a ak je to potrebné spolupracuje na vyriešení problému.
20. Pred uvedením ERS do prevádzky sa stredisko FMC vlajkového štátu a libérijské stredisko FMC navzájom dohodnú
na alternatívnych spôsoboch elektronickej komunikácie, ktoré bude treba použiť na zasielanie údajov ERS v prípade
poruchy stredísk FMC, a bezodkladne sa navzájom informujú o každej zmene.
21. Pokiaľ libérijské stredisko FMC oznámi, že nedostalo údaje ERS, stredisko FMC vlajkového štátu zistí príčiny
problému a prijme vhodné opatrenia na jeho vyriešenie. Stredisko FMC vlajkového štátu do 24 hodín po zistení
poruchy informuje libérijské stredisko FMC a Úniu o výsledkoch a prijatých opatreniach.
22. Pokiaľ je na vyriešenie problému potrebných viac ako 24 hodín, stredisko FMC vlajkového štátu bezodkladne
odovzdá libérijskému stredisku FMC chýbajúce údaje ERS s použitím jedného z alternatívnych elektronických médií
uvedených v bode 20.
23. Libéria informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby libérijské stredisko FMC nepovažovalo plavidlá Únie za
plavidlá porušujúce predpisy z dôvodu neodovzdania údajov ERS vyplývajúceho z poruchy jedného zo stredísk
FMC.
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Údržba strediska FMC
24. Plánovanú údržbu strediska FMC (program údržby), ktorá môže mať vplyv na výmenu údajov ERS, je nutné
oznámiť druhému stredisku FMC aspoň 72 hodín vopred a pokiaľ možno uviesť deň a trvanie údržby. Ak dôjde k
neplánovanej údržbe, je nutné čo najskôr o situácii informovať druhé stredisko FMC.
25. Počas údržby sa môže zasielanie údajov ERS odložiť, kým systém nebude opäť funkčný. Príslušné údaje ERS sa
sprístupnia hneď po skončení údržby.
26. Ak údržba trvá viac ako 24 hodín, údaje ERS sa zašlú druhému stredisku FMC prostredníctvom jedného z alterna
tívnych elektronických médií uvedených v bode 20.
27. Libéria informuje svoje príslušné kontrolné útvary, aby libérijské stredisko FMC nepovažovalo plavidlá Únie za
plavidlá porušujúce predpisy z dôvodu neodovzdania údajov ERS vyplývajúceho z údržby strediska FMC.
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Dodatok 7
KONTAKTNÉ ÚDAJE LIBÉRIJSKÝCH ORGÁNOV

1. Ministerstvo poľnohospodárstva:
Adresa: LIBSUCO Compound, LPRC Road, off Somalia Drive, Gardnersville, Liberia
Poštová adresa: P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia 10, Liberia
2. Orgán vydávajúci oprávnenia na rybolov: Národný rybársky úrad
Adresa: UN Drive, opposite LBDI, Freepoint Branch, Bushrod Island, Monrovia, Liberia
Poštová adresa: c/o Ministry of Agriculture, P.O. Box 10-9010, 1000 Monrovia, Liberia
E-mail: bnf@liberiafisheries.net; williamyboeh@gmail.com
Telefón: +231 770 251 983; +231 888 198 006
3. Stredisko monitorovania rybolovu:
Adresa: Liberia Coast Guard Base, Bong Mines Bridge, Bushrod Island
E-mail: fmc@liberiafisheries.net
Telefón: +231 880 431 581
4. Oznámenie o vstupe a výstupe
E-mail: fmc@liberiafisheries.net
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NARIADENIA
NARIADENIE RADY (EÚ) 2015/2313
z 30. novembra 2015
o rozdelení rybolovných možností v rámci vykonávacieho protokolu k Dohode o partnerstve
v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 3,
so zreteľom na návrh Európskej komisie,
keďže:
(1)

Európska únia a Libérijská republika 5. júna 2015 parafovali dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného
rybolovu (ďalej len „dohoda“) a vykonávací protokol k tejto dohode (ďalej len „protokol“), ktorými sa plavidlám
Únie poskytujú rybolovné možnosti vo vodách, nad ktorými vykonáva Libérijská republika svoju zvrchovanosť
alebo jurisdikciu v oblasti rybolovu.

(2)

Rada prijala 30. novembra 2015 rozhodnutie (EÚ) 2015/2312 (1) o podpise a predbežnom vykonávaní dohody
a protokolu.

(3)

Mala by sa stanoviť metóda rozdelenia rybolovných možností medzi členské štáty počas obdobia predbežného
vykonávania a počas celého trvania protokolu.

(4)

Podľa článku 10 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1006/2008 (2) má Komisia informovať dotknuté členské štáty, ak
sa ukáže, že sa rybolovné možnosti udelené Únii na základe protokolu nevyužívajú v plnej miere. Ak sa
neodpovie v lehote, ktorú stanoví Rada, považuje sa to za potvrdenie skutočnosti, že plavidlá dotknutého
členského štátu v danom období úplne nevyužívajú svoje rybolovné možnosti.

(5)

V článku 2 protokolu sa stanovuje predbežné vykonávanie protokolu odo dňa jeho podpisu.Toto nariadenie by sa
preto malo vykonávať odo dňa podpisu protokolu,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
1.
Rybolovné možnosti stanovené vykonávacím protokolom k Dohode o partnerstve v odvetví udržateľného
rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou sa medzi členské štáty rozdeľujú takto:
a) plavidlá na lov tuniakov vakovou sieťou:
Španielsko:

16 plavidiel

Francúzsko:

12 plavidiel

b) plavidlá s lovnými šnúrami na lov pri hladine:
Španielsko:

6 plavidiel

(1) Rozhodnutie Rady (EÚ) 2015/2312 z 30. novembra 2015 o podpise v mene Európskej únie a predbežnom vykonávaní Dohody
o partnerstve v odvetví udržateľného rybolovu medzi Európskou úniou a Libérijskou republikou a vykonávacieho protokolu k tejto
dohode (Pozri stranu 1 tohto úradného vestníka).
2
( ) Nariadenie Rady (ES) č. 1006/2008 z 29. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych plavidiel Spoločenstva
mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd Spoločenstva, o zmene a doplnení nariadení (EHS) č. 2847/93 a (ES)
č. 1627/94 a o zrušení nariadenia (ES) č. 3317/94 (Ú. v. EÚ L 286, 29.10.2008, s. 33).
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Nariadenie (ES) č. 1006/2008 sa uplatňuje bez toho, aby bolo dotknuté dohodou.

3.
Ak sa žiadosťami o oprávnenie na rybolov, ktoré podali členské štáty uvedené v odseku 1, nevyčerpajú rybolovné
možnosti stanovené v protokole, Komisia v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1006/2008 posúdi žiadosti
o oprávnenie na rybolov od akéhokoľvek iného členského štátu.
4.
Lehota v zmysle článku 10 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1006/2008, v rámci ktorej majú členské štáty potvrdiť, že
rybolovné možnosti pridelené v rámci protokolu nevyužívajú v plnej miere, sa stanovuje na desať pracovných dní odo
dňa, keď Komisia požiada o takéto potvrdenie.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa odo dňa podpisu protokolu.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 30. novembra 2015
Za Radu
predseda
É. SCHNEIDER
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2314
zo 7. decembra 2015,
ktorým sa povoľuje zdravotné tvrdenie o potravinách, iné, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na
zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 432/2012
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových
a zdravotných tvrdeniach o potravinách (1), a najmä na jeho článok 18 ods. 4,
keďže:
(1)

V nariadení (ES) č. 1924/2006 sa stanovuje, že zdravotné tvrdenia o potravinách sú zakázané, pokiaľ nie sú
povolené Komisiou v súlade s uvedeným nariadením a zaradené do zoznamu povolených tvrdení.

(2)

Podľa článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006 bolo prijaté nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 (2),
ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách, iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú
na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí.

(3)

V nariadení (ES) č. 1924/2006 sa stanovuje, že žiadosti o povolenia zdravotných tvrdení majú prevádzkovatelia
potravinárskych podnikov predkladať príslušnému vnútroštátnemu orgánu členského štátu. Príslušný vnútroštátny
orgán má postúpiť platné žiadosti Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA), ďalej len „úrad“, na účely
vedeckého posúdenia, ako aj Komisii a členským štátom pre informáciu.

(4)

Komisia má s prihliadnutím na stanovisko úradu rozhodnúť o povolení zdravotných tvrdení.

(5)

V záujme stimulovať inováciu sa na zdravotné tvrdenia založené na nových vedeckých dôkazoch a/alebo
zahŕňajúce žiadosť o ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, vzťahuje zrýchlená forma
povoľovania.

(6)

Na základe žiadosti spoločnosti BENEO-Orafti S.A. predloženej podľa článku 13 ods. 5 nariadenia (ES)
č. 1924/2006 a zahŕňajúcej požiadavku ochrany údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, bol úrad
požiadaný o stanovisko k vedeckému odôvodneniu zdravotného tvrdenia súvisiaceho s prírodným inulínom
z čakanky a zachovaním normálnej funkcie vyprázdňovania čriev zvýšením frekvencie stolice (otázka č. EFSA-Q2014-00403 (3)). Tvrdenie navrhované žiadateľom bolo okrem iného formulované takto: „Orafti®Inulin zlepšuje
funkciu čriev.“

(7)

Dňa 9. januára 2015 bolo Komisii a členským štátom doručené vedecké stanovisko úradu, v ktorom sa
konštatovalo, že na základe predložených údajov bola zistená príčinná súvislosť medzi konzumáciou prírodného
inulínu z čakanky, teda nefrakcionovanej zmesi monosacharidov (< 10 %), disacharidov, inulínových fruktánov
a inulínu získaného z čakanky so stredným stupňom polymerizácie ≥ 9 a zachovaním normálnej funkcie
vyprázdňovania čriev zvýšením frekvencie stolice. Preto by sa zdravotné tvrdenie na základe tohto záveru malo
považovať za tvrdenie, ktoré spĺňa požiadavky nariadenia (ES) č. 1924/2006 a malo by sa zaradiť na zoznam
povolených tvrdení Únie zriadený nariadením (EÚ) č. 432/2012.

(8)

Úrad vo svojom stanovisku uviedol, že predpokladom k stanoveniu podmienok použitia tohto konkrétneho
tvrdenia bola štúdia, ktorá je podľa vyjadrenia žiadateľa predmetom priemyselného vlastníctva (4).

(1) Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9.
(2) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012, ktorým sa vytvára zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách,
iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v. EÚ L 136, 25.5.2012, s. 1).
(3) Vestník EFSA (EFSA Journal) (2015) 13(1):3951.
(4) Schulz A and Schön C, 2012. Effect of consumption of inulin on bowel motor function in subjects with constipation (Vplyv konzumácie inulínu
na motorickú funkciu čreva u jedincov trpiacich obstipáciou; správa o štúdii neuverejnená).
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(9)

Komisia posúdila všetky odôvodnené informácie predložené žiadateľom a skonštatovala, že požiadavky stanovené
v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006 sú splnené v prípade štúdie označenej za predmet priemy
selného vlastníctva. Vedecké údaje a ďalšie informácie uvedené v spomínanej štúdii sa preto nesmú použiť
v prospech nasledujúceho žiadateľa počas piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia za
podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(10)

Jedným z cieľov nariadenia (ES) č. 1924/2006 je zabezpečiť, aby boli zdravotné tvrdenia pre spotrebiteľa
pravdivé, jasné, spoľahlivé a užitočné a aby sa aj ich znenie a prezentácia niesli v tomto duchu. Preto, ak má
znenie tvrdení použitých žiadateľom pre spotrebiteľov rovnaký význam ako znenie povoleného tvrdenia, keďže
dokazujú rovnaký vzťah medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím, mali by sa
na tieto tvrdenia vzťahovať rovnaké podmienky použitia ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

(11)

V súlade s článkom 20 nariadenia (ES) č. 1924/2006 by sa mal Register výživových a zdravotných tvrdení
obsahujúci všetky povolené zdravotné tvrdenia aktualizovať tak, aby sa v ňom zohľadnilo toto nariadenie.

(12)

Keďže žiadateľ žiada ochranu údajov, ktoré sú predmetom priemyselného vlastníctva, považuje sa za vhodné
obmedziť používanie tohto tvrdenia v prospech žiadateľa na obdobie piatich rokov. Obmedzenie povolenia
používať toto tvrdenie jediným prevádzkovateľom by však nemalo brániť iným žiadateľom požiadať o povolenie
používať rovnaké tvrdenie v prípade, že ich žiadosť bude vychádzať z iných údajov a štúdií ako sú tie, ktoré sú
chránené v zmysle článku 21 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

(13)

Pri stanovovaní opatrení uvedených v tomto nariadení sa podľa článku 16 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1924/2006
zvážili pripomienky žiadateľa, ktoré boli doručené Komisii.

(14)

Nariadenie (EÚ) č. 432/2012 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(15)

Prebehli konzultácie s členskými štátmi,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
1.
Zdravotné tvrdenie uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu sa zaradí do zoznamu povolených tvrdení Únie podľa
článku 13 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1924/2006.
2.
Používanie zdravotného tvrdenia uvedeného v prvom odseku sa obmedzuje na žiadateľa na obdobie piatich rokov
odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Po uplynutí uvedeného obdobia môže toto zdravotné tvrdenie použiť
ktorýkoľvek prevádzkovateľ potravinárskeho podniku v súlade s podmienkami, ktoré sa naň vzťahujú.

Článok 2
Používanie vedeckých údajov a ďalších informácií uvedených v žiadosti, ktoré žiadateľ považuje za predmet priemy
selného vlastníctva a bez predloženia ktorých by nebolo možné dané zdravotné tvrdenie povoliť, sa obmedzuje na
používanie v prospech žiadateľa na obdobie piatich rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia za
podmienok stanovených v článku 21 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1924/2006.

Článok 3
Príloha k nariadeniu (EÚ) č. 432/2012 sa mení v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 4
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

L 328/48

SK

Úradný vestník Európskej únie

12.12.2015

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 7. decembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA

Do prílohy k nariadeniu (EÚ) č. 432/2012 sa v abecednom poradí vloží tento zápis:

„Prírodný inulín z ča
kanky

Tvrdenie

Podmienky použitia tvrdenia

Inulín z čakanky prispieva
k normálnej funkcii čriev
zvýšením frekvencie sto
lice (*)

Spotrebiteľovi sa poskytne informácia o tom, že
priaznivý účinok sa dosiahne pri dennom príjme
12 g inulínu z čakanky.

Podmienky a/alebo obme
dzenia používania po
traviny a/alebo doplňujúce
informácie alebo varovanie

Číslo Vestníka EFSA
(EFSA Journal)

Číslo príslušnej položky
v konsolidovanom
zozname predloženom
úradu EFSA na účely
posúdenia

SK

Živina, látka, potravina
alebo kategória potravín

2015;13(1):3951

(*) Povolené dňa 1. januára 2016 s obmedzením použitia na spoločnosť BENEO-Orafti S.A., Rue L. Maréchal 1, B-4360 Oreye, Belgicko, na obdobie piatich rokov.“

Úradný vestník Európskej únie

Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny,
ktorá zabezpečí denný príjem najmenej 12 g prírod
ného inulínu z čakanky, teda nefrakcionovanej zmesi
monosacharidov (< 10 %), disacharidov, inulínových
fruktánov a inulínu získaného z čakanky so stred
ným stupňom polymerizácie ≥ 9.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2315
z 8. decembra 2015
o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),
keďže:
(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS)
č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto
pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo
alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných
ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť
pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti
s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto
informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS)
č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak
KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2
Na záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, je možné
odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (EHS) z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302,
19.10.1992, s. 1).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 8. decembra 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre dane a colnú úniu

PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie
(číselný
znak KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Výrobok sa skladá z plastového puzdra obsahujú
ceho 4 kovové koncovky, diódy a káble s prípoj
kami [tzv. fotoelektrická rozvodná skriňa – „photo
voltaic (PV) junction box“].

8544 42 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1
a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry,
poznámkou 3 k XVI. triede a znením číselných
znakov KN 8544, 8544 42 a 8544 42 90.

Fotoelektrická rozvodná skriňa je zariadenie na
prenos elektriny (káblom), nepresahujúcej napätie
1 000 V a vytvorenej solárnym panelom pre iný
fotoelektrický modul alebo fotoelektrický invertor.
Funkciou diód je len ochrana výrobku proti prepä
tiu (tzv. horúcim miestam – „hot spots“).
Pozri obrázok (*)

Zatriedenie do položky 8541 ako diódy je vylú
čené, keďže diódy podstatne nemenia charakteris
tiky a vlastnosti výrobku ako fotoelektrická roz
vodná skriňa. Za hlavnú funkciu výrobku sa pova
žuje pripájanie k alebo do elektrického obvodu.
Keďže výrobok je vybavený káblami, zatriedenie
do položky 8536 ako zariadenie na pripájanie
k alebo do elektrického obvodu je vylúčené [pozri
aj vysvetlivky k harmonizovanému systému k po
ložke 8536, skupina (III), (A)].
Výrobok sa má preto zatriediť do číselného znaku
KN 8544 42 90 ako ostatné elektrické vodiče vy
bavené prípojkami.

(*) Obrázok má len informačný charakter.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2316
z 8. decembra 2015
o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),
keďže:
(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS)
č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto
pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo
alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných
ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť
pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti
s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto
informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS)
č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak
KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2
Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné
odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992,
s. 1).
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Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 8. decembra 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre dane a colnú Úniu
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PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie
(číselný
znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Valcovitý výrobok z plastu s vekom, napájaný z ba
térie (tzv. elektronická pokladnička – „electronic
money box“), s výškou 17 cm a priemerom 12 cm.

8470 90 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1,
3 b) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenkla
túry a znením číselných znakov KN 8470,
8470 90 a 8470 90 00.

Súčasťou veka je malý LCD displej a otvor na vha
dzovanie mincí (napríklad eurá). Keď sa minca
ručne vloží do otvoru, mechanizmus vo veku (po
čítacie zariadenie) rozpozná priemer mince a zo
brazí jej hodnotu.
Keď sa do otvoru vkladajú po jednej ďalšie mince,
rozpoznané hodnoty sa pripočítavajú k poslednej
sume a na LCD displeji sa zobrazí celkový súčet.
Hodnota mincí odstránených z pokladničky sa ne
odpočítava.
Pozri obrázok (*).

Ide o zložený tovar, skladajúci sa z plastovej nád
oby a počítacieho zariadenia. V porovnaní s bež
nými pokladničkami tomuto výrobku podstatný
charakter dodáva počítacie zariadenie. Zatriedenie
podľa základného materiálu (39. kapitola) je preto
vylúčené.
Keďže výrobok neobsahuje žiadne manuálne
zariadenie na vstup údajov (mince nie sú údaje),
nepovažuje sa za počítací stroj [pozri aj vysve
tlivky k harmonizovanému systému (HS) k polo
žke 8470, (A), prvý odsek]. Keďže počítacie zaria
denie umožňuje sčítať aspoň dve čísla, pričom
každé z nich je zložené z viacerých číslic (napr.
0,02 EUR + 2,00 EUR = 2,02 EUR), spĺňa požia
davky na zatriedenie ako počítacie zariadenie
[pozri aj vysvetlivky k HS k položke 8470, prvý
odsek].
Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak
KN 8470 90 00 ako ostatné stroje s počítacím za
riadením.

(*) Obrázok má len informačný charakter.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2317
z 8. decembra 2015
o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),
keďže:
(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS)
č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto
pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo
alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných
ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť
pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti
s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto
informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS)
č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak
KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2
Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné
odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992,
s. 1).
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Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 8. decembra 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre dane a colnú úniu

PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie
(číselný
znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Šijací stroj s voľným ramenom pre domácnosť, so
zabudovaným elektrickým motorom s výkonom
70 wattov, v podstate vybavený ihlovým lôžkom,
prítlačnou pätkou, puzdrom cievky, ovládacími pr
vkami, zabudovaným svetlom, nožným pedálom
s káblom a rôznym príslušenstvom (napr. cievkami,
vodiacimi koľajničkami, sadou ihiel, dvojihlami
atď.) Má hmotnosť približne 7 kg (vrátane motora)
a ponúka viac ako 24 šijacích programov. Má hod
notu viac ako 65 EUR.

8452 10 11

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1
a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry
a znením číselných znakov KN 8452, 8452 10
a 8452 10 11.

Šijací stroj pracuje s hornou a dolnou niťou. Jedna
niť je navlečená na ihlu a druhú nesie zospodu
člnok (technika prešívacieho stehu). Šijací stroj do
káže zhotoviť rôzne typy stehov, všetky tieto stehy
sú však založené na opísanom princípe. Stroj do
káže len imitovať obnitkovací steh (over-lock) a ne
dokáže v rámci rovnakej operácie odrezať prečnie
vajúci materiál.

Vzhľadom na jeho funkciu, konštrukciu, fyzikálne
charakteristické vlastnosti a spôsob fungovania je
potrebné šijací stroj považovať za šijací stroj iba
s prešívacím stehom podpoložky 8452 10,
pretože dokáže robiť stehy iba na základe
princípu prešívacieho stehu [pozri aj vysvetlivky
ku kombinovanej nomenklatúre k podpolož
kám 8452 10 11 a 8452 10 19, bod 1 a)].
Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak
KN 8452 10 11 ako šijacie stroje pre domácnosť,
iba s prešívacím stehom, s hodnotou každého
kusa väčšou ako 65 EUR.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2318
z 8. decembra 2015
o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),
keďže:
(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS)
č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá výkladu kombinovanej nomenklatúry. Tieto pravidlá
sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo alebo
čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných ustano
veniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť
pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti
s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto
informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS)
č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak
KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2
Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné
odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992,
s. 1).
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Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 8. decembra 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre dane a colnú úniu
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PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie
(číselný
znak KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Výrobok (tzv. puzdro na smartfón) vyrobený pre
važne z textilného materiálu. Pozostáva z puzdra
na mobilný telefón s elastickým pásom, ktorý slúži
na jeho pripevnenie k nadlaktiu.

4202 92 98

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1
a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry,
poznámkou 1 l) k XI. triede, doplnkovou poznám
kou 1 k 42. kapitole a znením číselných znakov
KN 4202, 4202 92 a 4202 92 98.

Na zadnej strane puzdra je vyrezaný otvor, do kto
rého sa môže mobilný telefón vložiť. Na prednej
strane výrobku je priesvitná plastová fólia obdĺžni
kového tvaru. Táto priesvitná fólia je orámovaná
ľahčenou plastovou vrstvou, ktorá pokrýva aj
prednú stranu kratšieho konca pásu. Rub výrobku
a pevná časť pásu pozostávajú z pogumovanej tex
tílie (vonkajšie vrstvy sú z textilného materiálu
a medzi nimi je vrstva z ľahčeného kaučuku). Na
páse je pruh so suchým zipsom, ktorý je vložený
cez dva otvory na kratšom konci, čo mu umožní
prispôsobiť sa nadlaktiu nositeľa.
(Pozri fotografie A a B) (*)

Výrobok je určený na držanie určitého predmetu
(mobilný telefón, smartfón). Preto má objektívne
vlastnosti schránky podobnej schránkam uvede
ným v znení položky 4202 (pozri aj vysvetlivky
k harmonizovanému systému k položke 4202).
Z tohto dôvodu je zatriedenie ako ostatné celkom
dohotovené textilné výrobky položky 6307 vylú
čené.
Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak
KN 4202 92 98 ako schránky s vonkajším po
vrchom z textilných materiálov.

(*) Obrázky majú len informačný charakter.

Obrázok A

Obrázok B
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2319
z 8. decembra 2015
o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),
keďže:
(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS)
č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto
pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo
alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných
ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť
pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti
s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto
informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS)
č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak
KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2
Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné
odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302, 19.10.1992,
s. 1).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 8. decembra 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre dane a colnú úniu

PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie
(číselný
znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok (tzv. adaptér – „adapter“ alebo tzv. usmer
ňovač – „rectifier“) určený na premenu striedavého
prúdu (100 – 220 V) na jednosmerný prúd (12 V,
3,7 A): v plastovom puzdre s rozmermi približne
14 × 6 × 5 cm.

8504 40 82

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1,
3 a) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenkla
túry a znením číselných znakov KN 8504,
8504 40 a 8504 40 82.

Výrobok možno cez kábel s konektorom zapojiť
do zásuvky na striedavý prúd a cez iný kábel s oso
bitným konektorom prepojiť na konkrétnu hernú
konzolu položky 9504.

Keďže položka 8504 zahŕňa statické meniče
(napr. usmerňovače), poskytuje najšpecifickejší
opis. Zatriedenie do položky 9504 ako príslušen
stvo k zariadeniu na videohry je preto vylúčené.
Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak
KN 8504 40 82 ako usmerňovače.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2320
z 8. decembra 2015
o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),
keďže:
(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS)
č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto
pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo
alebo čiastočne zakladá alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných
ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť
pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti
s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto
informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS)
č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak
KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2
Na záväzné informácie o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, je možné
odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (EHS) z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302,
19.10.1992, s. 1).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 8. decembra 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre dane a colnú úniu
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PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie
(číselný
znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Výrobok pozostávajúci z lesklej tkanej transparent
nej textílie (100 % polyester) so strojovou ozdob
nou výšivkou, predkladaný na nosných rolkách s dĺ
žkou 300 cm.

6303 92 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1,
2 a) a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenkla
túry, poznámkou 7 d) k XI. triede a znením čísel
ných znakov KN 6303, 6303 92 a 6303 92 90.

Jeden z dvoch dlhých okrajov výrobku je upravený
obnitkovacím stehom, pričom do tunela zo stehov
je vsadená tkaninou pokrytá olovená šnúra. Proti
ľahlý okraj má husto tkaný pevný lem, aby sa tka
nina nestrapkala, a zakončenia útkovej priadze pre
čnievajú cez tkaninu vo forme strapcov.

Výrobok má podstatný charakter hotovej záclony
položky 6303, pretože je zjavne vhodný na pre
menu na záclonu nepatrnými úpravami. Keď sa
tkanina odstrihne z rolky, sú potrebné len ne
patrné úpravy ako skrátenie na požadovanú dĺžku
záclony a obrúbenie (pozri aj vysvetlivky k harmo
nizovanému systému k položke 6303, druhý od
sek).

Dĺžka tkaniny, ktorá sa odstrihne z rolky, predsta
vuje šírku budúcej záclony. Z tejto tkaniny vznikne
záclona tak, že sa jednoducho odstrihne na okraji
husto tkaného pevného lemu na požadovanú dĺžku
záclony a táto strana ako aj obe strany, ktoré boli
odstrihnuté z rolky, sa obrúbia. Okraj upravený ob
nitkovacím stehom tvorí spodnú časť záclony a zo
stáva nedotknutý tak, ako bol na rolke.

Nedokončený výrobok sa považuje za dohoto
vený, pretože už má jeden obrúbený okraj (okraj
upravený obnitkovacím stehom).
Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak
6303 92 90 ako záclony zo syntetických vlákien.

(Pozri obrázky) (*)
(*) Obrázky majú len informačný charakter.

1

2

3
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2321
z 8. decembra 2015
o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom
colnom sadzobníku (1), a najmä na jeho článok 9 ods. 1 písm. a),
keďže:
(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu (EHS)
č. 2658/87, je potrebné prijať opatrenia týkajúce sa zatriedenia tovaru uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu.

(2)

V nariadení (EHS) č. 2658/87 sa stanovili všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry. Tieto
pravidlá sa takisto uplatňujú na akúkoľvek inú nomenklatúru, ktorá sa na kombinovanej nomenklatúre celkovo
alebo čiastočne zakladá, alebo ktorá k nej pridáva akékoľvek ďalšie rozdelenie a ktorá je stanovená v osobitných
ustanoveniach Únie s ohľadom na uplatňovanie colných a iných opatrení vzťahujúcich sa na obchod s tovarom.

(3)

Podľa uvedených všeobecných pravidiel by sa tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe mal zatriediť
pod číselný znak KN uvedený v stĺpci 2 na základe dôvodov uvedených v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení vydaných v súvislosti
s tovarom, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie, ktoré nie sú v súlade s týmto nariadením, mohol na tieto
informácie aj naďalej odvolávať počas určitého obdobia v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia Rady (EHS)
č. 2913/92 (2). Toto obdobie by malo byť stanovené na tri mesiace.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre colný kódex,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Tovar opísaný v stĺpci 1 tabuľky uvedenej v prílohe sa zatriedi v rámci kombinovanej nomenklatúry pod číselný znak
KN uvedený v stĺpci 2 tejto tabuľky.

Článok 2
Na záväznú informáciu o nomenklatúrnom zatriedení tovaru, ktorá nie je v súlade s týmto nariadením, je možné
odvolávať sa aj naďalej v súlade s článkom 12 ods. 6 nariadenia (EHS) č. 2913/92 počas troch mesiacov odo dňa
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92 (EHS) z 12. októbra 1992, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Spoločenstva (Ú. v. ES L 302,
19.10.1992, s. 1).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 8. decembra 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Heinz ZOUREK

generálny riaditeľ pre dane a colnú úniu

PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie
(číselný
znak KN)

Dôvody

(1)

(2)

(3)

Kazeta so základnými kovovými reťazovými kole
sami (tzv. kazeta voľného náboja – „free hub cas
sette“) bez mechanizmu voľnobežky. Kazeta voľ
ného náboja pozostáva zo siedmich navzájom spo
jených reťazových kolies, dvoch samostatných reťa
zových kolies a podložky. Najmenšie reťazové ko
leso má 11 zubov a najväčšie má 32 zubov.

8714 93 00

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1
a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenklatú
ry a znením číselných znakov KN 8714
a 8714 93 00.

Kazeta voľného náboja má byť umiestnená nad
mechanizmom voľnobežky (integrovaná do tela ná
boja). Hnací hriadeľ zadného kolesa potom možno
odpojiť od tela náboja (voľnobežky). To umožňuje
cyklistom udržiavať pedále bez pohybu alebo točiť
pedálmi dozadu, pričom sa bicykel pohybuje do
predu.
Mechanizmus voľnobežky sa pri predložení tovaru
nepredkladá.
Pozri obrázok. (*)
(*) Obrázok má len informačný charakter.

Keďže na získanie funkcie voľnobežky sa výrobok
môže namontovať len do mechanizmu voľno
bežky integrovaného do náboja, považuje sa za re
ťazové koleso voľnobežky.
Výrobok sa má preto zatriediť pod číselný znak
KN 8714 93 00 ako reťazové kolesá voľnobežky.

12.12.2015

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 328/67

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2322
z 10. decembra 2015,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 474/2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa
leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení
zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci
Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým
sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (1), a najmä na jeho článok 4 ods. 2,

keďže:

(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 474/2006 (2) sa vytvoril zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, uvedený v kapitole II nariadenia (ES)
č. 2111/2005.

(2)

V súlade s článkom 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2111/2005 oznámili niektoré členské štáty a Európska agentúra
pre bezpečnosť letectva (European Aviation Safety Agency, EASA) Komisii informácie, ktoré sú relevantné
v súvislosti s aktualizáciou uvedeného zoznamu. Relevantné informácie oznámili aj určité tretie krajiny. Na
základe uvedených informácií by sa mal zoznam Spoločenstva aktualizovať.

(3)

Komisia informovala všetkých príslušných leteckých dopravcov buď priamo, alebo prostredníctvom orgánov
zodpovedných za regulačný dohľad nad nimi o základných skutočnostiach a úvahách, ktoré budú podkladom
rozhodnutia o uložení zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie alebo o úprave podmienok zákazu
vykonávania leteckej dopravy uloženého leteckému dopravcovi, ktorý je zaradený do zoznamu Spoločenstva.

(4)

Komisia poskytla príslušným leteckým dopravcom príležitosť nahliadnuť do dokumentov, ktoré poskytli členské
štáty, predložiť písomné pripomienky a predniesť ústne stanovisko Komisii a výboru zriadenému nariadením
Rady (EHS) č. 3922/1991 (3) (Výbor pre leteckú bezpečnosť).

(5)

Komisia poskytla Výboru pre leteckú bezpečnosť aktualizované informácie o prebiehajúcich spoločných konzul
táciách podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005 a nariadenia (ES) č. 473/2006 (4) s príslušnými orgánmi a leteckými
dopravcami Botswany, Filipín, Guinejskej republiky, Indie, Indonézie, Iraku, Iránu, Kazachstanu, Libanonu,
Madagaskaru, Mozambiku, Nepálu, Sudánu, Taiwanu, Thajska a Zambie. Komisia takisto informovala Výbor pre
leteckú bezpečnosť o situácii v oblasti bezpečnosti letectva v Gruzínsku, Jemene, Líbyi, na Svätom Tomáši
a Princovom ostrove a v Tadžikistane a technických konzultáciách s Ruskou federáciou.

(6)

Komisia a Výbor pre leteckú bezpečnosť si vypočuli prezentácie agentúry EASA o výsledkoch analýzy správ
o audite, ktorú vykonala Medzinárodná organizácia civilného letectva (International Civil Aviation Organisation,
ICAO) v rámci svojho Všeobecného programu hodnotenia dohľadu nad bezpečnosťou (Universal Safety Oversight

(1) Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14).
(3) Nariadenie Rady (EHS) č. 3922/1991 zo 16. decembra 1991 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti
civilného letectva (Ú. v. ES L 373, 31.12.1991, s. 4).
(4) Nariadenie Komisie (ES) č. 473/2006 z 22. marca 2006, ktorým sa stanovujú implementačné pravidlá pre zoznam leteckých dopravcov
Spoločenstva, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedený v kapitole II nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 8).
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Audit Programme, USOAP). V tomto kontexte boli členské štáty vyzvané, aby v prípade leteckých dopravcov
s licenciou štátov, ktoré organizácia ICAO určila ako štáty vzbudzujúce závažné bezpečnostné obavy (Significant
Safety Concerns, SSC), alebo v prípade ktorých EASA skonštatovala, že ich systém dohľadu nad bezpečnosťou má
vážne nedostatky, prioritne vykonávali inšpekcie na odbavovacej ploche. Popri konzultáciách uskutočnených
Komisiou na základe nariadenia (ES) č. 2111/2005 tak prostredníctvom prioritného vykonávania inšpekcií na
odbavovacej ploche bude možné získať ďalšie informácie týkajúce sa úrovne bezpečnosti leteckých dopravcov
s licenciou týchto štátov.
(7)

Agentúra EASA takisto informovala Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť o výsledkoch analýzy inšpekcií na
odbavovacej ploche vykonaných v rámci programu hodnotenia bezpečnosti zahraničných lietadiel (Safety
Assessment of Foreign Aircraft, SAFA) v súlade s nariadením Komisie (EÚ) č. 965/2012 (1).

(8)

Agentúra EASA navyše informovala Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť o projektoch technickej pomoci
realizovaných v štátoch, ktoré podliehajú opatreniam alebo monitorovaniu podľa nariadenia (ES) č. 2111/2005.
Poskytla informácie o plánoch a žiadostiach o ďalšiu technickú pomoc a spoluprácu v záujme zlepšenia adminis
tratívnej a technickej kapacity úradov civilného letectva s cieľom pomôcť riešiť prípadný nesúlad s uplatniteľnými
medzinárodnými normami v oblasti civilného letectva. V tomto kontexte boli členské štáty vyzvané, aby na tieto
žiadosti odpovedali na bilaterálnom základe v spolupráci s Komisiou a agentúrou EASA. V tejto súvislosti
Komisia zdôraznila, aké užitočné je poskytovať medzinárodnej leteckej komunite informácie o technickej pomoci,
ktorú Únia a jej členské štáty poskytujú v záujme zlepšenia bezpečnosti letectva na celom svete, a to najmä cez
databázu Bezpečnostnej kooperatívnej asistenčnej siete (Safety Collaborative Assistance Network, SCAN)
organizácie ICAO.

(9)

Eurocontrol poskytol Komisii a Výboru pre leteckú bezpečnosť aktualizované informácie o stave výstražnej
funkcie SAFA a súčasnej štatistike výstražných správ v prípade leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu
vykonávania leteckej dopravy.

Leteckí dopravcovia Únie
(10)

Agentúra EASA analyzovala informácie získané z inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa vykonali na lietadlách
leteckých dopravcov Únie, alebo z normalizačných inšpekcií, ktoré vykonala agentúra EASA, ako aj z osobitných
inšpekcií a auditov, ktoré vykonali letecké úrady jednotlivých členských štátov. Niektoré členské štáty následne
prijali určité opatrenia na presadzovanie a informovali o nich Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť. Malta
informovala Komisiu a Výbor pre leteckú bezpečnosť o niektorých opatreniach prijatých so zreteľom na niekoľko
maltských leteckých dopravcov a Estónsko predložilo správu o situácii leteckého dopravcu AS Avies. Pred
zasadnutím Výboru pre leteckú bezpečnosť Grécko poskytlo informácie o niektorých opatreniach prijatých so
zreteľom na niekoľkých gréckych leteckých dopravcov.

(11)

Členské štáty potvrdili, že sú pripravené náležite konať, ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných
informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania príslušných bezpečnostných noriem leteckými dopravcami Únie
hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká.

Leteckí dopravcovia z Botswany
(12)

Úrad civilného letectva Botswany (CAAB) listom z 27. augusta 2015 poskytol informácie o pokroku pri riešení
závažných bezpečnostných obáv a iných zistení organizácie ICAO. Úrad CAAB preukázal, že dosiahol ďalší
pokrok, pokiaľ ide o vykonávanie medzinárodných bezpečnostných noriem. Úrad CAAB spolupracuje s
regionálnou kanceláriou organizácie ICAO pri získavaní ďalšej pomoci pri riešení závažných bezpečnostných
obáv a iných zistení. Úrad CAAB vyzval organizáciu ICAO, aby uskutočnila koordinovanú validačnú misiu
organizácie ICAO (ICVM) do konca roka 2015 s cieľom overiť vyriešenie závažných bezpečnostných obáv.

(13)

Zlepšené vykonávanie medzinárodných bezpečnostných noriem a dostupné bezpečnostné informácie nie sú
dôvodom na prijatie rozhodnutia o uložení zákazu alebo obmedzení prevádzky leteckých dopravcov osvedčených
v Botswane. Komisia sa však domnieva, že situáciu treba naďalej dôsledne monitorovať.

(14)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov
z Botswany.

(1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce
sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25.10.2012, s. 1).
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Leteckí dopravcovia z Guinejskej republiky
(15)

V súlade s dohodou z technického stretnutia s Komisiou, ktoré sa konalo v januári 2013 v Bruseli, príslušné
orgány Guinejskej republiky (Direction nationale de l'aviation civile, DNAC) pravidelne poskytovali Komisii
informácie o prebiehajúcom vykonávaní plánu nápravných opatrení, ktorý organizácia ICAO schválila v decembri
2012, ako aj o všetkých súvisiacich činnostiach.

(16)

V najnovšej správe o pokroku predloženej orgánom DNAC, ktorá bola Komisii doručená 10. augusta 2015, sa
uvádzajú najnovšie činnosti a vývoj v súvislosti s vykonávaním plánu nápravných opatrení, ktorý sa v súčasnosti
sústreďuje na stav postupu osvedčovania leteckých dopravcov a registráciu lietadiel. Platnosť všetkých predtým
existujúcich osvedčení leteckého prevádzkovateľa (AOC) bola pozastavená na konci marca 2013. Kompletný
(päťstupňový) postup osvedčovania organizácie ICAO leteckých dopravcov Eagle Air a PROBIZ Guinée bol
ukončený a letecký dopravca Eagle Air získal osvedčenie AOC dňa 10. apríla 2015 (AOC č. 1/DNAC/2015) a
PROBIZ Guinée dňa 4. augusta 2015 (AOC č. 2/DNAC/2015). Štyria ďalší leteckí dopravcovia, konkrétne Konair,
Sahel Aviation Guinée, Fly Nimba Airlines a Ijet Aviation začali postup osvedčovania.

(17)

Registrácia lietadiel pokročila a orgán DNAC informoval, že do registra lietadiel bolo doplnených päť nových
lietadiel.

(18)

Postupné vykonávanie plánu nápravných opatrení v súlade s dohodou schválenou organizáciou ICAO v decembri
2012 a dostupné bezpečnostné informácie nie sú v súčasnosti dôvodom na prijatie rozhodnutia o uložení zákazu
alebo prevádzkových obmedzení voči leteckým dopravcom s osvedčením získaným v Guinejskej republike.
Situáciu je však potrebné naďalej dôsledne monitorovať.

(19)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov
z Guinejskej republiky.

(20)

Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medziná
rodných bezpečnostných noriem hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť nútená prijať
opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Indie
(21)

Dňa 20. októbra 2015 sa uskutočnili technické konzultácie medzi Komisiou, agentúrou EASA, členskými štátmi a
zástupcami indického generálneho riaditeľstva pre civilné letectvo (indické riaditeľstvo DGCA) a leteckého
dopravcu Air India. Indické riaditeľstvo DGCA poskytlo informácie o prebiehajúcich opatreniach v oblasti
udržateľnosti, ktoré vykonalo v súvislosti so svojou právomocou v oblasti dohľadu nad bezpečnosťou. Technické
konzultácie boli príležitosťou prediskutovať s indickým riaditeľstvom DGCA interakciu indických leteckých
dopravcov s programom SAFA.

(22)

Z týchto konzultácií jasne vyplynulo, že hoci indické riaditeľstvo DGCA zaviedlo niektoré opatrenia na overenie
udržateľnosti doteraz uskutočnených zlepšení v oblasti bezpečnosti letectva, potrebné sú ďalšie opatrenia v
rôznych oblastiach. Na druhej strane indické riaditeľstvo DGCA využíva databázu SAFA s cieľom monitorovať
výkon indických leteckých dopravcov v rámci programu SAFA. Vyplýva to najmä zo skutočnosti, že indické
riaditeľstvo DGCA informovalo, že sa v júni 2015 stretlo so spoločnosťou Air India s cieľom prediskutovať
postupy zavedené v rámci tejto leteckej spoločnosti, ktoré sa týkajú spôsobu, akým riadi svoju činnosť v rámci
programu SAFA.

(23)

Letecká spoločnosť Air India poskytla prehľad o systéme riadenia bezpečnosti, zhrnutie štatistických informácií o
programe SAFA podľa flotíl, príklady komunikačnej stratégie programu riadenia bezpečnosti a informácie o
postupe SAFA, ktorý uplatňuje s cieľom zabezpečiť neustále zlepšovanie.

(24)

V listoch z 29. októbra 2015 v nadväznosti na technické konzultácie Komisia indickému riaditeľstvu DGCA
opätovne potvrdila niekoľko skutočností, vrátane tej, že výkonnosť indických leteckých dopravcov v rámci
programu SAFA by sa mala monitorovať pozornejšie. Komisia takisto informovala leteckú spoločnosť Air India,
že pokrok, pokiaľ ide o riadenie postupu SAFA, sa musí preukázať prostredníctvom výkonnosti v rámci
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programu SAFA. Indické riaditeľstvo DGCA, ako aj spoločnosť Air India boli oboznámené s povinnosťou
agentúry EASA podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 452/2014 (1) (časť TCO) vykonávať hodnotenia bezpečnosti
prevádzkovateľov z tretej krajiny a že výkonnosť v rámci programu SAFA je jedným z kľúčových prvkov, ktoré
agentúra EASA zohľadňuje pri vykonávaní týchto hodnotení.
(25)

Komisia vzala na vedomie informácie poskytnuté indickým riaditeľstvom DGCA, ako aj spoločnosťou Air India.
Dospelo sa v tomto prípade k záveru, že leteckým dopravcom osvedčeným v Indii nie je potrebné uložiť nijaké
prevádzkové obmedzenia, ani zákaz, ale že ďalšie technické konzultácie sú stále nevyhnutné, aby sa mohlo
naďalej priebežne diskutovať o bezpečnostných otázkach.

(26)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov
z Indie.

(27)

Komisia má v úmysle pokračovať v oficiálnych konzultáciách s indickým riaditeľstvom DGCA podľa ustanovení
uvedených v článku 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006.

(28)

Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným
vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade indických leteckých dopravcov
podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Indonézie
(29)

Pokračujú konzultácie s príslušnými orgánmi Indonézie, indonézskym generálnym riaditeľstvom pre civilné
letectvo (indonézske riaditeľstvo DGCA), s cieľom monitorovať pokrok indonézskeho riaditeľstva DGCA pri
zabezpečovaní toho, aby dohľad nad bezpečnosťou nad všetkými leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie
v Indonézii, bol v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. Po audite organizácie ICAO v máji 2014
indonézske riaditeľstvo DGCA ukončilo plán nápravných opatrení a v súčasnosti završuje nápravné opatrenia,
ktoré sú v ňom uvedené. Na žiadosť indonézskeho riaditeľstva DGCA sa 29. októbra konalo technické stretnutie
medzi Komisiou, agentúrou EASA, niektorými členskými štátmi a indonézskym riaditeľstvom DGCA, ako aj
leteckými dopravcami Citilink, Lion Air a Batik Air. Z tohto stretnutia jasne vyplynulo, že potrebné nápravné
opatrenia na odstránenie zistení z predchádzajúcich auditov sa pripravujú, avšak nachádzajú sa v rôznych
štádiách zavádzania. Hlavným zisteným nedostatkom je uskutočňovanie inšpekcií u leteckých dopravcov a
lietadiel. Postupy na uskutočňovanie tejto činnosti síce existujú, ale nie vždy sa dodržiavajú v praxi. Počet zistení
z inšpekcií zostáva nízky a poskytovanie informácií o zisteniach spoločnostiam, ktoré podliehajú inšpekcii, nie
vždy zodpovedá príslušným postupom. Chýbajú primerané postupy pre opatrenia nadväzujúce na zistenia,
skutočné zavádzanie týchto opatrení zostáva nedostatočné, nedodržiavajú sa termíny a presadzovanie je
nedostatočné. Indonézske riaditeľstvo DGCA je zodpovedné za približne 59 osvedčení AOC a počet týchto
leteckých dopravcov veľmi rýchlo rastie. Je nevyhnutné, aby indonézske riaditeľstvo DGCA držalo krok s týmto
vývojom.

(30)

Letecký dopravca Citilink poskytol prehľad o vývoji spoločnosti a riadení bezpečnosti v rámci nej. Spoločnosť
naďalej rastie približne o osem nových lietadiel za rok, zatiaľ čo systémy a postupy sa postupne stabilizujú.
Analýza letových údajov sa zlepšila a spoločnosť si je vedomá prevádzkových rizík. Hoci bol vytvorený systém
riadenia bezpečnosti, tento sa musí ďalej vyvíjať, a to aj s ohľadom na nízku mieru oznamovania incidentov a
udalostí.

(31)

Spoločnosti Lion Air a Batik Air predložili informácie spoločne, keďže obe spoločnosti sú členmi skupiny Lion Air
Group. Rast týchto dvoch leteckých spoločností je aj naďalej značný. Každá z nich plánuje nadobudnúť približne
10 nových lietadiel v roku 2016 a porovnateľný počet lietadiel v nasledujúcich rokoch. Hlavné výzvy pre týchto
leteckých dopravcov sú nábor a výcvik dostatočného počtu zamestnancov vo všetkých oblastiach. Obaja leteckí
dopravcovia predložili plány výcviku letovej posádky a náboru a odbornej prípravy ostatných zamestnancov.
Minimálne kvalifikačné požiadavky na novoprijatých pilotov a požiadavky na povýšenie do hodnosti kapitána v
spoločnosti Lion Air sú, vzhľadom na často náročné prevádzkové prostredie, pomerne nízke. V dôsledku toho a z
dôvodu rýchleho rastu leteckého dopravcu má spoločnosť Lion Air veľký počet pomerne neskúsených pilotov.
Toto by mohlo súvisieť s vysokým počtom nestabilizovaných priblížení a vysokým rizikom incidentov pri pristátí
(tvrdé pristátia, odbočenia zo vzletovej a pristávacej dráhy). Príkladom je odbočenie z dráhy leteckého dopravcu
Batik Air, ku ktorému došlo 6. novembra 2015. Pokiaľ ide o tento konkrétny incident, indonézske riaditeľstvo

(1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 452/2014 z 29. apríla 2014, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce
sa letovej prevádzky prevádzkovateľov z tretích krajín podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008
(Ú. v. EÚ L 133, 6.5.2014, s. 12).
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DGCA a letecký dopravca Batik Air prijali okamžité kroky na jeho primerané vyšetrenie a prijatie nápravných
opatrení. Systém monitorovania letových údajov sa zlepšil a prináša zmysluplné výsledky a zlepšenia v oblasti
bezpečnosti. Systém riadenia bezpečnosti sa zdá byť dobre vyvinutý a ohlasovanie incidentov a udalostí sa v
poslednom období začalo zlepšovať, hoci ďalší pokrok je potrebné dosiahnuť pri jeho skutočnej implementácii a
identifikácii hrozieb. Zo stretnutia vyplynulo, že hrozbami pre spoločnosti Lion Air a Batik Air sú rýchly rast a
relatívna neskúsenosť letových posádok.
(32)

Indonézske riaditeľstvo DGCA bolo pozvané 25. novembra 2015 na vypočutie pred Výborom pre leteckú
bezpečnosť. Indonézske riaditeľstvo DGCA znovu potvrdilo body, ktoré uviedlo na technickom stretnutí
29. októbra 2015. Tieto zahŕňali program nepretržitého dohľadu a systém riadenia zistení. Poskytli sa výsledky
činností dohľadu nad štyrmi indonézskymi leteckými dopravcami, ktorí sú v súčasnosti vyňatí zo všeobecného
zákazu pre indonézskych leteckých dopravcov, ako aj nad tromi leteckými dopravcami prítomnými na vypočutí.
Indonézske riaditeľstvo DGCA takisto informovalo o vývoji systému riadenia bezpečnostných rizík. Indonézske
riaditeľstvo DGCA pozvalo Komisiu, aby uskutočnila overenie na mieste. Takáto misia bude príležitosťou
zhodnotiť pokrok a určiť úroveň skutočného vykonávania medzinárodných bezpečnostných noriem v rámci
riaditeľstva a leteckých dopravcov.

(33)

V prezentáciách, ktoré vo veľkej miere zodpovedali prezentáciám počas technického stretnutia 29. októbra,
informovali leteckí dopravcovia Citilink, Lion Air a Batik Air o vývoji a implementácii riadenia bezpečnosti.

(34)

V liste z 22. októbra 2015 indonézske riaditeľstvo DGCA informovalo Komisiu, že od poslednej aktualizácie
získali osvedčenie dvaja noví leteckí dopravcovia. Konkrétne šlo o osvedčenie AOC č. 135-054 vydané
spoločnosti Alda Trans Papua a AOC č. 135-059 vydané spoločnosti Weststar Aviation Indonesia. Indonézske
riaditeľstvo DGCA však neposkytlo dôkaz o tom, že nad uvedenými leteckými dopravcami je zaistený dohľad nad
bezpečnosťou v súlade s medzinárodnými bezpečnostnými normami. V rovnakom liste indonézske riaditeľstvo
DGCA oznámilo Komisii, že osvedčenia leteckého dopravcu udelené leteckým dopravcom Pacific Royale Airways
(AOC č. 121-045), Air Maleo (AOC č. 121-041, len vnútroštátna nákladná doprava), Manunggal Air Service (AOC
č. 121-020), Nusantara Buana Air (AOC č. 135-041), Survai Udara Penas (Persero, AOC č. 135-006) a Asconusa Air
Transport (AOC č. 135-022) boli zrušené.

(35)

Hoci od auditu organizácie ICAO v máji 2014, a dokonca od technického stretnutia v októbri, možno
zaznamenať pokrok, overovanie zlepšenia je predpokladom na získanie potrebnej dôvery v oblasti bezpečnosti,
ktorá by bola dôvodom na zváženie ďalšieho zmiernenia zákazu vykonávania leteckej dopravy pre indonézskych
leteckých dopravcov. EÚ preto plánuje v roku 2016 hodnotiacu návštevu na mieste s cieľom zhromaždiť
potrebné informácie. V súčasnosti však neexistuje dostatok dôkazov na podporu rozhodnutia o ďalších úľavách
zákazu vykonávania leteckej dopravy pre leteckých dopravcov z Indonézie, a to aj pokiaľ ide o spoločnosti
Citilink, Lion Air a Batik Air.

(36)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v
rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby sa spoločnosti Alda Trans Papua a Weststar Aviation zahrnuli do prílohy A k
nariadeniu (ES) č. 474/2006. Spoločnosti Pacific Royale Airways, Manunggal Air Service, Nusantara Buana Air, Survai
Udara Penas a Asconusa Air Transport by sa mali odstrániť z prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

Leteckí dopravcovia z Iránu
(37)

Letecký dopravca Iran Air osvedčený organizáciou civilného letectva Iránskej islamskej republiky (CAOIRI) bol
30. marca 2010 zaradený do prílohy B k nariadeniu (ES) č. 474/2006. Po hodnotiacej návšteve na mieste boli
5. júla 2010 podrobnejšie sformulované prevádzkové obmedzenia flotily spoločnosti Iran Air.

(38)

Spoločnosť Iran Air sa obrátila na Komisiu s informáciami o svojej súčasnej flotile spolu s príslušnou dokumen
táciou. Žiadala, aby sa z prevádzkových obmedzení vylúčili všetky lietadlá typu A 320, v dôsledku čoho by
spoločnosť Iran Air mohla prevádzkovať aj svoje novšie lietadlo typu A 320 v rámci Únie. Podľa informácií
poskytnutých spoločnosťou Iran Air priemerný vek flotily lietadiel typu A 320 spoločnosti Iran Air je nižší ako
priemerný vek lietadiel, ktoré majú povolenie na prevádzku v rámci Únie. Spoločnosť Iran Air okrem toho tvrdí,
že lietadlá možno prevádzkovať spoľahlivo. Keďže však nebolo možné overiť poskytnuté dôkazy, na základe
súčasných informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, nie je možné pridať nové lietadlá do zoznamu lietadiel,
ktorými spoločnosť Iran Air môže prevádzkovať lety do Únie.
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(39)

Podľa osvedčenia AOC spoločnosti Iran Air sa počet lietadiel typov, ktoré majú povolenie na prevádzku v rámci
Únie, znížil. Zoznam vyňatých lietadiel uvedený v prílohe B k nariadeniu (ES) č. 474/2006 by sa preto mal
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(40)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v
rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby zodpovedal súčasnej flotile lietadiel spoločnosti Iran Air v prílohe B k
nariadeniu (ES) č. 474/2006.
Leteckí dopravcovia z Iraku

(41)

Agentúra EASA napísala irackému úradu civilného letectva (ICAA) pri štyroch samostatných príležitostiach od
13. júna 2014 do 16. marca 2015 o bezpečnostných obavách týkajúcich sa výkonu spoločnosti Iraqi Airways v
rámci programu SAFA. V súvislosti s týmito obavami údaje programu SAFA poskytujú dôkazy o nedostatočnej
analýze hlavných príčin zo strany spoločnosti Iraqi Airways.

(42)

Spoločnosť Iraqi Airways predložila 20. augusta 2014 agentúre EASA žiadosť o oprávnenie prevádzkovateľa z
tretej krajiny (TCO). Agentúra EASA posúdila žiadosť o oprávnenie TCO predloženú spoločnosťou Iraqi Airways v
súlade s požiadavkami uvedenými v časti TCO.

(43)

Agentúra EASA počas hodnotenia bezpečnosti spoločnosti Iraqi Airways na účely vydania oprávnenia TCO
vyjadrila zásadné obavy v súvislosti s nedostatočnou schopnosťou spoločnosti Iraqi Airways reagovať na vznesené
bezpečnostné obavy a včas predložiť príslušnú bezpečnostnú dokumentáciu. Agentúra EASA preto dospela k
záveru, že ďalšie hodnotenie by neviedlo k vydaniu oprávnenia v prospech spoločnosti Iraqi Airways, a preto táto
nespĺňa príslušné požiadavky podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 452/2014. Dňa 16. júla 2015 teda agentúra
EASA zamietla žiadosť spoločnosti Iraqi Airways o oprávnenie TCO z uvedených bezpečnostných dôvodov.

(44)

Dňa 28. septembra 2015 Komisia napísala úradu ICAA. Listom sa začali oficiálne konzultácie s orgánmi, ktoré sú
zodpovedné za regulačný dohľad nad leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie v Iraku, v súlade s ustano
veniami článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 473/2006. V tomto liste Komisia uviedla, že podklad pre
začatie týchto oficiálnych konzultácií sa týka výkonu v oblasti bezpečnosti spoločnosti Iraqi Airways v rámci
programu SAFA, ako aj negatívneho rozhodnutia agentúry EASA v súvislosti so žiadosťou spoločnosti Iraqi
Airways o oprávnenie TCO.

(45)

Dňa 27. októbra 2015 napísala Komisia úradu ICAA a spoločnosti Iraqi Airways, aby obe strany informovala, že
záležitosť týkajúca sa spoločnosti Iraqi Airways bola zaradená do programu zasadnutia Výboru pre leteckú
bezpečnosť v dňoch 24. až 26. novembra 2015 a že úradu ICAA, ako aj spoločnosti Iraqi Airways sa poskytne
príležitosť na vypočutie pred Výborom pre leteckú bezpečnosť v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

(46)

Dňa 3. novembra 2015 sa uskutočnil videokonferenčný hovor medzi Komisiou, agentúrou EASA, členskými
štátmi a zástupcami úradu ICAA a spoločnosti Iraqi Airways. Počas tohto videokonferenčného hovoru úrad ICAA
predstavil prehľad svojich funkcií vrátane základných zásad výkonu dohľadu nad bezpečnosťou. Úrad ICAA
poskytol ďalej prehľad o dohľade, ktorý uplatňuje nad spoločnosťou Iraqi Airways, a aké nadväzujúce opatrenia
prijíma v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa programu SAFA. Informácie poskytnuté spoločnosťou Iraqi
Airways počas uvedeného hovoru zahŕňali okrem iných prvkov len veľmi všeobecný prehľad o údajoch týkajúcich
sa systému riadenia bezpečnosti a kvality a iných bezpečnostných postupov.

(47)

Úrad ICAA a spoločnosť Iraqi Airways boli vypočuté 25. novembra 2015 Výborom pre leteckú bezpečnosť.
Okrem iných skutočností úrad ICAA uviedol, že je zodpovedný za dohľad nad siedmymi držiteľmi osvedčenia
AOC vrátane spoločnosti Iraqi Airways. Úrad ICAA takisto poskytol zhrnutie plánovaných opatrení s cieľom
posilniť vlastné kapacity. Agentúra EASA poskytla informácie o obavách týkajúcich sa bezpečnosti, z ktorých
vychádzalo jej zamietavé rozhodnutie o oprávnení TCO.

(48)

Spoločnosť Iraqi Airways informovala o rôznych skutočnostiach vrátane údajov týkajúcich sa jej analýzy v rámci
programu SAFA a nadväzujúcich opatrení. Prezentácia neposkytla dostatok dôkazov o podrobnom fungovaní
systému riadenia bezpečnosti a kvality spoločnosti Iraqi Airways. Povaha informácií poskytnutých spoločnosťou
Iraqi Airways nebola postačujúca na to, aby v plnej miere riešila obavy v oblasti bezpečnosti, z ktorých vychádzalo
zamietavé rozhodnutie agentúry EASA o žiadosti spoločnosti Iraqi Airways o oprávnenie TCO.

(49)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v
rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby bol letecký dopravca Iraqi Airways zahrnutý do prílohy A k nariadeniu (ES)
č. 474/2006.
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Keďže toto zaradenie je priamym dôsledkom zamietavého rozhodnutia agentúry EASA o žiadosti o oprávnenie
TCO, Komisia má v úmysle toto zaradenie prehodnotiť po tom, čo agentúra EASA informuje Komisiu, že sa
domnieva, že boli splnené podmienky na to, aby agentúra EASA pozitívne rozhodla podľa časti TCO v súvislosti
so spoločnosťou Iraqi Airways.

Leteckí dopravcovia z Kazachstanu
(51)

Od júla 2009 všetci leteckí dopravcovia okrem jedného, ktorí získali osvedčenie v Kazachstane, podliehajú zákazu
vykonávania leteckej dopravy v celom rozsahu, a to najmä z dôvodu, že orgán zodpovedný za dohľad nad
bezpečnosťou nad leteckými dopravcami, ktorí získali osvedčenie v Kazachstane (kazašský výbor pre civilné
letectvo, CAC), nie je schopný vykonávať a presadzovať príslušné medzinárodné bezpečnostné normy. Čiastočná
výnimka sa poskytla leteckému dopravcovi Air Astana. Spoločnosť Air Astana bola zaradená do prílohy B k
nariadeniu (ES) č. 474/2006 a povolilo sa jej prevádzkovať lety do Únie s časťou jej flotily a s obmedzením na
rozsah jej prevádzky v danom čase.

(52)

V roku 2014 po zlepšených záznamoch v rámci programu SAFA získala spoločnosť Air Astana povolenie na
zvýšenie rozsahu prevádzky letov do Únie, ale len s typom lietadiel, pre ktoré získala povolenie lietať do Únie od
roku 2009.

(53)

Spoločnosť Air Astana opätovne získala osvedčenie zo strany výboru CAC v apríli 2015 a v rámci auditu
prevádzkovej bezpečnosti (IOSA) Medzinárodného združenia leteckých prepravcov (IATA) v máji 2015. Letecký
dopravca pravidelne poskytuje Komisii aktuálne informácie o svojej letovej prevádzke a výcvikových a
údržbových činnostiach. Audit spoločnosti Air Astana vykonaný agentúrou EASA v októbri 2015 v rámci časti
TCO neodhalil žiadne dôkazy o nedodržiavaní medzinárodných noriem. Podľa jeho záverov má spoločnosť Air
Astana dostatočný počet zamestnancov a je účinne riadená kompetentným medzinárodným riadiacim tímom
spolu s miestnymi zamestnancami. Organizácia si vypracovala silnú a vierohodnú kultúru v oblasti bezpečnosti.
Audítorský tím agentúry EASA preto odporučil, aby sa spoločnosti Air Astana udelilo oprávnenie TCO bez
zistenia.

(54)

Na účely poskytnutia aktuálnych informácií o činnostiach dohľadu nad bezpečnosťou v Kazachstane bol výbor
CAC pozvaný na vypočutie na zasadnutí Výboru pre leteckú bezpečnosť 24. novembra 2015. Výbor uviedol, že
prebieha vykonávanie niekoľkých opatrení na riešenie nedostatkov, ktoré zistila organizácia ICAO počas ICVM v
roku 2014 vrátane závažných bezpečnostných obáv v oblasti letovej prevádzky. Tieto opatrenia zahŕňajú
vytvorenie programu odbornej prípravy pre inšpektorov v oblasti bezpečnosti letectva a zlepšenie postupov
udeľovania osvedčení leteckým prevádzkovateľom a vydávania osobitných povolení. V súvislosti so závažnými
bezpečnostnými obavami výbor CAC uviedol, že riešenie sa očakáva najskôr koncom roka 2015. Okrem toho v
novembri 2015 príslušné orgány Kazachstanu podpísali memorandum o porozumení s poskytovateľom konzul
tačných služieb s cieľom zvýšiť úroveň účinného vykonávania príslušných bezpečnostných noriem v Kazachstane.
Výbor CAC takisto uviedol, že v roku 2015 celkovo 12 prevádzkovateľov, nad ktorými má dohľad, opätovne
získalo osvedčenie a 5 osvedčení AOC bolo zrušených. Hoci ide o pozitívny vývoj, stále existuje významná
neistota vo vzťahu k úrovni súladu postupov osvedčovania leteckých prevádzkovateľov a udeľovania povolení,
ako aj účinnosti regulačných opatrení vykonávaných s cieľom reagovať na závažné bezpečnostné obavy.

(55)

Spoločnosť Air Astana bola takisto pozvaná na vypočutie na zasadnutí Výboru pre leteckú bezpečnosť
24. novembra 2015. Spoločnosť Air Astana poskytla dôkazy, že vytvorila stabilný a účinný postup riadenia
bezpečnosti s cieľom riešiť bezpečnostné riziká, vykonávať analýzu hlavných príčin a podporovať kultúru
bezpečnosti v rámci svojej organizácie. Letecký dopravca preukázal schopnosť zvládnuť zmeny v rozsahu a
objeme svojich činností bezpečným a účinným spôsobom. Okrem toho spoločnosť Air Astana zabezpečila, že
dohľad nad jej flotilou sa vykonáva v súlade s príslušnými medzinárodnými bezpečnostnými normami.

(56)

Letecký dopravca SCAT JSC, ktorý získal osvedčenie v Kazachstane, požiadal o vypočutie pred Výborom pre
leteckú bezpečnosť, ktoré sa uskutočnilo 24. novembra 2015. Letecký dopravca úspešne ukončil postup
osvedčovania IOSA. Podľa informácií poskytnutých spoločnosťou SCAT JSC niektoré jej lietadlá typu Boeing
B-737 a B-757 sú registrované v Litve. Hoci Komisia berie na vedomie pokrok, ktorý dosiahla spoločnosť SCAT
JSC, tento letecký dopravca nepredložil dôkaz o tom, že jeho letová prevádzka, ako aj trvalá letová spôsobilosť a
údržba lietadiel sa realizujú v súlade s príslušnými bezpečnostnými normami.

(57)

Na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, vrátane informácií poskytnutých počas vypočutia
24. novembra 2015 sa dospelo k záveru, že projekt regulačnej reformy v oblasti civilného letectva v Kazachstane
pomaly napreduje. Pred tým, ako by sa mohlo zvážiť podstatné zmiernenie obmedzení tak, ako sa v súčasnosti
uplatňujú na leteckých dopravcov (okrem Air Astana), nad ktorými má dohľad výbor CAC, by sa ako dôkaz
výraznejšieho pokroku mali vyriešiť pretrvávajúce závažné bezpečnostné obavy v oblasti letovej prevádzky.
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(58)

Na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, pozitívnych výsledkov auditu TCO spoločnosti Air Astana,
ako aj jej vysvetlení poskytnutých počas vypočutia pred Výborom pre leteckú bezpečnosť sa usudzuje, že
podmienky pre zachovanie čiastočného zákazu voči spoločnosti Air Astana už nepretrvávajú.

(59)

So zreteľom na spoločnosť SCAT JSC Komisia zamýšľa skúmať tento prípad ďalej s cieľom zabezpečiť, aby
akékoľvek budúce možné zmiernenie zákazu vykonávania leteckej dopravy voči spoločnosti SCAT JSC nepredsta
vovalo bezpečnostné riziko pre letovú prevádzku do Únie.

(60)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v
rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby sa spoločnosť Air Astana vyradila z prílohy B k nariadeniu (ES)
č. 474/2006.

(61)

Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným
vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade lietadiel spoločnosti Air
Astana podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Libanonu
(62)

Konzultácie s príslušnými orgánmi Libanonu, libanonským úradom civilného letectva (libanonským úradom
CAA) pokračujú s cieľom potvrdiť, že Libanon vykonáva plán nápravných opatrení, ktorý bol vypracovaný v
reakcii na zistenia a závažné bezpečnostné obavy stanovené na základe ICVM z decembra 2012.

(63)

Dňa 4. novembra 2015 sa zástupcovia libanonského úradu CAA a leteckých dopravcov Middle East Airlines a
Wings of Lebanon zúčastnili na technickom stretnutí v Bruseli s Komisiou a agentúrou EASA, aby poskytli aktuali
zované informácie o pokroku, ktorý dosiahol libanonský úrad CAA, najmä v súvislosti s riešením závažných
bezpečnostných obáv, zriadením výboru úradu civilného letectva a oddelením funkcií dohľadu nad bezpečnosťou
od funkcií poskytovania služieb, ktoré v oboch prípadoch v súčasnosti patria do pôsobnosti libanonského úradu
CAA.

(64)

Libanonský úrad CAA poskytol organizácii ICAO ďalšie informácie v súvislosti so závažnými bezpečnostnými
obavami a predložil ich počas technického stretnutia. Libanonský úrad CAA nedávno vyzval organizáciu ICAO,
aby overila nápravné opatrenia, no k tomuto overenie ešte nedošlo. Bolo spomenuté, že jeho riaditeľstvo pre
bezpečnosť letov – riaditeľstvo zodpovedné za osvedčovanie a dohľad nad leteckými dopravcami – zastáva
nezávislejšie postavenie v rámci libanonského úradu CAA, hoci toto tvrdenie nebolo jasne podložené dôkazmi
počas technického stretnutia.

(65)

Letecký dopravca Middle East Airlines predstavil svoju prevádzku a riadenie bezpečnosti a zdalo sa, že má
kontrolu nad postupmi v kľúčových oblastiach bezpečnosti letovej prevádzky, výcviku posádky, riadenia letovej
spôsobilosti a riadenia kvality a bezpečnosti. Agentúra EASA poskytla informácie, že nedávne stretnutie so
spoločnosťou Middle East Airlines v súvislosti s jej žiadosťou o oprávnenie TCO prinieslo pozitívne výsledky.
Letecký dopravca pravidelne organizuje audity vykonávané tretími stranami s cieľom zmierniť nedostatok
dohľadu nad bezpečnosťou zo strany jeho orgánu a ďalej zlepšiť vykonávanie medzinárodných bezpečnostných
noriem.

(66)

Letecký dopravca Wings of Lebanon predstavil svoju prevádzku s jedným lietadlom a zavedené bezpečnostné
postupy. Nedávno došlo k výmene hlavných vedúcich zamestnancov tohto leteckého dopravcu, čo viedlo k
zlepšeniu jeho prevádzkových postupov a poskytlo dobrý začiatok pre vývoj systému riadenia bezpečnosti.

(67)

Zlepšenia systému dohľadu nad bezpečnosťou, ktoré sú samy o sebe kľúčové, spolu so zmierňujúcimi
opatreniami prijatými spoločnosťou Middle East Airlines a dostupnými bezpečnostnými informáciami
neodôvodňujú v tejto fáze prijatie rozhodnutia o uložení zákazu alebo obmedzení prevádzky leteckých
dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Libanone. Avšak na zabezpečenie dôsledného monitorovania situácie budú
pokračovať konzultácie s libanonskými orgánmi v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006.

(68)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa dospelo k záveru, že v
tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov
z Libanonu.
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Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medziná
rodných bezpečnostných noriem hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť povinná prijať
ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia z Madagaskaru
(70)

Komisia pokračovala v konzultáciách s úradom civilného letectva Madagaskaru, Aviation Civile de Madagascar
(ACM). Na žiadosť orgánu ACM sa uskutočnilo stretnutie v Bruseli 2. októbra 2015 medzi Komisiou, agentúrou
EASA a členským štátom na jednej strane a orgánom ACM a leteckým dopravcom Air Madagascar na strane
druhej.

(71)

Počas tohto stretnutia orgán ACM a spoločnosť Air Madagascar poskytli informácie o pokroku, ktorý dosiahli s
ohľadom na ich príslušné plány nápravných a preventívnych opatrení, ktoré vykonali s cieľom riešiť
bezpečnostné nedostatky uvedené v odôvodneniach 66 až 74 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 390/2011. Orgán
ACM, ako aj spoločnosť Air Madagascar sa domnievajú, že tieto bezpečnostné nedostatky boli primeraným
spôsobom riešené; orgán ACM požiadal o prehodnotenie prevádzkových obmedzení uložených spoločnosti Air
Madagascar.

(72)

Pokrok, o ktorom informoval orgán ACM v rámci nápravy nedostatkov zistených organizáciou ICAO, ako aj
informácie predložené orgánom ACM a leteckým dopravcom Air Madagascar o ich príslušných plánoch
nápravných a preventívnych opatrení vzala Komisia na vedomie. Hoci sa uznáva pokrok, ktorý dosiahol orgán
ACM a letecký dopravca Air Madagascar, a dokonca sa berie na vedomie očakávaný ďalší pokrok, podmienky pre
uvoľnenie súčasného čiastočného zákazu voči spoločnosti Air Madagascar neboli splnené. Overenie skutočného
uplatňovania medzinárodných bezpečnostných noriem je naďalej potrebné. Orgán ACM musí konsolidovať svoje
skúsenosti so zreteľom na nové postupy, ktoré zaviedol. V tejto súvislosti Únia zvažuje hodnotiacu návštevu na
mieste na Madagaskare v prvom štvrťroku 2016. Okrem toho v súčasnosti neexistujú dostatočné podporné
dôkazy, ktoré by odôvodnili zmiernenie prevádzkových obmedzení voči leteckým dopravcom z Madagaskaru.

(73)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v Únii, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Madagaskaru.

Leteckí dopravcovia z Mozambiku
(74)

Na základe hodnotiacej misie Únie, ktorá sa uskutočnila v apríli 2015, Komisia dospela k záveru, že hoci
príslušné orgány civilného letectva v Mozambiku, Instituto de Aviação Civil de Moçambique (IACM), preukázali
výrazný pokrok pri vykonávaní medzinárodných bezpečnostných noriem, naďalej pretrvávajú významné
nedostatky v systéme dohľadu nad bezpečnosťou v Mozambiku. Rozhodlo sa preto, že Komisia s podporou
agentúry EASA poskytne orgánu IACM technickú pomoc s cieľom pomôcť pri riešení zostávajúcich nedostatkov
a ukončiť postup budovania vnútorných kapacít potrebný na dosiahnutie požadovanej udržateľnosti.

(75)

Dlhodobý projekt technickej pomoci sa začal 12. októbra 2015 a bude trvať do začiatku júna 2016. Prvá fáza
projektu priniesla určité prvé výsledky. Dôkladné preskúmanie právneho rámca a príslušných predpisov v oblasti
letectva viedlo k určeniu opráv a vylepšení, ktoré sa prijmú neskôr. Zvažuje sa prispôsobenie zásad a štruktúry
viacerých aktov práva Únie o civilnom letectve špecifikám mozambického systému letectva. Vynakladá sa cielené
úsilie na systematické riešenie všetkých neuzavretých zistení protokolu ICAO USOAP s cieľom výrazne zlepšiť
pomer účinného vykonávania. Kontakty sa nadviazali so všetkými existujúcimi leteckými dopravcami a preskúmal
sa stav ich osvedčovania. Zvažuje sa niekoľko protokolov o spolupráci s cieľom posilniť niektoré z najzraniteľ
nejších oblastí orgánu IACM. Začala sa identifikácia všetkých vnútorných postupov a procesov orgánu IACM,
ktoré si vyžadujú zásadnú zmenu.

(76)

Krátkodobý projekt technickej pomoci sa začal 14. septembra 2015 a skončil 13. novembra 2015. V rámci neho
sa poskytla odborná príprava na pracovisku a usmernenia pre osvedčovanie letísk a dohľad nad nimi s osobitným
zameraním najmä na nové medzinárodné letisko Nacala a existujúce medzinárodné letisko Beira.

(77)

Schopnosť orgánu IACM dohliadať nad činnosťami civilného letectva v Mozambiku však v tejto fáze podľa
medzinárodných bezpečnostných noriem ešte nie je na dostatočnej úrovni. Preto neexistujú dostatočné dôkazy,
ktoré by boli dôvodom na prijatie rozhodnutia o uvoľnení zákazu vykonávania leteckej dopravy uvaleného na
všetkých leteckých dopravcov osvedčených v Mozambiku.
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(78)

Podľa zoznamu poskytnutého orgánom IACM 5. novembra 2015 získali osvedčenie v Mozambiku traja noví
leteckí dopravcovia, konkrétne Ambassador Lda (AOC č. MOZ-21), Everett Aviation Lda (AOC č. MOZ-18) a Inaer
Aviation Mozambique Lda (AOC č. MOZ-19). Orgán IACM však nebol schopný poskytnúť dôkaz o tom, že dohľad
nad bezpečnosťou nad uvedenými leteckými dopravcami je zabezpečený v súlade s medzinárodnými bezpeč
nostnými normami. Prostredníctvom rovnakého zoznamu informoval orgán IACM Komisiu, že osvedčenia AOC
leteckých dopravcov Aero-Serviços Sarl (AOC č. MOZ-08), Emílio Air Charter Lda (AOC č. MOZ-05) a Unique Air
Charter Lda (AOC č. MOZ-13), ktoré boli predtým pozastavené počas postupu opätovného osvedčovania, boli
zrušené v dôsledku neukončenia postupu.

(79)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v
rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby sa leteckí dopravcovia Ambassador Lda, Everett Aviation Lda a Inaer Aviation
Mozambique Lda. zahrnuli do prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006 a aby sa z prílohy A k nariadeniu (ES)
č. 474/2006 odstránili leteckí dopravcovia Aero-Serviços Sarl, Emílio Air Charter Lda a Unique Air Charter Lda.

Leteckí dopravcovia z Nepálu
(80)

Komisia pokračovala v konzultáciách s nepálskym úradom civilného letectva (CAAN), aby zistila jeho schopnosť
v dostatočnej miere vykonávať a presadzovať príslušné medzinárodné bezpečnostné normy.

(81)

Komisia a agentúra EASA navštívili úrad CAAN od 5. do 9. októbra 2015. Účelom návštevy na mieste bolo pre
agentúru EASA poskytnúť technickú pomoc vo forme posúdenia pokroku dosiahnutého úradom CAAN v
súvislosti so zisteniami auditu organizácie ICAO a revidovať plán realizácie, aby zahŕňal a poskytoval
odporúčania na ukončenie otvorených otázok. Komisia sa zúčastnila na tejto návšteve na mieste s cieľom
preskúmať pokrok úradu CAAN v súvislosti s nedostatkami, ktoré viedli v decembri 2013 k vydaniu zákazu voči
nepálskym leteckým dopravcom.

(82)

Návšteva na mieste potvrdila, že úrad CAAN dosiahol pokrok pri vykonávaní medzinárodných bezpečnostných
noriem. Podľa organizácie ICAO plán nápravných opatrení vypracovaný úradom CAAN v plnej miere zohľadňuje
zistenia vrátane zistení, ktoré viedli k závažným bezpečnostným obavám organizácie ICAO. Výkon opatrení však
nebolo možné overiť počas návštevy na mieste. Závažné bezpečnostné obavy týkajúce sa leteckej prevádzky
naďalej platia. Úrad CAAN plánuje v decembri 2015 misiu bezpečnostného tímu regionálnej kancelárie
organizácie ICAO na uskutočnenie počiatočného posúdenia vykonávania nápravných opatrení s cieľom
uskutočniť ICVM v prvom štvrťroku 2016. Počas tejto ICVM overí organizácia ICAO účinné vykonávanie
nápravných opatrení. Úrad CAAN realizuje program pravidelného auditu všetkých leteckých dopravcov a iných
poskytovateľov služieb, ktorí podliehajú jeho dohľadu. Program inšpekcií však treba ďalej rozvíjať.

(83)

Počas stretnutia s nepálskymi ministrom cestovného ruchu, kultúry a civilného letectva sa zdôraznilo, že
nevyhnutnými prvkami zlepšenia systému dohľadu nad letectvom v Nepále je plné vybavenie úradu CAAN
právomocami, aby v rámci svojich bezpečnostných funkcií mohol fungovať nezávisle od politickej úrovne, a
takisto jeho dostatočné personálne obsadenie kvalifikovanými zamestnancami. Minister informoval, že sa
pripravujú ďalšie zmeny nepálskeho zákona o civilnom letectve, ktorými sa majú riešiť inštitucionálne otázky a
nezávislosť funkcie dohľadu nad bezpečnosťou od poskytovateľov služieb, a že úrad CAAN má plnú podporu pri
riešení všetkých zistení.

(84)

V dňoch 7. a 8. októbra 2015 Komisia a agentúra EASA navštívili leteckých dopravcov Buddha Air, Yeti Airlines,
Tara Air a Nepal Airlines Corporation registrovaných v Nepále s cieľom zhodnotiť vývoj od predchádzajúcej
návštevy vo februári 2014. Všetci štyria leteckí dopravcovia opätovne získali osvedčenia v súlade s päťstupňovým
prístupom a úrad CAAN vykonáva pravidelný dohľad. Vývoj systémov riadenia bezpečnosti a kultúra bezpečnosti
v rámci uvedených leteckých dopravcov sa nachádza v rôznych štádiách zrelosti a hoci niektoré z nich sú zjavne
pokročilejšie ako ostatné, žiadny z leteckých dopravcov v súčasnosti nespĺňa príslušné medzinárodné
bezpečnostné normy.

(85)

Úrad CAAN takisto informoval, že dvaja noví leteckí dopravcovia získali osvedčenie. Spoločnosti Saurya Airlines
bolo 13. novembra 2014 vydané osvedčenie AOC s číslom 083/2014 a spoločnosti Himalaya Airlines bolo
9. marca 2015 vydané osvedčenie AOC s číslom 084/2015. Úrad CAAN však nebol schopný poskytnúť dôkaz o
tom, že dohľad nad bezpečnosťou nad uvedenými leteckými dopravcami je zabezpečený v súlade s medziná
rodnými bezpečnostnými normami.
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Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že zoznam Spoločenstva týkajúci sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v
rámci Únie, by sa mal zmeniť tak, aby sa leteckí dopravcovia Saurya Airlines a Himalaya Airlines zahrnuli do
prílohy A k nariadeniu (ES) č. 474/2006.

Leteckí dopravcovia z Filipín
(87)

Komisia, agentúra EASA a členské štáty dôsledne monitorovali úroveň bezpečnosti leteckých dopravcov, ktorí
získali osvedčenie na Filipínach a ktorí prevádzkujú lety v rámci Únie, a to aj prostredníctvom prioritného
vykonávania inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa mali vykonať u filipínskych leteckých dopravcov v súlade s
nariadením (EÚ) č. 965/2012.

(88)

Pred zasadnutím Výboru pre leteckú bezpečnosť úrad civilného letectva Filipín (CAAP) poskytol Komisii určité
technické informácie týkajúce sa jeho dohľadu nad bezpečnosťou nad leteckými dopravcami, ktorí získali
osvedčenie na Filipínach. V poskytnutých informáciách bolo uvedené, že v súčasnosti je na Filipínach
38 aktívnych držiteľov osvedčenia AOC. Riadiaci tím úradu CAAP, ktorý doteraz prispieval k zlepšeniu
filipínskeho civilného letectva, zostáva nezmenený a je odhodlaný realizovať svoj program neustáleho
zlepšovania. Okrem toho, z informácií poskytnutých úradom CAAP a analýzy dostupných nehôd a incidentov
nevyplýva, že existujú znepokojujúce trendy týkajúce sa leteckých dopravcov s osvedčením získaným na
Filipínach.

(89)

Spoločnosti Philippine Airlines, Air Philippines' Corporation a Cebu Pacific Air boli nedávno podrobené inšpekciám na
odbavovacej ploche v rámci programu SAFA. V správach sa uvádza, že neexistujú žiadne nepriaznivé trendy
týkajúce sa týchto inšpekcií na odbavovacej ploche v rámci programu SAFA.

(90)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov
z Filipín.

(91)

Členské štáty budú naďalej overovať, či leteckí dopravcovia Filipín skutočne dodržiavajú medzinárodné
bezpečnostné normy tým, že budú prioritne vykonávať inšpekcie na odbavovacej ploche podľa nariadenia (EÚ)
č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Ruskej federácie
(92)

Komisia, agentúra EASA a členské štáty naďalej dôsledne monitorovali úroveň bezpečnosti leteckých dopravcov,
ktorí získali osvedčenie v Ruskej federácii a ktorí prevádzkujú lety v Únii, a to aj prioritným vykonávaním
inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa mali vykonať v prípade určitých ruských leteckých dopravcov v súlade s
nariadením (EÚ) č. 965/2012.

(93)

Komisia sa za účasti EASA a členského štátu 23. októbra 2015 stretla so zástupcami Ruského federálneho úradu
pre leteckú dopravu (FATA). Účelom stretnutia bolo preskúmať bezpečnosť letovej prevádzky ruských leteckých
dopravcov na základe správ o inšpekciách na odbavovacej ploche v rámci SAFA v období od 20. septembra 2014
do 19. októbra 2015 a identifikovať prípady, ktoré si zasluhujú osobitnú pozornosť.

(94)

Počas stretnutia Komisia poukázala na neexistenciu skutočnej analýzy hlavných príčin u niektorých prevádzko
vateľov s mierou bezpečnostných zistení SAFA 2 alebo viac. Úrad FATA uviedol, že zistenia, ku ktorým došlo
počas kontrol SAFA, sa pravidelne analyzujú a účinnosť nápravných opatrení prevádzkovateľov sa nepretržite
monitoruje. Úrad FATA sa zaviazal sledovať tie prípady, v ktorých nesúlad ešte nebol náležite odstránený, a
poskytovať Komisii aktualizované informácie o stave týchto prípadov. Okrem toho úrad FATA poskytol aktuálne
informácie o najnovších prípadoch pozastavenia a zrušenia osvedčení AOC leteckých dopravcov, ktorí podliehajú
jeho dohľadu.

(95)

Na základe dostupných informácií sa dospelo k záveru, že vypočutie ruských leteckých úradov alebo leteckých
dopravcov, ktorí získali osvedčenie v Ruskej federácii, pred Výborom pre leteckú bezpečnosť nie je potrebné.
Dohodlo sa však, že sa bude pokračovať v pravidelných stretnutiach bezpečnostných odborníkov Komisie a
ruských orgánov aspoň raz pred každým zasadnutím Výboru pre leteckú bezpečnosť.
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(96)

Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, spočívajúcu v zahrnutí leteckých dopravcov
z Ruskej federácie.

(97)

Členské štáty budú naďalej overovať, či leteckí dopravcovia Ruskej federácie skutočne dodržiavajú medzinárodné
bezpečnostné normy tým, že budú prioritne vykonávať inšpekcie na odbavovacej ploche podľa nariadenia (EÚ)
č. 965/2012.

(98)

Pokiaľ by uvedené inšpekcie poukázali na bezprostredné bezpečnostné riziko v dôsledku nedodržania príslušných
bezpečnostných noriem, Komisia môže byť povinná prijať opatrenia proti leteckým dopravcom z Ruskej federácie
v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia zo Sudánu
(99)

Sudánsky úrad civilného letectva (SCAA) udržiaval pravidelné kontakty s Komisiou, najmä v súvislosti s
hodnotením leteckých dopravcov registrovaných v Sudáne. Činnosti dohľadu úradu SCAA sa zlepšili v súvislosti s
viacerými leteckými dopravcami. Hoci úrad SCAA potvrdil, že je pripravený prijať hodnotiacu návštevu na mieste
v októbri 2015, následne požiadal o jej odklad až na rok 2016, aby úrad SCAA a leteckí dopravcovia získali viac
času na vykonanie medzinárodných bezpečnostných noriem.

(100) Uskutoční sa bezpečnostná hodnotiaca misia Únie s cieľom zistiť, či úrad SCAA a leteckí dopravcovia, ktorí
získali osvedčenie v Sudáne, dodržiavajú medzinárodné bezpečnostné normy.
(101) Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov zo Sudánu.

Leteckí dopravcovia z Taiwanu
(102) So zreteľom na dve smrteľné nehody leteckého dopravcu TransAsia Airways (TNA) za posledných 18 mesiacov,
začala Komisia formálne konzultácie s úradom civilného letectva Taiwanu (CAA) v súlade s ustanoveniami
článku 3 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 473/2006. Úrad CAA a letecký dopravca TNA boli v tejto súvislosti
pozvaní na technické stretnutie 19. októbra 2015 v Bruseli s Komisiou a agentúrou EASA s cieľom diskutovať o
systéme dohľadu nad bezpečnosťou zavedenom úradom CAA, ako aj o úrovni bezpečnosti leteckého dopravcu
TNA.
(103) Počas tohto stretnutia oznámil úrad CAA, že jeho systém dohľadu nad bezpečnosťou je založený na normách a
odporúčaných postupoch organizácie ICAO a uvedením 8 kľúčových prvkov ICAO vysvetlil, ako plní svoje úlohy
dohľadu nad bezpečnosťou. Úrad CAA poskytol podrobnejšie informácie o opatreniach, ktoré sa začali
uplatňovať po incidentoch a nehodách týkajúcich sa leteckého dopravcu TNA počas posledných dvoch rokov. V
súlade s taiwanskými právnymi predpismi úrad CAA tiež zmrazil úroveň leteckej prevádzky leteckého dopravcu
TNA na obdobie jedného roka od dátumu druhej nehody. Úrad CAA zdôraznil svoj záväzok vykonávať
prílohu 19 ICAO a oznámil, že do konca roka 2017 uskutoční hodnotenie systému riadenia bezpečnosti (SMS) u
všetkých leteckých dopravcov s osvedčením získaným na Taiwane.
(104) Počas tohto stretnutia letecký dopravca TNA informoval Komisiu, že po smrteľných nehodách v rokoch 2014 a
2015 vypracoval a zaviedol akčný plán na zvýšenie bezpečnosti letov, ktorý sa týka týchto oblastí: zlepšenia
podnikovej kultúry, rozvoja organizácie, vykonávania SMS, odbornej prípravy a merania. Ďalej uviedol, že počas
roka 2015 sa vykonali významné zmeny v organizácii leteckého dopravcu vrátane náboru nových zamestnancov
do vrcholového manažmentu, zriadenia odboru pre zabezpečenie kvality, vytvorenia výboru pre bezpečnosť letov
na vytváranie a propagáciu bezpečnostných politík a obnovy flotily, čím jej priemerný vek v roku 2016 bude
predstavovať štyri roky. Uskutočnili sa aj osobitné opatrenia na zlepšenie odbornej prípravy posádok lietadla.
Okrem činností dohľadu vykonávaných úradom CAA sa v roku 2015 uskutočnili hodnotiace návštevy zo strany
ATR a Nadácie pre bezpečnosť letov s pomocou organizácií Airbus a Bureau Veritas. Obe hodnotiace návštevy na
mieste viedli k sérii odporúčaní, ktoré boli predmetom plánu nápravných opatrení následne vypracovaného
leteckým dopravcom TNA.
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(105) Na záver zasadnutia úrad CAA znovu zdôraznil, že všetky aspekty odvetvia letectva na Taiwane sú v súlade s
medzinárodnými normami stanovenými organizáciou ICAO a že je odhodlaný naďalej pozorne sledovať úroveň
bezpečnosti leteckého dopravcu TNA a vykonávanie plánov nápravných a preventívnych opatrení.

(106) Na základe informácií, ktoré má Komisia k dispozícii, sa dospelo k záveru, že nie je potrebné, aby úrad CAA a
letecký dopravca TNA predstúpili pred Výbor pre leteckú bezpečnosť a že zákaz vykonávania leteckej dopravy
voči leteckým dopravcom z Taiwanu nie je nevyhnutný. Avšak úrad CAA a letecký dopravca TNA súhlasili s
ďalšími technickými konzultáciami s cieľom umožniť Komisii sledovať vykonávanie príslušných plánov
nápravných a preventívnych opatrení a umožniť priebežnú diskusiu o bezpečnostných otázkach.

(107) Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Taiwanu.

(108) Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným
vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade leteckých dopravcov
osvedčených na Taiwane podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.

Leteckí dopravcovia z Thajska

(109) Listom zo 14. októbra 2015 thajský úrad civilného letectva (thajský úrad CAA) poskytol Komisii informácie o
pokroku vo vykonávaní nápravných opatrení na riešenie závažných bezpečnostných obáv organizácie ICAO a
iných zistení organizácie ICAO a federálneho leteckého úradu. Skonštatovalo sa, že thajská vláda dokázala
zreorganizovať bývalé riaditeľstvo civilného letectva na samostatný thajský úrad CAA v priebehu niekoľkých
mesiacov. Thajský úrad CAA prijal nových technických odborníkov a ďalších inšpekčných zamestnancov a je v
procese ďalšieho posilňovania svojich zamestnancov.

(110) Agentúra EASA vykonala v dňoch 9. až 12. novembra 2015 návštevu Thajska vrátane thajského úradu CAA s
cieľom preskúmať nesúlad zistený organizáciou ICAO vzhľadom na žiadosti o oprávnenie TCO dvoch thajských
leteckých dopravcov. Pripomienky, ktoré predložila agentúra EASA, sú v súlade so zisteniami organizácie ICAO.
Agentúra EASA sa stretla s relatívne slabým a preťaženým thajským úradom CAA, ale takisto zaznamenala
povzbudivý vývoj. Ďalší vývoj si vyžaduje politickú podporu a dostatočný a realistický čas na vykonanie
nápravných opatrení udržateľným spôsobom.

(111) Na žiadosť thajskej vlády sa 23. novembra 2015 konalo technické stretnutie, ktorého sa zúčastnili Komisia,
agentúra EASA, vysokí predstavitelia thajskej vlády, predstavitelia thajského úradu CAA a zástupcovia leteckého
dopravcu Thai Airways International. Informácie o zlepšení thajského systému civilného letectva poskytnuté počas
tohto stretnutia považoval Výbor pre leteckú bezpečnosť takisto za významné.

(112) Thajská delegácia bola preto pozvaná na vypočutie pred Výborom pre leteckú bezpečnosť 25. novembra 2015.
Thajský úrad CAA predstavil organizačné zlepšenia a krátkodobé, strednodobé a dlhodobé plány opatrení, ktoré
by mali odstrániť nedostatky zistené ICAO a vyriešiť závažné bezpečnostné obavy. Pokiaľ ide o časový horizont,
thajský úrad CAA vysvetlil, že považuje za dôležitejšie zabezpečiť vysokú kvalitu systému bezpečnosti letectva
ako stanoviť termíny, ktorých splnenie by bolo nereálne. Thajský úrad CAA predpokladá, že vykoná európske
právne predpisy v oblasti bezpečnosti letectva, a uzatvára zmluvy s agentúrou EASA a inými európskymi
partnermi na podporu tohto vykonávania. Spoločnosť Thai Airways informovala o svojom vývoji a vykonávaní
medzinárodných bezpečnostných noriem a riadenia bezpečnosti so svojej prevádzke.

(113) Napriek tomu, že účinné uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem je na nízkej úrovni, ako ukazujú
výsledky auditu ICAO z februára 2015, thajská vláda a thajský úrad CAA preukázali jasné odhodlanie zlepšiť
systém dohľadu nad bezpečnosťou v Thajsku a poskytli dôkazy o tom, že v krátkom čase sa dosiahol významný
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pokrok. Okrem toho, dostupné informácie o bezpečnosti leteckých dopravcov z Thajska nepodporujú
rozhodnutie uložiť zákaz alebo prevádzkové obmedzenia. Na zabezpečenie dôsledného monitorovania situácie
budú konzultácie s thajskými orgánmi pokračovať v súlade s článkom 3 ods. 2 nariadenia (ES) č. 473/2006.
(114) Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov z Thajska.
(115) Členské štáty budú naďalej overovať, či sa skutočne dodržiavajú príslušné bezpečnostné normy, a to prioritným
vykonávaním inšpekcií na odbavovacej ploche, ktoré sa majú zrealizovať v prípade leteckých dopravcov
osvedčených v Thajsku podľa nariadenia (EÚ) č. 965/2012.
(116) Ak by z akýchkoľvek relevantných bezpečnostných informácií vyplynulo, že v dôsledku nedodržania medziná
rodných bezpečnostných noriem hrozia bezprostredné bezpečnostné riziká, Komisia môže byť povinná prijať
ďalšie opatrenia v súlade s nariadením (ES) č. 2111/2005.

Leteckí dopravcovia zo Zambie
(117) Dňa 4. septembra 2015 zambijský úrad civilného letectva (ZCAA) poskytol Komisii aktualizované informácie o
práci týkajúcej sa akčného plánu v oblasti bezpečnosti Zambie. Táto aktualizácia ukazuje, že sa dosiahol dobrý
pokrok. Niektoré opatrenia sú však stále v záverečnej fáze a ešte nie sú úplne ukončené. Po vzájomnej dohode
medzi Komisiou a úradom ZCAA sa rozhodlo, že hodnotiaca návšteva EÚ sa odloží na začiatok roka 2016.
(118) Očakáva sa, že úrad ZCAA bude naďalej pracovať na uplatňovaní medzinárodných bezpečnostných noriem.
Komisia má v úmysle uskutočniť ďalšie prípravy na hodnotiacu návštevu na mieste začiatkom roka 2016 na
overenie uplatňovania týchto noriem v Zambii.
(119) Na základe spoločných kritérií stanovených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 2111/2005 sa preto dospelo k záveru,
že v tejto fáze neexistujú dôvody na zmenu zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí
podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Únie, pokiaľ ide o leteckých dopravcov zo Zambie.
(120) Nariadenie (ES) č. 474/2006 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
(121) Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre leteckú bezpečnosť,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (ES) č. 474/2006 sa mení takto:
1. Príloha A sa nahrádza textom uvedeným v prílohe A k tomuto nariadeniu.
2. Príloha B sa nahrádza textom uvedeným v prílohe B k tomuto nariadeniu.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 10. decembra 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Violeta BULC

členka Komisie
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PRÍLOHA A
ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÍ PODLIEHAJÚ ÚPLNÉMU ZÁKAZU PREVÁDZKY V RÁMCI
ÚNIE, S VÝNIMKAMI (1)

Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

BLUE WING AIRLINES
IRAQI AIRWAYS

Číslo osvedčenia letec
kého prevádzkovateľa
(AOC) alebo číslo
prevádzkovej licencie

Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

001

IAW

Irak

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od afganských orgánov zodpovedných za re
gulačný dohľad, vrátane

Afganská islamská
republika

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Afganská islamská
republika

KAM AIR

AOC 001

KMF

Afganská islamská
republika

PAMIR AIRLINES

neznámy

PIR

Afganská islamská
republika

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Afganská islamská
republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od angolských orgánov zodpovedných za re
gulačný dohľad, s výnimkou dopravcu TAAG
Angola Airlines zaradeného do prílohy B, vrá
tane
AEROJET
AIR GICANGO
AIR JET
AIR NAVE
AIR26

Angolská republika

AO 008-01/11
009
AO 006-01/11-MBC
017
AO 003-01/11-DCD

TEJ

Angolská republika

neznáme

Angolská republika

MBC

Angolská republika

neznáme

Angolská republika

DCD

Angolská republika

ANGOLA AIR SERVICES

006

neznáme

Angolská republika

DIEXIM

007

neznáme

Angolská republika

FLY540

AO 004-01 FLYA

neznáme

Angolská republika

GGL

Angolská republika

GIRA GLOBO

008

(1) Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe A by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s
posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné
bezpečnostné normy.
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Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

HELIANG

Číslo osvedčenia letec
kého prevádzkovateľa
(AOC) alebo číslo
prevádzkovej licencie

L 328/83
Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

010

neznáme

Angolská republika

AO 005-01/11

neznáme

Angolská republika

MAVEWA

016

neznáme

Angolská republika

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Angolská republika

HELIMALONGO

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od beninských orgánov zodpovedných za re
gulačný dohľad, vrátane
AERO BENIN

AFRICA AIRWAYS

Beninská republika

PEA No 014/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS

AEB

Beninská republika

neznáme

AFF

Beninská republika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/
MDCTTTATP-PR/
DEA/SCS

neznáme

Beninská republika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/
MDCTTP-PR/ANAC/
DEA/SCS

BGL

Beninská republika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS.

LTL

Beninská republika

COTAIR

PEA No 015/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS.

COB

Beninská republika

PEA No 11/ANAC/
BNR
MDCTTP-PR/DEA/SCS

Beninská republika

ROYAL AIR

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/
MDCTTTATP-PR/
ANAC/DEA/SCS

TNB

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od orgánov Konžskej republiky zodpoved
ných za regulačný dohľad, vrátane

Beninská republika

Konžská republika

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Konžská republika

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

neznáme

Konžská republika

EMERAUDE

RAC06-008

neznáme

Konžská republika

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Konžská republika

EQUAJET

RAC06-007

EKJ

Konžská republika

EQUATORIAL CONGO AIRLINES S.A.

RAC 06-014

neznáme

Konžská republika
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Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia letec
kého prevádzkovateľa
(AOC) alebo číslo
prevádzkovej licencie

12.12.2015
Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

neznáme

Konžská republika

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Konžská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od orgánov Konžskej demokratickej repub
liky (KDR) zodpovedných za regulačný dohľad,
vrátane

Konžská
demokratická
republika (KDR)

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/
TVC/0112/2011

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/
TVC/0053/2012

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/
TVC/0056/2012

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/
TVC/00625/2011

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/
2012

BUL

Konžská demokratická
republika (KDR)

BLUE SKY

409/CAB/MIN/
TVC/0028/2012

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/
TVC/0064/2010

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/
TVC/0050/2012

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

019/CAB/MIN/TVC/
2015

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

409/CAB/MIN/
TVC/071/2011

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

102/CAB/MIN/TVC/
2012

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/
TVC/011/2010

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/
TVC/0059/2010

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/001/2011

KGO

Konžská demokratická
republika (KDR)

CONGO AIRWAYS

DAKOTA SPRL

DOREN AIR CONGO

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/
2012

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/
TVC/009/2011

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)
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Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia letec
kého prevádzkovateľa
(AOC) alebo číslo
prevádzkovej licencie

L 328/85
Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/
2015

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/
2012

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/
TVC/0084/2010

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/
TVC/073/2011

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/
TVC/0247/2011

neznáme

Konžská demokratická
republika (KDR)

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od džibutských orgánov zodpovedných za
regulačný dohľad, vrátane
DAALLO AIRLINES

Džibutsko

neznáme

DAO

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od orgánov Rovníkovej Guiney zodpoved
ných za regulačný dohľad, vrátane

Džibutsko
Rovníková Guinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/
DGAC/SOPS

CEL

Rovníková Guinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/
DGAC/SOPS

neznáme

Rovníková Guinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/
DGAC/SOPS

neznáme

Rovníková Guinea

neznáme

neznáme

Rovníková Guinea

TANGO AIRWAYS
Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od eritrejských orgánov zodpovedných za re
gulačný dohľad, vrátane

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC No 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC No 005

NAS

Eritrea
Gabonská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od orgánov Gabonskej republiky zodpoved
ných za regulačný dohľad, s výnimkou doprav
cov Afrijet a SN2AG zaradených do prílohy B,
vrátane
AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/
DSA

EKG

Gabonská republika

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/
DSA

LGE

Gabonská republika
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Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia letec
kého prevádzkovateľa
(AOC) alebo číslo
prevádzkovej licencie

12.12.2015
Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/
DSA

NRG

Gabonská republika

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/
DSA

SKG

Gabonská republika

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/
DSA

SVG

Gabonská republika

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/
DSA

neznáme

Gabonská republika

Indonézska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od indonézskych orgánov zodpovedných za
regulačný dohľad, s výnimkou dopravcov
Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres
Transportasi Antarbenua a Indonesia Air Asia,
vrátane
AIR BORN INDONESIA

135-055

neznáme

Indonézska republika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

neznáme

Indonézska republika

ALDA TRANS PAPUA

135-056

neznáme

Indonézska republika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

neznáme

Indonézska republika

ANGKASA SUPER SERVICES

135-050

LBZ

Indonézska republika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Indonézska republika

AVIASTAR MANDIRI

121-043

neznáme

Indonézska republika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Indonézska republika

BATIK AIR

121-050

BTK

Indonézska republika

CITILINK INDONESIA

121-046

CTV

Indonézska republika

DABI AIR NUSANTARA

135-030

neznáme

Indonézska republika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonézska republika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Indonézska republika
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Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia letec
kého prevádzkovateľa
(AOC) alebo číslo
prevádzkovej licencie

L 328/87
Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonézska republika

EASTINDO

135-038

ESD

Indonézska republika

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

neznáme

Indonézska republika

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

neznáme

Indonézska republika

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

neznáme

Indonézska republika

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

neznáme

Indonézska republika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonézska republika

HEAVY LIFT

135-042

neznáme

Indonézska republika

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

neznáme

Indonézska republika

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Indonézska republika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

neznáme

Indonézska republika

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Indonézska republika

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Indonézska republika

KAL STAR

121-037

KLS

Indonézska republika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonézska republika

KOMALA INDONESIA

135-051

neznáme

Indonézska republika

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Indonézska republika

LION MENTARI AIRLINES

121-010

LNI

Indonézska republika

MARTABUANA ABADION

135-049

neznáme

Indonézska republika
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Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

neznáme

Indonézska republika

MIMIKA AIR

135-007

neznáme

Indonézska republika

MY INDO AIRLINES

121-042

neznáme

Indonézska republika

NAM AIR

121-058

neznáme

Indonézska republika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

neznáme

Indonézska republika

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Indonézska republika

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

neznáme

Indonézska republika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonézska republika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

neznáme

Indonézska republika

PURA WISATA BARUNA

135-025

neznáme

Indonézska republika

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Indonézska republika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

neznáme

Indonézska republika

SMAC

135-015

SMC

Indonézska republika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonézska republika

SURYA AIR

135-046

neznáme

Indonézska republika

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Indonézska republika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Indonézska republika

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonézska republika

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Indonézska republika
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Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia letec
kého prevádzkovateľa
(AOC) alebo číslo
prevádzkovej licencie

L 328/89
Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Indonézska republika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonézska republika

UNINDO

135-040

neznáme

Indonézska republika

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

neznáme

Indonézska republika

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Indonézska republika

Kazašská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od kazašských orgánov zodpovedných za re
gulačný dohľad, s výnimkou dopravcu Air
Astana, vrátane

AIR ALMATY

AK-0483-13

LMY

Kazašská republika

ATMA AIRLINES

AK-0469-12

AMA

Kazašská republika

AVIA-JAYNAR / AVIA-ZHAYNAR

AK-0467-12

SAP

Kazašská republika

BEK AIR

AK-0463-12

BEK

Kazašská republika

BEYBARS AIRCOMPANY

AK-0473-13

BBS

Kazašská republika

BURUNDAYAVIA AIRLINES

KZ-01/001

BRY

Kazašská republika

COMLUX-KZ

KZ-01/002

KAZ

Kazašská republika

EAST WING

KZ-01/007

EWZ

Kazašská republika

EURO-ASIA AIR

AK-0472-13

EAK

Kazašská republika

FLY JET KZ

AK-0477-13

FJK

Kazašská republika

INVESTAVIA

AK-0479-13

TLG

Kazašská republika

IRTYSH AIR

AK-0468-13

MZA

Kazašská republika
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Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)

Číslo osvedčenia letec
kého prevádzkovateľa
(AOC) alebo číslo
prevádzkovej licencie

12.12.2015
Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

JET AIRLINES

KZ-01/003

SOZ

Kazašská republika

KAZAIR JET

AK-0474-13

KEJ

Kazašská republika

KAZAIRTRANS AIRLINE

AK-0466-12

KUY

Kazašská republika

KAZAVIASPAS

AK-0484-13

KZS

Kazašská republika

PRIME AVIATION

AK-0478-13

PKZ

Kazašská republika

SCAT

KZ-01/004

VSV

Kazašská republika

ZHETYSU AIRCOMPANY

AK-0470-12

JTU

Kazašská republika
Kirgizská republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od orgánov Kirgizskej republiky zodpoved
ných za regulačný dohľad, vrátane
AIR BISHKEK (bývalý EASTOK AVIA)

15

EAA

Kirgizská republika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizská republika

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Kirgizská republika

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Kirgizská republika

HELI SKY

47

HAC

Kirgizská republika

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Kirgizská republika

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Kirgizská republika

S GROUP INTERNATIONAL
(bývalý S GROUP AVIATION)

45

IND

Kirgizská republika

SKY BISHKEK

43

BIS

Kirgizská republika

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Kirgizská republika

SKY WAY AIR

39

SAB

Kirgizská republika

TEZ JET

46

TEZ

Kirgizská republika

VALOR AIR

07

VAC

Kirgizská republika
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L 328/91
Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od orgánov Libérie zodpovedných za regu
lačný dohľad.

Libéria

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od líbyjských orgánov zodpovedných za re
gulačný dohľad, vrátane

Líbya

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Líbya

AIR LIBYA

004/01

TLR

Líbya

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Líbya

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Líbya

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Líbya

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Líbya

PETRO AIR

025/08

PEO

Líbya

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od orgánov Mozambickej republiky zodpo
vedných za regulačný dohľad, vrátane

Mozambická
republika

AMBASSADOR LDA

MOZ-21

neznáme

Mozambická republika

CFM – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS
LDA

MOZ-07

neznáme

Mozambická republika

COA – COASTAL AVIATION

MOZ-15

neznáme

Mozambická republika

CPY – CROPSPRAYERS

MOZ-06

neznáme

Mozambická republika

CRA – CR AVIATION LDA

MOZ-14

neznáme

Mozambická republika

ETA – EMPRESA DE TRANSPORTES AÉREOS LDA

MOZ-04

neznáme

Mozambická republika

EVERETT AVIATION LDA

MOZ-18

neznáme

Mozambická republika

HCP – HELICÓPTEROS CAPITAL LDA

MOZ-11

neznáme

Mozambická republika

INAER AVIATION MOZAMBIQUE LDA

MOZ-19

neznáme

Mozambická republika

KAY – KAYA AIRLINES, LDA

MOZ-09

KYY

Mozambická republika
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Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

LAM – LINHAS AÉREAS DE MOÇAMBIQUE S.A.

MOZ-01

LAM

Mozambická republika

MAKOND, LDA

MOZ-20

neznáme

Mozambická republika

MEX – MOÇAMBIQUE EXPRESSO, SARL MEX

MOZ-02

MXE

Mozambická republika

OHI – OMNI HELICÓPTEROS INTERNATIONAL
LDA

MOZ-17

neznáme

Mozambická republika

SAF – SAFARI AIR LDA

MOZ-12

neznáme

Mozambická republika

SAM – SOLENTA AVIATION MOZAMBIQUE, SA

MOZ-10

neznáme

Mozambická republika

TTA – TRABALHOS E TRANSPORTES AÉREOS
LDA

MOZ-16

TTA

Mozambická republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od nepálskych orgánov zodpovedných za re
gulačný dohľad, vrátane

Nepálska republika

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

neznáme

Nepálska republika

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

neznáme

Nepálska republika

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Nepálska republika

FISHTAIL AIR

017/2001

neznáme

Nepálska republika

GOMA AIR

064/2010

neznáme

Nepálska republika

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

neznáme

Nepálska republika

057A/2009

neznáme

Nepálska republika

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

neznáme

Nepálska republika

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

neznáme

Nepálska republika

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

neznáme

Nepálska republika

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Nepálska republika

SAURYA AIRLINES

083/2014

neznáme

Nepálska republika

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Nepálska republika

SIMRIK AIR

034/2000

neznáme

Nepálska republika

MAKALU AIR

12.12.2015
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Názov právneho subjektu leteckého dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho obchodný názov, ak je odlišný)
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kého prevádzkovateľa
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Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Nepálska republika

SITA AIR

033/2000

neznáme

Nepálska republika

TARA AIR

053/2009

neznáme

Nepálska republika

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Nepálska republika
Svätý Tomáš a
Princov ostrov

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od orgánov Svätého Tomáša a Princovho
ostrova zodpovedných za regulačný dohľad, vrá
tane
AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

Svätý Tomáš a Princov
ostrov

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

Svätý Tomáš a Princov
ostrov

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od orgánov Sierry Leone zodpovedných za
regulačný dohľad, vrátane

Sierraleonská
republika

AIR RUM, LTD

NEZNÁME

RUM

Sierraleonská republika

DESTINY AIR SERVICES, LTD

NEZNÁME

DTY

Sierraleonská republika

HEAVYLIFT CARGO

NEZNÁME

neznáme

Sierraleonská republika

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

NEZNÁME

ORJ

Sierraleonská republika

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

NEZNÁME

PRR

Sierraleonská republika

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

NEZNÁME

SVT

Sierraleonská republika

TEEBAH AIRWAYS

NEZNÁME

neznáme

Sierraleonská republika
Sudánska republika

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od sudánskych orgánov zodpovedných za re
gulačný dohľad, vrátane
ALFA AIRLINES

54

AAJ

Sudánska republika

ALMAJAL AVIATION SERVICE

15

MGG

Sudánska republika

BADR AIRLINES

35

BDR

Sudánska republika

BENTIU AIR TRANSPORT

29

BNT

Sudánska republika

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Sudánska republika

DOVE AIRLINES

52

DOV

Sudánska republika

ELIDINER AVIATION

8

DND

Sudánska republika
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ICAO pre
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spoločnosť

Štát prevádzkovateľa

FOURTY EIGHT AVIATION

53

WHB

Sudánska republika

GREEN FLAG AVIATION

17

neznáme

Sudánska republika

HELEJETIC AIR

57

HJT

Sudánska republika

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Sudánska republika

KUSH AVIATION

60

KUH

Sudánska republika

MARSLAND COMPANY

40

MSL

Sudánska republika

MID AIRLINES

25

NYL

Sudánska republika

NOVA AIRLINES

46

NOV

Sudánska republika

SUDAN AIRWAYS

1

SUD

Sudánska republika

SUN AIR COMPANY

51

SNR

Sudánska republika

TARCO AIRLINES

56

TRQ

Sudánska republika
Zambia

Všetci leteckí dopravcovia, ktorí získali osvedče
nie od zambijských orgánov zodpovedných za
regulačný dohľad, vrátane
ZAMBEZI AIRLINES

Z/AOC/001/2009

ZMA

Zambia

12.12.2015
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PRÍLOHA B
ZOZNAM LETECKÝCH DOPRAVCOV, KTORÝCH VYKONÁVANIE LETECKEJ DOPRAVY PODLIEHA
PREVÁDZKOVÝM OBMEDZENIAM V RÁMCI EÚ (1)

Názov právneho
subjektu leteckého
dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho
obchodný názov,
ak je odlišný)

Číslo osved
čenia letec
kého prevádz
kovateľa
(AOC)

Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

Štát prevádz
kovateľa

Obmedzenie pre typ lietadla

Registrovaná(-é) značka(-y)
a prípadne sériové výrobné
číslo(-a) obmedzeného
lietadla

Štát registrácie

Všetky lietadlá s výnim Angolská
kou: D2-TED, D2-TEE, republika
D2-TEF, D2-TEG, D2TEH, D2-TEI, D2-TBF,
D2-TBG, D2-TBH, D2TBJ.

TAAG ANGOLA
AIRLINES

001

DTA

Angolská
republika

Všetky lietadlá s výnim
kou: 6 lietadiel typu
Boeing B777 a 4 lietadiel
typu Boeing B737-700.

AIR SERVICE
COMORES

06-819/TA15/DGACM

KMD

Komory

Všetky lietadlá s výnim Všetky lietadlá s výnim Komory
kou: LET 410 UVP.
kou: D6-CAM (851336).

AFRIJET
BUSINESS
SERVICE (1)

002/MTAC/
ANAC-G/
DSA

ABS

Gabonská
republika

Všetky lietadlá s výnim Všetky lietadlá s výnim Gabonská
kou: 2 lietadiel typu Fal kou: TR-LGV; TR-LGY; republika
con 50, 2 lietadiel typu TR-AFJ; TR-AFR.
Falcon 900.

NOUVELLE AIR
AFFAIRES
GABON (SN2AG)

003/MTAC/
ANAC-G/
DSA

NVS

Gabonská
republika

Všetky lietadlá s výnim Všetky lietadlá s výnim
kou: 1 lietadla typu kou: TR-AAG, ZS-AFG.
Challenger CL-601, 1 lie
tadla typu HS-125-800.

Gabonská
republika;
Juhoafrická
republika

IRAN AIR (2)

FS100

IRA

Iránska
islamská
republika

Všetky lietadlá s výnim
kou:

Iránska
islamská
republika

Všetky lietadlá s výnim
kou:

10 lietadiel typu Airbus EP-IBA,
A300 a 2 lietadiel typu EP-IBB,
Airbus A310.
EP-IBC,
EP-IBD,
EP-IBG,
EP-IBI,
EP-IBJ,
EP-IBS,
EP-ICE,
EP-ICF,
EP-IBK,
EP-IBL.

AIR KORYO

GAC-AOC/
KOR-01

KOR

Kórejská
ľudovodem
okratická
republika

Všetky lietadlá s výnim Všetky lietadlá s výnim Kórejská
kou: 2 lietadiel typu TU- kou: P-632, P-633.
ľudovodemok
ratická
204.
republika

(1) Leteckým dopravcom uvedeným v prílohe B by sa mohlo povoliť vykonávať práva prevádzky tým, že použijú lietadlo prenajaté s
posádkou od leteckého dopravcu, ktorý nepodlieha zákazu vykonávania leteckej dopravy, za predpokladu, že sú splnené príslušné
bezpečnostné štandardy.

L 328/96
Názov právneho
subjektu leteckého
dopravcu uvedený
v jeho AOC (a jeho
obchodný názov,
ak je odlišný)

AIR
MADAGASCAR

Úradný vestník Európskej únie

SK

Číslo osved
čenia letec
kého prevádz
kovateľa
(AOC)

5RM01/2009

Označenie
ICAO pre
leteckú
spoločnosť

MDG

Štát prevádz
kovateľa

Madagaskar

Obmedzenie pre typ lietadla

Všetky lietadlá s výnim
kou:
lietadiel
typu
Boeing B737, lietadiel
typu ATR 72/42 a 3 lie
tadiel typu DHC 6-300.

12.12.2015

Registrovaná(-é) značka(-y)
a prípadne sériové výrobné
číslo(-a) obmedzeného
lietadla

Štát registrácie

Všetky lietadlá s výnim Madagaskarsk
kou: lietadiel v rámci á republika
vzdušnej flotily Boeing
B737, ako sa uvádza v
AOC, lietadiel v rámci
vzdušnej flotily ATR
72/42, ako sa uvádza
v AOC; 5R-MGC, 5RMGD, 5R-MGF.

(1) Spoločnosť Afrijet smie na účely svojej súčasnej úrovne prevádzky v rámci Únie použiť len uvedené konkrétne lietadlá.
(2) Iran Air má povolenie prevádzkovať lety do Únie s použitím konkrétnych lietadiel podľa podmienok stanovených v odôvodnení 69 nariadenia
(EÚ) č. 590/2010, Ú. v. EÚ L 170, 6.7.2010, s. 15.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2323
z 11. decembra 2015,
ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/220, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania
nariadenia Rady (ES) č. 1217/2009
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1217/2009 z 30. novembra 2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie
účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych podnikov v Európskej únii (1), a najmä na
jeho článok 5a ods. 2 a 4, článok 8 ods. 3 tretí pododsek a článok 19 ods. 3,
keďže:
(1)

V prílohe II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) 2015/220 (2) sa stanovuje počet podnikov poskytujúcich
údaje za členský štát a za územnú jednotku informačnej siete poľnohospodárskeho účtovníctva (ISPÚ).
V dôsledku štrukturálnej zmeny poľnohospodárstva vo Fínsku, ktorej výsledkom bol znížený počet podnikov, je
vhodné zodpovedajúcim spôsobom znížiť počet podnikov poskytujúcich údaje za Fínsko stanovený v uvedenej
prílohe.

(2)

Chorvátsko v súlade s prílohou I k nariadeniu Rady (ES) č. 1217/2009 predstavuje počas troch rokov od
pristúpenia k EÚ jednu územnú jednotku ISPÚ. Toto obdobie čoskoro uplynie, a preto je potrebné v prílohe II
k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/220 stanoviť počet podnikov poskytujúcich údaje za územnú jednotku
ISPÚ za predmetný členský štát.

(3)

Vzhľadom na zmeny stanovené v tomto nariadení by sa Fínsku a Chorvátsku malo povoliť zrevidovať svoje plány
výberu na účtovný rok 2016.

(4)

V prílohe VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) 2015/220 sa stanovuje forma a štruktúra výkazu poľnohospo
dárskeho podniku. V záujme jasnosti by sa v uvedenej prílohe mali stanoviť dodatočné informácie týkajúce sa
určitých pokynov a definícií.

(5)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre informačnú sieť poľnohospodár
skeho účtovníctva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Nariadenie (EÚ) 2015/220 sa mení takto:
1. V článku 3 ods. 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Fínsko a Chorvátsko môžu zrevidovať svoje plány výberu, ktoré oznámili na účtovný rok 2016. Svoje zrevidované
plány výberu na uvedený účtovný rok Komisii oznámia do 31. marca 2016.“
2. Prílohy II a VIII sa menia v súlade s prílohou k tomuto nariadeniu.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od účtovného roka 2016.
(1) Ú. v. EÚ L 328, 15.12.2009, s. 27.
(2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/220 z 3. februára 2015, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES)
č. 1217/2009 o vytvorení siete na zhromažďovanie účtovných údajov o príjmoch a o hospodárskej činnosti poľnohospodárskych
podnikov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 46, 19.2.2015, s. 1).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 11. decembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA

Prílohy II a VIII k vykonávaciemu nariadeniu (EÚ) č. 2015/220 sa menia takto:
1. Príloha II sa mení takto:
a) Riadok týkajúci sa Chorvátska sa nahrádza takto:

„CHORVÁTSKO
861

Jadranska Hrvatska

329

862

Kontinentalna Hrvatska

922
Chorvátsko spolu

1 251“

b) Riadky týkajúce sa Fínska sa nahrádzajú takto:

„FÍNSKO
670

Etelä-Suomi

403

680

Sisä-Suomi

229

690

Pohjanmaa

208

700

Pohjois-Suomi

110
Fínsko spolu

950“

2. Príloha VIII sa mení takto:
a) V siedmom odseku sa tretia zarážka týkajúca sa stupňov presnosti údajov vo výkaze poľnohospodárskeho
podniku nahrádza takto:
„— výmery: v ároch (1 a = 100 m2) s výnimkou húb, ktoré sa vyjadrujú v štvorcových metroch celkovej
využívanej pôdy pre príslušnú plodinu, a s výnimkou tabuľky M ‚Dotácie‘, v ktorej sa základné jednotky
uvádzajú v ha.“;
b) V tabuľke A v časti „A.CL.Triedy“ sa prvá veta týkajúca sa kategórie A.CL.180.C. nahrádza takto:
„A.CL.180.C. Oblasť podporovaná zo štrukturálnych fondov: je potrebné uviesť, v ktorom z regiónov uvedených
v článku 90 ods. 2 písm. a), b) alebo c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 (*) sa
nachádza väčšina využívanej poľnohospodárskej pôdy podniku.
(*) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú
spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom
fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde
a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom
sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 320).“;
c) V tabuľke B v časti „B.UT. VPP v prenájme“ sa prvý odsek kategórie B.UT.20.A nahrádza takto:
„B.UT.20.A VPP (orná pôda, trvalé trávne porasty, trvalé plodiny a domáce záhradky) obrábaná inou osobou ako
majiteľom, doživotným držiteľom alebo nájomcom, ktorá má uvedenú pôdu v prenájme (nájomné sa platí
v hotovosti a/alebo v naturáliách; keďže obyčajne sa stanovuje vopred, za normálnych okolností sa nemení
v závislosti od poľnohospodárskych výsledkov) a/alebo VPP obhospodarovaná za podobných vlastníckych
podmienok.“;
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d) V tabuľke H sa riadok kategórie 5062 nahrádza takto:
„5062

FO

Dane a ostatné poplatky za pôdu a budovy

—“

e) V tabuľke H prvom odseku sa prvá veta nahrádza takto:
„Poskytnutie údajov uvedených pod kódmi 3031 až 3033 za účtovné roky 2014 až 2016 je nepovinné v prípade
členských štátov, ktoré v minulosti už využili možnosť podľa článku 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ)
č. 385/2012 (*).
(*) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 385/2012 z 30. apríla 2012 o výkaze poľnohospodárskeho podniku,
ktorý sa má použiť na účely zisťovania príjmov poľnohospodárskych podnikov a rozboru ich hospodárskej
činnosti (Ú. v. EÚ L 127, 15.5.2012, s. 1).“;
f) Pod nadpisom „SKUPINY INFORMÁCIÍ V TABUĽKE K“ po treťom odseku pod pojmom „Množstvo (stĺpec Q)“ sa
druhá veta nahrádza takto:
„V prípade včelárskych výrobkov iných než med (kód 700) sa množstvo vyjadruje v metrických centoch
‚ekvivalentov medu‘.“;
g) Pod nadpisom „SKUPINY INFORMÁCIÍ V TABUĽKE L“ v časti „L.SA Predaj“ sa posledný odsek nahrádza takto:
„Granty a dotácie na výrobky prijaté počas účtovného roka sa nezahrnú do súčtu príjmov z predaja, ale sa uvedú
v príslušnej kategórii tabuľky M ‚Dotácie‘ (kódy 2110 až 2900). Ak sú známe prípadné náklady na uvedenie na
trh, neodpočítajú sa od súčtu príjmov z predaja, ale sa uvedú v tabuľke H ‚Náklady‘ v rámci príslušnej kategórie
osobitných nákladov na IZČ (kódy 4010 až 4090).“
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2324
z 11. decembra 2015,
ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Rady č. 1342/2008, pokiaľ ide o vymedzenie kategórií
výstroja v určitých zemepisných oblastiach
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre
populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 423/2004 (1), a najmä na jeho
článok 31,
keďže:
(1)

Jedným z hlavných cieľov spoločnej rybárskej politiky je odstrániť nehospodárnu prax odhadzovania rýb. Od
roku 2016 a najneskôr v roku 2019 začne postupne platiť povinnosť vylodiť úlovky pre rybolov určitých druhov
žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa v súčasnosti vzťahuje režim pre rybolovné úsilie podľa nariadenia (ES)
č. 1342/2008.

(2)

V nariadení (ES) č. 1342/2008 sa stanovuje, že obmedzenia rybolovného úsilia sú zaradené do skupín úsilia,
ktoré sú vymedzené na základe kategórií výstroja a zemepisných oblastí uvedených v prílohe I k uvedenému
nariadeniu.

(3)

Vzhľadom na zavádzanie povinnosti vylodiť úlovky je potrebné koncipovať súčasný režim rybolovného úsilia
pružnejšie, aby rybári mohli používať selektívnejší výstroj s väčšími okami. V tejto súvislosti sa považovalo za
potrebné preskúmať, či je súčasná štruktúra skupín úsilia stále nákladovo efektívna z hľadiska pomeru medzi
nákladmi na riadenie a potrebami ochrany.

(4)

V dôsledku toho bol Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF) požiadaný
o odporúčanie k možnosti zlúčenia kategórie výstroja TR1 a TR2 používané na vymedzenie skupín úsilia. Výbor
STECF dospel k záveru (2), že v prípade zlúčenia kategórií výstroja TR1 a TR2 existuje riziko zvýšenej rybolovnej
úmrtnosti tresky škvrnitej a že pokiaľ by sa takéto zlúčenie uplatnilo len v Severnom mori, Skagerraku a vo
východnej časti Lamanšského prielivu, viedlo by k nesúladu s pravidlami platnými v iných oblastiach riadenia.
Okrem toho dospel k záveru, že nová zlúčená kategória by bola z hľadiska vylovených biologických populácií
rôznorodejšia, než osobitné kategórie TR1 a TR2 a že nie je pravdepodobné, že by sa zlepšila nákladová
efektívnosť, keďže by bolo nutné prijať ďalšie opatrenia na účely riešenia možného zvýšenia rybolovnej úmrtnosti
tresky škvrnitej. STECF však zároveň usudzuje, že takéto zlúčenie by rybárom umožnilo loviť selektívnejšie.

(5)

V hodnotení nariadenia (ES) č. 1342/2008 vykonanom v roku 2011 (3) STECF navyše skonštatoval, že rybolovná
úmrtnosť tresky škvrnitej v Severnom mori bola v roku 2010 iba o 3 percentá nižšia ako v roku 2008, z čoho
usúdil, že v prípade populácie tresky škvrnitej v Severnom mori sa riadením rybolovného úsilia nepodarilo
obmedziť úbytok populácie.

(6)

Rybolovné úsilie pridelené kategóriám výstroja TR1 a TR2 sa od zavedenia súčasného režimu rybolovného úsilia
v roku 2008 výrazne znížilo. Rozsah každého prípadného negatívneho vplyvu zlúčenia na rybolovnú úmrtnosť
tresky škvrnitej je preto oveľa nižší, než by bol v minulosti.

(7)

Zlúčením by sa značne znížili náklady na riadenie. Zníženie počtu kategórií výstroja by viedlo k zníženiu admi
nistratívnych nákladov vnútroštátnych orgánov a rybárov, keďže mnohí rybári používajú viaceré druhy výstroja,
a teda patria do niekoľkých skupín úsilia, v dôsledku čoho sa pri prideľovaní rybolovného úsilia musia vykonávať
zložité výpočty. Okrem toho si vykonávanie novo zavedenej povinnosti vylodiť všetky úlovky vyžiada značné
množstvo ľudských zdrojov vo verejnej správe členských štátov. Komisia sa okrem toho domnieva, že dodatočné
ochranné opatrenia v prípade zvýšenia rybolovnej úmrtnosti tresky škvrnitej nemusia mať nutne za následok
značné administratívne náklady.

(1) Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20.
(2) Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo – správa zo 49. plenárneho zasadnutia (PLEN-15-02).
(3) Hodnotenie viacročných plánov pre populácie tresky škvrnitej v Írskom mori, Kattegate, Severnom mori a vo vodách západne od
Škótska (STECF-11-07).
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(8)

Podľa odporúčania ICES (1) sa stav ochrany populácie tresky škvrnitej v Severnom mori v podoblasti ICES IV
a v divíziách ICES VIId a západnej časti divízie ICES IIIa (Skagerrak) podstatne zlepšil.

(9)

Na základe uvedených možností možno vyvodiť záver, že vďaka rýchlejšiemu zavedeniu povinnosti vylodiť
úlovky tresky škvrnitej by vznikla väčšia pridaná hodnota pri znižovaní rybolovnej úmrtnosti tresky škvrnitej
v dôsledku nechcených úlovkov než pokračovanie v uplatňovaní v súčasnosti záväzného systému riadenia
rybolovného úsilia.

(10)

Preto nie je vhodné zachovať oddelené kategórie výstroja TR1 a TR2 v týchto oblastiach: Skagerrak, časť zóny
ICES IIIa, ktorá nepatrí do oblastí Skagerrak a Kattegat, zóna ICES IV a vody ES zóny ICES IIa a zóny ICES VIId.
Vzhľadom na zlý stav populácií tresky škvrnitej v oblasti Kattegat, zóne ICES VIIa, zóne ICES VIa a vo vodách ES
zóny ICES Vb by zlúčenie kategórií výstroja nemalo v týchto oblastiach platiť.

(11)

Komisia bude pozorne monitorovať vplyv zlúčenia kategórií výstroja TR1 a TR2 na rybolovnú úmrtnosť tresky
škvrnitej, aby v prípade, že v dôsledku odhadzovania úlovkov dôjde k zvýšeniu rybolovnej úmrtnosti tohto
druhu, adekvátne prispôsobila štruktúru kategórií výstroja.

(12)

Súčasný systém nahlasovania by sa nemal meniť, aby Komisia a členské štáty mohli vývoj situácie monitorovať
bez toho, aby im vznikli ďalšie administratívne náklady.

(13)

Nariadenie (ES) č. 1342/2008 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(14)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre rybolov a akvakultúru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
V prílohe I k nariadeniu (ES) č. 1342/2008 sa dopĺňa tento bod:
„3. Odchylne od bodu 1 sa kategórie výstroja TR2 a TR1 považujú na účely riadenia rybolovného úsilia v oblasti
uvedenej v bode 2 písm. b) za jednu kategóriu výstroja s veľkosťou ôk 70 mm a viac. V zmysle požiadaviek
článkov 33 a 34 nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 (*) členské štáty aj naďalej nahlasujú využívanie úsilia zvlášť
pre kategóriu TR1 a zvlášť pre kategóriu TR2.
(*) Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na
zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva a ktorým sa menia
a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005,
(ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008,
(ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006
(Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).“

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2016.
(1) Odporúčanie ICES k rybolovným možnostiam, úlovku a úsilí v ekoregiónoch širšej oblasti Severného mora a Keltského mora:
6.3.4 treska škvrnitá (Gadus morhua) v podoblasti IV a divíziách VIId a IIIa západ (Severné more, východná časť Lamanšského prielivu,
Skagerrak).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 11. decembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2325
z 11. decembra 2015,
ktorým sa zavádza registrácia dovozu určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena
s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 z 30. novembra 2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi
z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (1) (ďalej len „základné nariadenie“), a najmä na jeho článok 14
ods. 5,
po informovaní členských štátov,
keďže:
(1)

Dňa 14. mája 2015 Európska komisia (ďalej len „Komisia“) oznámila prostredníctvom oznámenia uverejneného
v Úradnom vestníku Európskej únie (2) začatie antidumpingového konania týkajúceho sa dovozu určitých plochých
výrobkov z ocele valcovaných za studena s pôvodom v Čínskej ľudovej republike (ďalej len „Čína“) a Ruskej
federácii (ďalej len „Rusko“) na základe podnetu, ktorý 1. apríla 2015 podala Európska konfederácia železiarskeho
a oceliarskeho priemyslu (EUROFER) (ďalej len „navrhovateľ“) v mene výrobcov, ktorých výroba predstavuje viac
než 25 % celkovej výroby určitých plochých výrobkov z ocele valcovaných za studena v Únii.
1. PRÍSLUŠNÝ VÝROBOK

(2)

Výrobkom, ktorého sa týka táto registrácia (ďalej len „príslušný výrobok“), sú ploché výrobky zo železa alebo
z nelegovanej ocele, alebo inej legovanej ocele s výnimkou nehrdzavejúcej ocele, vo všetkých šírkach, valcované
za studena (úberom za studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, ktoré sú spracované len
valcovaním za studena (úberom za studena), medzi ktoré však nepatria:
— ploché výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele vo všetkých šírkach, valcované za studena (úberom za
studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, ktoré sú spracované len valcovaním za studena, tiež
vo zvitkoch, vo všetkých hrúbkach, elektrické,
— ploché výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele vo všetkých šírkach, valcované za studena (úberom za
studena), neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, vo zvitkoch s hrúbkou menšou než 0,35 mm,
žíhané (známe ako „čierne plechy“),
— ploché výrobky z inej legovanej ocele vo všetkých šírkach, z kremíkovej elektroocele a
— ploché výrobky z legovanej ocele, ktoré nie sú inak spracované než valcovaním za studena (úberom za
studena), z rýchloreznej ocele,
s pôvodom v Číne a Rusku (ďalej len „dotknuté krajiny“), ktoré v súčasnosti patria pod číselný znak (číselné
znaky) KN ex 7209 15 00, 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91, ex 7209 18 99, ex 7209 25 00,
7209 26 90, 7209 27 90, 7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80, ex 7211 29 00, 7225 50 80,
7226 92 00. Tieto číselné znaky KN sa uvádzajú len pre informáciu.
2. ŽIADOSŤ

(3)

Žiadosť o registráciu podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia predložil navrhovateľ 12. novembra 2015.
Navrhovateľ požadoval zavedenie registrácie dovozu príslušného výrobku, aby sa následne na takýto dovoz mohli
od dátumu takejto registrácie uplatňovať opatrenia.
3. DÔVODY REGISTRÁCIE

(4)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia môže Komisia nariadiť colným orgánom, aby prijali potrebné
kroky na registráciu dovozov, aby bolo možné následne uplatniť na tieto dovozy opatrenia. Registráciu dovozu je
možné zaviesť na základe žiadosti výrobného odvetvia Únie, ktorá obsahuje dostatočné dôkazy na odôvodnenie
takéhoto postupu.

(1) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 51.
(2) Ú. v. EÚ C 161, 14.5.2015, s. 9.
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(5)

Navrhovateľ tvrdí, že registrácia je odôvodnená, pretože príslušný výrobok je naďalej dumpingový a že
dovozcovia si boli dobre vedomí dumpingových praktík, ktoré prebiehali počas dlhšieho obdobia a spôsobovali
ujmu výrobnému odvetviu Únie. Navrhovateľ ďalej tvrdí, že ruský a čínsky dovoz spôsobujú ujmu výrobnému
odvetviu Únie a že nastal podstatný nárast objemu tohto dovozu, a to aj po skončení obdobia prešetrovania, čo
by vážne narušilo nápravný účinok antidumpingového cla, ak by sa takéto clo uplatňovalo.

(6)

Komisia sa domnieva, že dovozcovia si boli vedomí alebo si mali byť vedomí dumpingových praktik vývozcov.
Dostatočné dôkazy prima facie sa v tejto súvislosti uviedli v podnete a boli vymedzené v oznámení o začatí tohto
konania (1). Vo verzii podnetu, ktorá nemá dôverný charakter, sa dumpingové rozpätia odhadli v prípade
čínskeho dovozu na 28 % a v prípade ruského dovozu až na 20 – 25 %. Vzhľadom na rozsah dumpingu, ku
ktorému pravdepodobne dochádza, sa dá oprávnene predpokladať, že dovozcovia sú si situácie vedomí alebo by
si jej mali byť vedomí.

(7)

Pokiaľ ide o Čínu, navrhovateľ poskytol v podnete dôkazy o normálnej hodnote založenej na cenových
informáciách kanadského výrobcu, pretože si ako analogickú krajinu vybral Kanadu. Pokiaľ ide o Rusko,
navrhovateľ poskytol dôkaz o vytvorenej normálnej hodnote (odhadované výrobné náklady, všeobecné a adminis
tratívne výdavky a zisk). Dôkazy o dumpingu vychádzajú z porovnania takto stanovených normálnych hodnôt
s vývoznými cenami (na úrovni ceny zo závodu) príslušného výrobku pri predaji na vývoz do Únie. Čínska
vývozná cena bola stanovená na základe deviatich faktúr čínskeho predaja na vývoz do Únie, zatiaľ čo ruská
vývozná cena bola stanovená použitím údajov Eurostatu.

(8)

Okrem toho navrhovateľ poskytol v podnete aj v žiadosti o registráciu dostatočné dôkazy vo forme tlačových
správ, v ktorých sú opísané dumpingové praktiky čínskych a ruských vývozcov a o ktorých dovozcovia, nevedeli,
ale mali vedieť.

(9)

Od začatia konania v máji 2015 bol pri porovnaní objemu dovozu dotknutých krajín počas obdobia od mája
2014 do septembra 2014 s rovnakým obdobím v roku 2015 (t. j. obdobie po začatí konania) pozorovaný
v prípade Číny ďalší nárast vo výške približne 33 % a v prípade Ruska vo výške 45 %. V žiadosti o registráciu
sťažovateľ takisto porovnal kombinovaný objem čínskeho a ruského dovozu príslušného výrobku v období od
januára 2014 do septembra 2014 a od januára 2015 do septembra 2015. Toto porovnanie ukázalo nárast
objemu dovozu z obidvoch dotknutých krajín o 24 %. To dokazuje, že v prvom polroku 2015 došlo
k významnému nárastu ruského a čínskeho dovozu príslušného výrobku, a ešte k väčšiemu nárastu došlo po
začatí súčasného prešetrovania.

(10)

Sťažovateľ do podnetu a žiadosti o registráciu takisto zahrnul dôkazy prima facie o klesajúcom trende predajných
cien dovozu z dotknutých krajín. Podľa podnetu v období medzi rokom 2010 a septembrom 2014 klesla
priemerná čínska predajná cena do Únie o 16 %, pričom priemerná ruská predajná cena do Únie klesla o 7 %.
V žiadosti o registráciu sa porovnávali dovozné ceny v období od roku 2011 do prvej polovice roku 2015,
pričom sa vykázal pokles priemernej čínskej dovoznej ceny o 21 % a pokles priemernej ruskej dovoznej ceny
o 26 %. Celkovo, ako aj vzhľadom na rozsah údajného dumpingového rozpätia tieto dôkazy v tejto fáze
dostatočne svedčia o tom, že vývozcovia v Číne aj v Rusku uplatňujú dumpingové praktiky. Pokiaľ ide o vývoj
dovozných cien od začatia prípadu v máji 2015, na základe použitia údajov Eurostatu zo septembra 2015 bol
v každej z dotknutých krajín zaznamenaný ďalší pokles o 5 %.

(11)

Okrem toho sú v podnete uvedené dostatočné dôkazy prima facie, že sa spôsobuje ujma a v pripomienkach
predložených v rámci prešetrovania – vrátane žiadosti o registráciu – existujú dôkazy o tom, že z dôvodu
plynulého nárastu tohto dovozu za ďalej sa znižujúce ceny by došlo k ďalšej ujme. Vzhľadom na načasovanie by
rastúci objem dumpingového dovozu a ďalšie okolnosti (ako je nadmerná kapacita v Číne a cenové správanie
čínskych a ruských vývozcov) pravdepodobne vážne ohrozili nápravný účinok ktoréhokoľvek konečného cla,
pokiaľ by toto clo nebolo uložené so spätnou účinnosťou. Okrem toho sa vzhľadom na začatie súčasného
konania a berúc do úvahy doterajší vývoj ruských a čínskych dovozov z hľadiska cien a objemov dá oprávnene
očakávať, že dovoz príslušného výrobku môže naďalej stúpať ešte pred prijatím prípadných predbežných
opatrení, a dovozcovia môžu rýchlo vytvoriť zásoby.

4. POSTUP

(12)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti Komisia dospela k záveru, že navrhovateľ poskytol dostatočné dôkazy prima
facie, ktoré odôvodňujú zavedenie registrácie dovozu príslušného výrobku v súlade s článkom 14 ods. 5
základného nariadenia.

(1) Ú. v. EÚ C 161, 14.5.2015, s. 9 (oddiel 3 oznámenia o začatí konania).

L 328/106
(13)

SK

Úradný vestník Európskej únie

12.12.2015

Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská a predložili podporné dôkazy.
Komisia môže okrem toho vypočuť zainteresované strany za predpokladu, že predložia písomnú žiadosť
a preukážu, že na ich vypočutie existujú osobitné dôvody.

5. REGISTRÁCIA

(14)

Podľa článku 14 ods. 5 základného nariadenia by sa mala zaviesť registrácia dovozu príslušného výrobku, aby sa
v prípade, že výsledkom prešetrovania sú zistenia, ktoré vedú k uloženiu antidumpingových ciel, zabezpečilo, že
tieto clá sa môžu po splnení potrebných podmienok vyberať spätne z registrovaného dovozu v súlade
s článkom 10 ods. 4 základného nariadenia.

(15)

V sťažnosti v prípade Číny navrhovateľ odhaduje priemerné dumpingové rozpätie pre príslušný výrobok na 28 %
a priemerné rozpätie cenového podhodnotenia na 19 % – 22 %. V prípade Ruska odhaduje navrhovateľ
priemerné dumpingové rozpätie pre príslušný výrobok na 15 % – 20 %. Priemerné rozpätie cenového podhod
notenia sa pre príslušný výrobok v prípade Ruska pohybuje od 23 % do 27 %. V prípade Číny je odhadovaná
výška budúceho možného colného dlhu stanovená na úrovni predaja pod cenu odhadnutého na základe údajov
uvedených v podnete, t. j. 12 – 22 % ad valorem hodnoty dovoznej ceny CIF príslušného výrobku. V prípade
Ruska je odhadovaná výška možného budúceho colného dlhu stanovená na úrovni priemerného dumpingového
rozpätia odhadnutého na základe údajov z podnetu, teda 15 – 20 % ad valorem hodnoty dovoznej ceny CIF
príslušného výrobku.

6. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

(16)

So všetkými osobnými údajmi získanými v súvislosti s touto registráciou sa bude zaobchádzať v súlade
s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 (1),

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
1.
Týmto sa v súlade s článkom 14 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1225/2009 colným orgánom nariaďuje, aby prijali
vhodné opatrenia na zavedenie registrácie dovozu do Únie plochých výrobkov zo železa alebo z nelegovanej ocele, alebo
inej legovanej ocele s výnimkou nehrdzavejúcej ocele, vo všetkých šírkach, valcované za studena (úberom za studena),
neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, ktoré sú spracované len valcovaním za studena (úberom za studena),
medzi ktoré však nepatria:
— ploché výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele vo všetkých šírkach, valcované za studena (úberom za studena),
neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, ktoré sú spracované len valcovaním za studena, tiež vo zvitkoch, vo
všetkých hrúbkach, elektrické,
— ploché výrobky zo železa alebo z nelegovanej ocele vo všetkých šírkach, valcované za studena (úberom za studena),
neplátované, nepokovované alebo nepotiahnuté, vo zvitkoch s hrúbkou menšou než 0,35 mm, žíhané (známe ako
„čierne plechy“),
— ploché výrobky z inej legovanej ocele vo všetkých šírkach, z kremíkovej elektroocele a
— ploché výrobky z legovanej ocele, ktoré nie sú inak spracované než valcovaním za studena (úberom za studena),
z rýchloreznej ocele,
s pôvodom v Čínskej ľudovej republike a Ruskej federácii (ďalej len „dotknuté krajiny“), ktoré v súčasnosti patria pod
číselný znak (číselné znaky) KN ex 7209 15 00 (kód TARIC 7209 15 00 90), 7209 16 90, 7209 17 90, 7209 18 91,
ex 7209 18 99 (kód TARIC 7209 18 99 90), ex 7209 25 00 (kód TARIC 7209 25 00 90), 7209 26 90, 7209 27 90,
7209 28 90, 7211 23 30, ex 7211 23 80 (kódy TARIC 7211 23 80 19, 7211 23 80 95 a 7211 23 80 99),
ex 7211 29 00 (kódy TARIC 7211 29 00 19 a7211 29 00 99), 7225 50 80 a 7226 92 00.
Platnosť registrácie uplynie deväť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.
(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie
osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov (Ú. v. ES L 8, 12.1.2001, s. 1).
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2.
Všetky zainteresované strany sa vyzývajú, aby písomne oznámili svoje stanoviská, predložili podporné dôkazy
alebo požiadali o vypočutie do 20 dní odo dňa uverejnenia tohto nariadenia.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 11. decembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2326
z 11. decembra 2015
o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné zdroje pre expozície voči
centrálnym protistranám uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 z 26. júna 2013 o prudenciálnych
požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti a o zmene nariadenia (EÚ) č. 648/2012 (1), a najmä na jeho
článok 497 ods. 3,
keďže:
(1)

S cieľom predchádzať narúšaniu medzinárodných finančných trhov a penalizácii inštitúcií tým, že sa na ne budú
vzťahovať prísnejšie požiadavky na vlastné zdroje počas postupov udeľovania povolení existujúcim centrálnym
protistranám a ich uznávania, sa článkom 497 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 stanovilo prechodné
obdobie, počas ktorého sa všetky centrálne protistrany, s ktorými inštitúcie usadené v Únii zúčtovávajú
transakcie, považujú za kvalifikované centrálne protistrany.

(2)

Nariadením (EÚ) č. 575/2013 sa zmenilo nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (2), pokiaľ
ide o určité vstupy pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje inštitúcií pre expozície voči centrálnym
protistranám. V článku 89 ods. 5a nariadenia (EÚ) č. 648/2012 sa preto od určitých centrálnych protistrán
požaduje, aby počas obmedzeného obdobia podávali informácie o celkovej počiatočnej marži, ktorú prijali od
svojich zúčtovacích členov. Uvedené prechodné obdobie zodpovedá prechodnému obdobiu stanovenému
v článku 497 nariadenia (EÚ) č. 575/2013.

(3)

Prechodné obdobie pre požiadavky na vlastné zdroje stanovené v článku 497 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ)
č. 575/2013, ako aj prechodné obdobie pre podávanie informácií o počiatočnej marži stanovené v článku 89
ods. 5a prvom a druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012 mali uplynúť 15. júna 2014.

(4)

Článkom 497 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 sa Komisia splnomocňuje prijať vykonávací akt s cieľom
predĺžiť prechodné obdobie o šesť mesiacov za výnimočných okolností. Uvedené predĺženie by sa malo
uplatňovať aj na lehoty stanovené v článku 89 ods. 5a nariadenia (EÚ) č. 648/2012. Uvedené prechodné obdobia
boli predĺžené do 15. decembra 2015 vykonávacími nariadeniami Komisie (EÚ) č. 591/2014 (3), (EÚ)
č. 1317/2014 (4) a (EÚ) 2015/880 (5).

(5)

Postup udeľovania povolení existujúcim centrálnym protistranám usadeným v Únii pokračuje, ale do
15. decembra 2015 nebude dokončený. Pokiaľ ide o existujúce centrálne protistrany usadené v tretích krajinách,
ktoré už žiadali o uznanie, viaceré centrálne protistrany usadené v tretích krajinách už boli uznané orgánom
ESMA a iné môžu byť uznané na základe rozhodnutí o rovnocennosti podľa článku 25 nariadenia (EÚ)
č. 648/2012, ktoré Komisia prijala 13. novembra 2015. Proces uznávania však nebude ukončený do
15. decembra 2015. Potreba predchádzať narúšaniu medzinárodných finančných trhov, ktorá predtým viedla
k predĺženiu prechodného obdobia stanoveného v článku 497 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 týkajúceho sa
centrálnych protistrán usadených v tretích krajinách, by teda bola stále prítomná aj po uplynutí predĺženia
prechodného obdobia stanoveného vo vykonávacom nariadení (EÚ) 2015/880. Ďalšie predĺženie prechodného
obdobia by inštitúciám usadeným v Únii (alebo ich dcérskym spoločnostiam usadeným mimo Únie) malo
umožniť predísť značnému sprísneniu požiadaviek na vlastné zdroje v dôsledku absencie uznaných centrálnych

(1) Ú. v. EÚ L 176, 27.6.2013, s. 1.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 zo 4. júla 2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách
a archívoch obchodných údajov (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1).
(3) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 591/2014 z 3. júna 2014 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné
zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
a v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 165, 4.6.2014, s. 31).
(4) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1317/2014 z 11. decembra 2014 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na
vlastné zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013
a (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 355, 12.12.2014, s. 6).
5
( ) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/880 zo 4. júna 2015 o predĺžení prechodných období týkajúcich sa požiadaviek na vlastné
zdroje pre expozície voči centrálnym protistranám uvedených v nariadeniach Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 575/2013 a (EÚ)
č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 143, 9.6.2015, s. 7).
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protistrán usadených v každej relevantnej tretej krajine, ktoré poskytujú špecifický druh zúčtovacích služieb,
ktorý inštitúcie usídlené v Únii požadujú, za reálne uskutočniteľných podmienok a pri zabezpečení ľahkého
prístupu. Hoci takéto sprísnenie požiadaviek by bolo možno len dočasné, mohlo by potenciálne viesť
k odstúpeniu takýchto inštitúcií ako priamych účastníkov na transakciách s uvedenými centrálnymi protistranami,
a spôsobiť narušenie trhov, na ktorých tieto centrálne protistrany pôsobia. Preto je vhodné predĺžiť prechodné
obdobia o ďalších šesť mesiacov.
(6)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Európskeho bankového výboru,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Pätnásťmesačné obdobia uvedené v článku 497 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013 a v článku 89 ods. 5a prvom
a druhom pododseku nariadenia (EÚ) č. 648/2012, ktoré boli predĺžené podľa článku 1 vykonávacích nariadení (EÚ)
č. 591/2014, (EÚ) č. 1317/2014 a (EÚ) 2015/880, sa predlžujú o ďalších šesť mesiacov, t. j. do 15. júna 2016.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretím dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 11. decembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2327
z 11. decembra 2015,
ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov
ovocia a zeleniny
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára
spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1),
so zreteľom na vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné
pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1234/2007, pokiaľ ide o sektory ovocia a zeleniny a spracovaného ovocia
a zeleniny (2), a najmä na jeho článok 136 ods. 1,
keďže:
(1)

Vykonávacím nariadením (EÚ) č. 543/2011 sa v súlade s výsledkami Uruguajského kola mnohostranných
obchodných rokovaní ustanovujú kritériá, na základe ktorých Komisia stanovuje paušálne hodnoty na dovoz
z tretích krajín, pokiaľ ide o výrobky a obdobia uvedené v časti A prílohy XVI k uvedenému nariadeniu.

(2)

Paušálne dovozné hodnoty sa vypočítajú každý pracovný deň v súlade s článkom 136 ods. 1 vykonávacieho
nariadenia (EÚ) č. 543/2011, pričom sa zohľadnia premenlivé každodenné údaje. Toto nariadenie by preto malo
nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Paušálne dovozné hodnoty uvedené v článku 136 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 543/2011 sú stanovené v prílohe
k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 11. decembra 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Ú. v. EÚ L 157, 15.6.2011, s. 1.
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PRÍLOHA
Paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny
(EUR/100 kg)
Číselný znak KN

Kód tretej krajiny ( )

Paušálna dovozná hodnota

0702 00 00

MA

90,2

TR

91,2

0707 00 05

0709 93 10

0805 10 20

0805 20 10
0805 20 30, 0805 20 50,
0805 20 70, 0805 20 90

0805 50 10
0808 10 80

0808 30 90

1

ZZ

90,7

MA

90,5

TR

155,3

ZZ

122,9

MA

64,5

TR

134,6

ZZ

99,6

MA

71,7

TR

62,0

ZA

34,0

ZW

32,0

ZZ

49,9

MA

70,6

ZZ

70,6

IL

113,8

TR

85,4

ZZ

99,6

TR

96,2

ZZ

96,2

CL

81,9

US

110,2

ZA

187,8

ZZ

126,6

CN

58,1

TR

130,9

ZZ

94,5

(1) Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 471/2009 o štatistike Spoločenstva o zahraničnom obchode s nečlenskými krajinami, pokiaľ
ide o aktualizáciu nomenklatúry krajín a území (Ú. v. EÚ L 328, 28.11.2012, s. 7). Kód „ZZ“ znamená „iného pôvodu“.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2328
z 11. decembra 2015,
ktorým sa stanovuje prideľovací koeficient, ktorý sa má uplatňovať na množstvá, na ktoré sa
vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 20. novembra do 30. novembra 2015, a ktorým
sa určujú množstvá, ktoré sa majú pridať k množstvu stanovenému na čiastkové obdobie od 1. júla
do 31. decembra 2016 v rámci colných kvót otvorených nariadením (ES) č. 2535/2001 v odvetví
mlieka a mliečnych výrobkov
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa vytvára
spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72,
(EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (1), a najmä na jeho článok 188,
keďže:
(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 2535/2001 (2) sa otvorili ročné colné kvóty na dovoz výrobkov z odvetvia mlieka
a mliečnych výrobkov.

(2)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 20. novembra do 30. novembra 2015
na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna 2016, sú v prípade niektorých kvót vyššie ako dostupné
množstvá. Malo by sa teda určiť, do akej miery sa môžu dovozné povolenia vydávať, a to stanovením prideľo
vacieho koeficientu, ktorý sa má uplatniť na požadované množstvá a ktorý sa vypočíta v súlade s článkom 7
ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 1301/2006 (3).

(3)

Množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané od 20. novembra do 30. novembra 2015
na čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna 2016, sú v prípade niektorých kvót nižšie ako dostupné
množstvá. Mali by sa teda určiť množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti. Tieto množstvá treba pridať
k množstvu stanovenému na nasledujúce čiastkové kvótové obdobie.

(4)

S cieľom zaistiť účinnosť opatrenia by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia
v Úradnom vestníku Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
1.
Na množstvá, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 2535/2001 na
čiastkové obdobie od 1. januára do 30. júna 2016, sa uplatňujú prideľovacie koeficienty uvedené v prílohe k tomuto
nariadeniu.
2.
Množstvá, na ktoré neboli žiadosti o dovozné povolenia podané podľa nariadenia (ES) č. 2535/2001 a ktoré sa
majú pridať do čiastkového obdobia od 1. júla do 31. decembra 2016, sú uvedené v prílohe k tomuto nariadeniu.

Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Nariadenie Komisie (ES) č. 2535/2001 zo 14. decembra 2001, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady
(ES) č. 1255/1999 o dohodách týkajúcich sa dovozu mlieka a mliečnych výrobkov a otvorenia colných kvót (Ú. v. ES L 341, 22.12.2001,
s. 29).
(3) Nariadenie Komisie (ES) č. 1301/2006 z 31. augusta 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných
kvót pre poľnohospodárske produkty spravovaných prostredníctvom systému dovozných licencií (Ú. v. EÚ L 238, 1.9.2006, s. 13).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 11. decembra 2015
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
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PRÍLOHA
I.A

Poradové číslo

Prideľovací koeficient – žiadosti podané na čiastkové
obdobie od 1.1. do 30.6.2016
(v %)

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa
majú pridať k množstvám, ktoré sú dostupné na čiast
kové obdobie od 1.7. do 31.12.2016
(v kg)

09.4590

—

—

09.4599

—

—

09.4591

—

—

09.4592

—

—

09.4593

—

—

09.4594

—

—

09.4595

—

—

09.4596

—

—

I.F

Výrobky s pôvodom vo Švajčiarsku

Poradové číslo

Prideľovací koeficient – žiadosti podané na čiastkové
obdobie od 1.1. do 30.6.2016
(v %)

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa
majú pridať k množstvám, ktoré sú dostupné na čiast
kové obdobie od 1.7. do 31.12.2016
(v kg)

09.4155

9,899845

—

I.H

Výrobky s pôvodom v Nórsku

Poradové číslo

Prideľovací koeficient – žiadosti podané na čiastkové
obdobie od 1.1. do 30.6.2016
(v %)

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa
majú pridať k množstvám, ktoré sú dostupné na čiast
kové obdobie od 1.7. do 31.12.2016
(v kg)

09.4179

—

2 575 203

I.I

Výrobky s pôvodom na Islande

Poradové číslo

Prideľovací koeficient – žiadosti podané na čiastkové
obdobie od 1.1. do 30.6.2016
(v %)

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa
majú pridať k množstvám, ktoré sú dostupné na čiast
kové obdobie od 1.7. do 31.12.2016
(v kg)

09.4205

—

—

09.4206

—

—
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I.K

Výrobky s pôvodom na Novom Zélande

Poradové číslo

Prideľovací koeficient – žiadosti podané na čiastkové
obdobie od 1.1. do 30.6.2016
(v %)

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa
majú pridať k množstvám, ktoré sú dostupné na čiast
kové obdobie od 1.7. do 31.12.2016
(v kg)

09.4514

—

7 000 000

09.4515

—

4 000 000

09.4182

—

16 806 000

09.4195

—

20 540 500
I.L

Výrobky s pôvodom na Ukrajine

Poradové číslo

Prideľovací koeficient – žiadosti podané na čiastkové
obdobie od 1.1. do 30.6.2016
(v %)

Množstvá, na ktoré neboli podané žiadosti a ktoré sa
majú pridať k množstvám, ktoré sú dostupné na čiast
kové obdobie od 1.7. do 31.12.2016
(v kg)

09.4600

—

4 000 000

09.4601

—

750 000

09.4602

—

750 000
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ROZHODNUTIA
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2015/2329
z 11. decembra 2015,
ktorým sa určuje, že na rok 2015 nie je vhodné dočasné pozastavenie preferenčného cla na dovoz
banánov s pôvodom v Peru a Guatemale stanoveného na základe stabilizačného mechanizmu pre
banány v rámci Dohody o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane
a Kolumbiou a Peru na strane druhej a na základe stabilizačného mechanizmu pre banány v rámci
Dohody, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej
strane a Strednou Amerikou na strane druhej
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 19/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa vykonáva
bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode o obchode medzi
Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na strane druhej (1), a najmä na jeho
článok 15,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 20/2013 z 15. januára 2013, ktorým sa vykonáva
bilaterálna ochranná doložka a stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, stanovené v Dohode, ktorou sa zakladá
pridruženie medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej (2),
a najmä na jeho článok 15,
keďže:
(1)

Dohodou o obchode medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Kolumbiou a Peru na
strane druhej bol zavedený stabilizačný mechanizmus v súvislosti s banánmi, ktorý dočasne nadobudol účinnosť
vo vzťahu ku Kolumbii 1. augusta 2013 a vo vzťahu k Peru 1. marca 2013.

(2)

Podobný mechanizmus pre banány bol zavedený Dohodou, ktorou sa zakladá pridruženie medzi Európskou
úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Strednou Amerikou na strane druhej, ktorý predbežne nadobudol
účinnosť v krajinách Strednej Ameriky počas roku 2013, naposledy 1. decembra 2013 v Guatemale.

(3)

Podľa týchto mechanizmov a podľa článkov 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 19/2013 a nariadenia (EÚ) č. 20/2013,
ak sa prekročí stanovený spúšťací objem dovozu čerstvých banánov (položka 0803 90 10 kombinovanej
nomenklatúry Európskej únie z 1. januára 2012) z jednej z dotknutých krajín, Komisia prijme vykonávací akt,
ktorým môže buď dočasne pozastaviť preferenčné clo uplatňované na dovoz čerstvých banánov z uvedenej
krajiny alebo určiť, že takéto pozastavenie nie je vhodné.

(4)

Rozhodnutie Komisie sa prijme v súlade s článkom 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 182/2011 (3), v spojení s článkom 4 uvedeného nariadenia.

(5)

V októbri 2015 dovoz čerstvých banánov s pôvodom v Guatemale do Európskej únie prekročil hraničnú hodnotu
62 500 metrických ton stanovenú v uvedenej obchodnej dohode. V novembri 2015 dovoz čerstvých banánov
s pôvodom v Peru do Európskej únie takisto prekročil stanovenú hraničnú hodnotu 86 250 metrických ton.

(1) Ú. v. EÚ L 17, 19.1.2013, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 17, 19.1.2013, s. 13.
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady
mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011,
s. 13).
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(6)

V tejto súvislosti podľa článkov 15 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 19/2013 a nariadenia (EÚ) č. 20/2013 Komisia
zohľadnila vplyv daného dovozu na situáciu na trhu Únie s banánmi, aby rozhodla, či sa má preferenčné clo
pozastaviť. Na tento účel Komisia preskúmala vplyv daného dovozu na úroveň cien v Únii, rozvoj dovozu z iných
zdrojov a celkovú stabilitu trhu Únie s čerstvými banánmi.

(7)

Dovoz čerstvých banánov z Peru predstavoval o niečo menej než 2 % celkového dovozu čerstvých banánov do
Európskej únie v čase, keď prekročil stanovenú hraničnú hodnotu na rok 2015. Na základe prognózy dovozu do
konca roku 2015, berúc do úvahy mesačný dovoz v roku 2015 a skutočnosť, že dovoz z Peru v roku 2014
zostal pod hranicou 2 % celkového dovozu za celý kalendárny rok, neexistuje žiaden dôkaz, na základe ktorého
by sa dalo usúdiť, že by úroveň dovozu z Peru bola v porovnaní s celkovým dovozom v rámci celého roku 2015
podstatne odlišná.

(8)

Dovoz čerstvých banánov z Guatemaly predstavoval o niečo menej než 1,5 % celkového dovozu čerstvých
banánov do Európskej únie v čase, keď prekročil stanovenú hraničnú hodnotu na rok 2015. Napriek tomu, že
v absolútnom vyjadrení to predstavuje dvojnásobok úrovne dovozu v roku 2014, na základe prognózy dovozu
do konca roku 2015, berúc do úvahy mesačný dovoz v roku 2015, dovoz banánov z Guatemaly pravdepodobne
neprekročí hranicu 1,5 % celkového dovozu za celý rok 2015.

(9)

Zatiaľ čo dovozná cena z Peru bola počas prvých 9 mesiacov roku 2015 na priemernej úrovni 670 EUR/tonu,
t. j. o 4 % vyššia ako priemerná cena dovozu z iných krajín, dovozná cena z Guatemaly predstavovala za to isté
obdobie priemerne 621 EUR/tonu, čo je o 3,5 % nižšie ako priemerné ceny dovozu čerstvých banánov do EÚ
u iných krajín.

(10)

Očakáva sa, že kombinovaný dovoz z Peru a Guatemaly ostane pod úrovňou 3,5 % celkového dovozu za celý rok
2015 a jeho celková priemerná cena bude porovnateľná s cenovou hladinou dovozu z ostatných krajín.

(11)

Dovoz čerstvých banánov z ostatných tradičných veľkých krajín vývozu, s ktorými má EÚ takisto dohodu
o voľnom obchode, konkrétne z Kolumbie, Kostariky a Panamy, zostal do značnej miery pod hraničnými
hodnotami stanovenými pre tieto krajiny v rámci porovnateľného stabilizačného mechanizmu a v posledných
troch rokoch sledoval rovnaký trend a jednotkové hodnoty. Napríklad v októbri 2015 bola úroveň dovozu
z Kolumbie 627 ton a dovozu z Kostariky 516 ton pod stanovenými hraničnými hodnotami, čo je oveľa viac ako
celkový dovoz z Peru a Guatemaly počas celého roka.

(12)

Priemerná veľkoobchodná cena banánov na trhu Únie v októbri 2015 (960 EUR/tonu) nezaznamenala
výraznejšie zmeny v porovnaní s priemernými cenami banánov v predchádzajúcich mesiacoch.

(13)

Neexistuje teda ani náznak, že by stabilita trhu Únie bola narušená dovozom čerstvých banánov z Peru
a Guatemaly nad vymedzený ročný spúšťací objem, ani dôkaz, že by to malo výrazný vplyv na situáciu
producentov EÚ. Takisto sa neočakáva, že by sa táto situácia vo zvyšných mesiacoch roku 2015 zmenila.

(14)

Napokon, tak ako sa to vyžaduje v nariadení (EÚ) č. 19/2013 a nariadení (EÚ) č. 20/2013, neexistuje žiaden
náznak hrozby vážneho zhoršenia alebo vážneho zhoršenia situácie výrobcov v najvzdialenejších regiónoch EÚ
na rok 2015.

(15)

Na základe uvedeného preskúmania Komisia dospela k záveru, že pozastavenie preferenčného cla na dovoz
banánov s pôvodom v Peru nie je vhodné. Komisia zároveň dospela k záveru, že nie je vhodné ani pozastavenie
preferenčného cla na dovoz banánov s pôvodom v Guatemale. Komisia bude dovoz banánov z týchto dvoch
krajín naďalej dôkladne monitorovať,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Dočasné pozastavenie preferenčného cla na dovoz čerstvých banánov zatriedených do položky 0803 90 10
kombinovanej nomenklatúry Európskej únie s pôvodom v Peru a Guatemale nie je v priebehu roku 2015 vhodné.
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Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 11. decembra 2015
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

12.12.2015

Úradný vestník Európskej únie

SK

L 328/119

ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/2330
zo 4. decembra 2015,
ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/53 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015
(ECB/2015/41)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 2,
keďže:
(1)

Európska centrálna banka (ECB) má od 1. januára 1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí
vydávaných členskými štátmi, ktorých menou je euro.

(2)

Na základe odhadov dopytu po eurominciach v roku 2015, ktoré členské štáty, ktorých menou je euro predložili
ECB, ECB schválila celkový objem euromincí určených do obehu a zberateľských euromincí neurčených do obehu
v roku 2015 rozhodnutím ECB/2014/53 (1).

(3)

Grécke ministerstvo financií požiadalo 1. októbra 2015 o zvýšenie objemu euromincí, ktoré Grécko môže vydať
v roku 2015 z 13,3 milióna EUR na 52,7 milióna EUR, aby mohlo reagovať na neočakávaný nárast dopytu po
minciach.

(4)

ECB schvaľuje uvedenú žiadosť o zvýšenie objemu euromincí určených do obehu, ktoré môže Grécko vydať
v roku 2015.

(5)

Belgické ministerstvo financií požiadalo 2. októbra 2015 o zvýšenie objemu euromincí, ktoré Belgicko môže
vydať v roku 2015 z 0,8 milióna EUR na 65,8 milióna EUR, aby mohlo reagovať na neočakávaný nárast dopytu
po minciach.

(6)

ECB schvaľuje uvedenú žiadosť o zvýšenie objemu euromincí určených do obehu, ktoré môže Belgicko vydať
v roku 2015.

(7)

Rozhodnutie ECB/2014/53 by sa preto malo zmeniť zodpovedajúcim spôsobom,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Zmena
Tabuľka v článku 1 rozhodnutia ECB/2014/53 sa nahrádza takto:
„(v miliónoch EUR)
Emisia mincí určených do obehu a emisia zberateľských mincí
(neurčených do obehu) v roku 2015

Belgicko

65,8

Nemecko

529,0

Estónsko

10,3

Írsko

39,0

Grécko

52,7

Španielsko

301,4

Francúzsko

230,0

(1) Rozhodnutie ECB/2014/53 z 11. decembra 2014 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015 (Ú. v. EÚ L 365, 19.12.2014, s. 163).
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(v miliónoch EUR)

Emisia mincí určených do obehu a emisia zberateľských mincí
(neurčených do obehu) v roku 2015

Taliansko

41,5

Cyprus

10,0

Litva

120,7

Luxembursko

45,0

Malta

8,7

Holandsko

52,5

Lotyšsko

30,6

Rakúsko

248,0

Portugalsko

30,0

Slovinsko

13,0

Slovensko

13,4

Fínsko

60,0“
Článok 2
Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia adresátom.
Článok 3
Adresáti
Toto rozhodnutie je adresované členským štátom, ktorých menou je euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. decembra 2015
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/2331
zo 4. decembra 2015
o schválení objemu emisie mincí v roku 2016 (ECB/2015/42)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 2,
keďže:
(1)

Európska centrálna banka (ECB) má od 1. januára 1999 výhradné právo schvaľovať objem emisie mincí
vydávaných členskými štátmi, ktorých menou je euro.

(2)

19 členských štátov, ktorých menou je euro, predložili ECB na schválenie svoje odhady objemu euromincí, ktoré
sa majú vydať v roku 2016, doplnené vysvetlivkami o použitej metóde odhadu.

(3)

Keďže právo členských štátov vydávať euromince je obmedzené objemom emisie, ktorý schvaľuje ECB, členské
štáty nemôžu prekročiť objemy schválené ECB bez jej predchádzajúceho súhlasu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2016
ECB týmto schvaľuje objem euromincí, ktoré majú členské štáty, ktorých menou je euro, vydať v roku 2016, ako je
uvedené v tejto tabuľke:
(v miliónoch EUR)
Emisia mincí určených na obeh a emisia zberateľských mincí (neurčených na
obeh) v roku 2016

Belgicko

80,6

Nemecko

667,5

Estónsko

10,3

Írsko

38,8

Grécko

79,5

Španielsko

276,4

Francúzsko

266,0

Taliansko

35,0

Cyprus

12,1

Lotyšsko

20,0
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(v miliónoch EUR)

Emisia mincí určených na obeh a emisia zberateľských mincí (neurčených na
obeh) v roku 2016

Litva

32,3

Luxembursko

19,1

Malta

9,9

Holandsko

52,5

Rakúsko

260,0

Portugalsko

53,4

Slovinsko

30,0

Slovensko

17,0

Fínsko

45,0

Článok 2
Nadobudnutie účinnosti
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť v deň jeho oznámenia adresátom.
Článok 3
Adresáti
Toto rozhodnutie je adresované členským štátom, ktorých menou je euro.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. decembra 2015
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2015/2332
zo 4. decembra 2015
o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí (ECB/2015/43)
RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 2 prvú vetu,
keďže:
(1)

Členské štáty, ktorých menou je euro (ďalej len „členské štáty eurozóny“), majú právo vydávať euromince, pričom
objem emisie schvaľuje Európska centrálna banka (ECB).

(2)

Ak bola výnimka pre členský štát zrušená, má tento členský štát právo zúčastniť sa na schvaľovacom konaní
počas roku ktorý predchádza prechodu na hotovostné euro, aby mohol uplatňovať svoje právo vydávať
euromince odo dňa, kedy sa stane členským štátom eurozóny.

(3)

Ako to vyžaduje článok 5 ods. 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 651/2012 (1), vydávanie
zberateľských mincí sa v súhrnnej podobe započítava do objemu vydávaných mincí, ktorý schvaľuje ECB.

(4)

Mali by sa stanoviť pravidlá týkajúce sa procesného rámca pre schvaľovanie objemu emisie mincí.

(5)

Za účelom schválenia zo strany ECB by jej mali členské štáty eurozóny predložiť žiadosť o schválenie.

(6)

Hoci sa metódy pre odhad dopytu po minciach môžu do určitej miery v jednotlivých členských štátoch eurozóny
líšiť, ECB potrebuje, aby jej boli poskytnuté informácie na určitej minimálnej úrovni, aby mohla overiť dopyt
v súvislosti s objemom emisie mincí, ktorý sa žiada schváliť.

(7)

Schválené objemy emisie mincí by nemali byť prekročené bez predchádzajúceho schválenia zo strany ECB.

(8)

Aby mali členské štáty eurozóny dostatok času na zozbieranie požadovaných údajov, malo by toto rozhodnutie
nadobudnúť účinnosť až 1. januára 2016,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Vymedzenia pojmov
Na účely tohto rozhodnutia sa uplatňujú tieto vymedzenia pojmov:
(1) „obehové mince“ a „pamätné mince“ majú rovnaký význam ako v článku 2 nariadenia Rady (EÚ) č. 729/2014 (2);
(2) „zberateľské mince“ majú rovnaký význam ako v článku 1 nariadenia (EÚ) č. 651/2012;
(3) „objem emisie mincí“ predstavuje čistý rozdiel, v nominálnej hodnote, medzi kumulatívnym objemom euromincí
vydaných členským štátom a kumulatívnym objemom euromincí vrátených do tohto členského štátu eurozóny
počas príslušného kalendárneho roka.
(1) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 651/2012 zo 4. júla 2012 o vydávaní euromincí (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 135).
(2) Nariadenie Rady (EÚ) č. 729/2014 z 24. júna 2014 o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do
obehu (Ú. v. EÚ L 194, 2.7.2014, s. 1).
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Článok 2
Ročná žiadosť o schválenie
1.
Každý členský štát eurozóny predloží ECB každoročne žiadosť o schválenie objemu emisie mincí na budúci rok
pre tento členský štát. Žiadosť sa musí predložiť najneskôr do 30. septembra roku predchádzajúceho roku, pre ktorý sa
podáva žiadosť.
2.
Žiadosť musí byť založená na odhadovanom dopyte po minciach v žiadajúcom členskom štáte eurozóny a musí
rozlišovať medzi obehovými mincami a zberateľskými mincami. Každá žiadosť musí obsahovať všeobecné vysvetlenie
metódy použitej na odhad dopytu.
3.
Pri obehových minciach môže požadovaný objem zahŕňať dodatočné množstvo prekračujúce odhadovaný dopyt
na zabezpečenie primeranej bezpečnostnej rezervy.
4.

Pri obehových minciach obsahuje žiadosť tieto informácie:

a) objem mincí v obehu k 30. júnu alebo k inému dátumu v roku predchádzajúcom roku, pre ktorý sa žiadosť podáva,
z ktorého sa vychádza pri odhade dopytu po minciach pre rok, pre ktorý sa žiadosť podáva v súlade s metódou
zvolenou žiadajúcim členským štátom eurozóny;
b) akékoľvek iné príslušné údaje požadované na posúdenie žiadosti členského štátu eurozóny v súlade s metódou
vybranou žiadajúcim členským štátom eurozóny;
c) či a v akom rozsahu zahŕňa požadovaný objem aj dodatočné množstvo v súlade s odsekom 3; a
d) objem emisie mincí, ktorý sa žiada schváliť.
5.
Dodatočné informácie, ktoré majú byť predložené v súvislosti s obehovými mincami môžu zahŕňať, ak sú
dostupné a žiadajúci členský štát eurozóny ich považuje za dôležité na zdôvodnenie jeho žiadosti o schválenie:
a) kľúčové faktory, ktoré majú vplyv na dopyt po minciach na vnútroštátnej úrovni;
b) detailnejšie informácie o dopyte po minciach členené podľa nominálnych hodnôt; a
c) či a v akom rozsahu je dopyt po minciach na vnútroštátnej úrovni ovplyvnený dopytom po minciach z iných
členských štátov eurozóny.
6.

Pri zberateľských minciach obsahuje žiadosť tieto informácie:

a) celkový objem emisie zberateľských mincí vyjadrený súhrnnou nominálnou hodnotou, vrátane zoznamu
nominálnych hodnôt zberateľských mincí; a
b) či bola v žiadosti zahrnutá bezpečnostná rezerva pre prípad ešte neznámych udalostí, ktoré by sa mali pripomínať
prostredníctvom zberateľských euromincí.
7.
Ak bola uzavretá dohoda medzi Európskou úniou a štátom alebo územím, ktoré nie je členským štátom Európskej
únie, predmetom ktorej je oprávnenie štátu alebo územia na používanie eura ako ich oficiálnej meny (ďalej len „menová
dohoda“) a táto menová dohoda udeľuje tohto štátu alebo územiu právo vydávať euromince, objem emisie mincí tohto
štátu alebo územia sa doplní do ročnej žiadosti toho členského štátu eurozóny, ktorý je uvedený v menovej dohode.
8.
Ak bola výnimka v prospech členského štátu zrušená, ECB prejedná v roku, ktorý predchádza roku prechodu na
hotovostné euro žiadosť o schválenie objemu emisie mincí pre tento členský štát po prechode na hotovostné euro, ktorú
takýto členský štát dobrovoľne podá v súlade s požiadavkami tohto článku.
9.
Rada guvernérov prijme rozhodnutie o schválení objemu emisie mincí pre eurozónu pre daný rok pred koncom
kalendárneho roku, ktorý predchádza roku, pre ktorý boli podané žiadosti o schválenie.

Článok 3
Oznámenie a osobitná žiadosť o schválenie
1.
Objem emisie mincí schválený ECB pre každý členský štát eurozóny v kalendárnom roku sa počas daného
kalendárneho roku nesmie v žiadnom momente prekročiť bez toho, aby to vopred schválila ECB.
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2.
Členské štáty eurozóny nepretržite monitorujú dopyt po minciach. Ak je pravdepodobné, že skutočný dopyt po
eurominciach v členskom štáte eurozóny prekročí schválený objem emisie mincí na daný kalendárny rok, dotknutý
členský štát to okamžite oznámi ECB.
3.

Oznámenie obsahuje tieto informácie:

a) nominálnu hodnotu alebo nominálne hodnoty mincí, pri ktorých je dopyt vyšší ako sa očakávalo; a
b) detailný opis kľúčových faktorov, ktoré spôsobili neočakávané zvýšenie dopytu po minciach.
4.
Do 10 pracovných dní ECB od prijatia oznámenia môže ECB na prevádzkovej úrovni, ktorá nevyžaduje zahrnutie
rozhodovacích orgánov ECB, toto oznámenie predbežne posúdiť a poskytnúť nezáväzné usmernenie členskému štátu
eurozóny, ktorý oznámenie podal. ECB môže najmä odporučiť zvýšenie dodatočného objemu emisie mincí, ak sa
oznámený zvýšený dopyt po minciach javí ako nedostatočný na pokrytie skutočného dopytu, čo by mohlo viesť
k porušeniu povinnosti uvedenej v odseku 1.
5.
Ak zvýšený dopyt po minciach po uplynutí lehoty uvedenej v odseku 4 naďalej existuje, musí členský štát
eurozóny bez zbytočného odkladu podať ECB osobitnú žiadosť o schválenie dodatočného objemu emisie mincí.
6.
Osobitná žiadosť o schválenie obsahuje navrhované zvýšenie objemu emisie mincí ako aj podrobné informácie
o kľúčových faktoroch, ktoré spôsobili neočakávané zvýšenie dopytu po minciach, ktorý sa v ročnej žiadosti
o schválenie nepredpokladal.
7.

Rada guvernérov prijme samostatné rozhodnutie o osobitnej žiadosti o schválenie.
Článok 4
Nadobudnutie účinnosti

Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Článok 5
Adresáti
Toto rozhodnutie je určené členským štátom eurozóny.

Vo Frankfurte nad Mohanom 4. decembra 2015
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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KORIGENDÁ
Korigendum k delegovanému rozhodnutiu Komisie (EÚ) 2015/2290 z 12. júna 2015 o dočasnej
rovnocennosti režimov solventnosti platných v Austrálii, na Bermudách, v Brazílii, Kanade,
Mexiku a Spojených štátoch a uplatniteľných na poisťovne a zaisťovne s ústredím v uvedených
krajinách
(Úradný vestník Európskej únie L 323 z 9. decembra 2015)
Na titulnej strane a na stranách 22 a 26 dátum prijatia (názov a podpis) delegovaného rozhodnutia:
namiesto:

„12. júna 2015“

má byť:

„5. júna 2015“.

Korigendum k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 652/2014 z 15. mája 2014,
ktorým sa stanovuje hospodárenie s výdavkami týkajúcimi sa potravinového reťazca, zdravia
a dobrých životných podmienok zvierat, ako aj zdravia rastlín a rastlinného rozmnožovacieho
materiálu a ktorým sa menia smernice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, smernica
Európskeho parlamentu a Rady 2009/128/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1107/2009 a zrušujú rozhodnutia Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES
(Úradný vestník Európskej únie L 189 z 27. júna 2014)
Na strane 10 v článku 8 ods. 1 písm. f):
namiesto:

„f) náklady na nákup, skladovanie, podanie alebo distribúciu očkovacích látok a návnad, ako aj náklady na
samotnú inokuláciu, ak o nich Komisia rozhodne alebo takéto činnosti povolí;“

má byť:

„f) náklady na nákup, skladovanie, správu alebo distribúciu očkovacích látok a návnad, ako aj náklady na
samotnú inokuláciu, ak o nich Komisia rozhodne alebo takéto činnosti povolí;“.

Na strane 11 v článku 11 písm. f):
namiesto:

„f) náklady na nákup, skladovanie, inokuláciu, podanie alebo distribúciu dávok očkovacích látok alebo
očkovacích látok a návnad používaných v rámci programov;“

má byť:

„f) náklady na nákup, skladovanie, inokuláciu, správu alebo distribúciu dávok očkovacích látok alebo
očkovacích látok a návnad používaných v rámci programov;“.
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