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(Nelegislatívne akty)

NARIADENIA
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2033
z 18. októbra 2018,
ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri
morskom dne v juhozápadných vodách na roky 2019 – 2021
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej
rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady
(ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6
a článok 18 ods. 1 a 3,
keďže:
(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupne odstrániť odhadzovanie úlovkov pri všetkých druhoch
rybolovu Únie zavedením povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

Článkom15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa Komisia splnomocňuje prijímať prostredníctvom
delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na úvodné obdobie najviac troch rokov, ktoré možno
predĺžiť o ďalšie celkové obdobie troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými
štátmi po konzultácii s relevantnými poradnými radami.

(3)

Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko majú priamy hospodársky záujem na rybolove
v juhozápadných vodách. Delegované nariadenie (EÚ) 2015/2439 (2), ktorým Komisia stanovila plán pre
odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na
obdobie 2016 – 2018, bolo zrušené a nahradené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/2374 (3) na
základe spoločného odporúčania, ktoré predložilo Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko a Portugalsko
v roku 2016. Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374 bolo zmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ)
2018/44 (4).

(4)

Po konzultácii s Poradnou radou pre juhozápadné vody predložilo Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Holandsko
a Portugalsko 31. mája 2018 Komisii nové spoločné odporúčanie. Relevantné vedecké orgány poskytli svoje
vedecké príspevky, ktoré preskúmal Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) (5).
O príslušných opatreniach sa rokovalo na zasadnutí skupiny expertov 11. septembra 2018, na ktorom sa
zúčastnili zástupcovia 28 členských štátov a Komisie, ako aj Európskeho parlamentu ako pozorovateľa.

(5)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374 zahŕňalo výnimku z povinnosti vylodiť úlovky, pokiaľ ide o homára
štíhleho uloveného vlečenými sieťami na lov pri dne v podoblastiach Medzinárodnej rady pre výskum mora

(1) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2439 z 12. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 36).
(3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2374 z 12. októbra 2016, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 352, 23.12.2016, s. 33).
(4) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/44 z 20. októbra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374, ktorým sa
stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 7,
12.1.2018, s. 1).
(5) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.
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(ICES) 8 a 9, keďže existujúce vedecké dôkazy naznačovali možné vysoké miery prežitia, pričom sa zohľadnili
charakteristické znaky výstroja na cielený lov tohto druhu, rybolovné postupy a ekosystém. Výbor STECF vo
svojom hodnotení (1) dospel k záveru, že najnovšie pokusy a štúdie uskutočnené v rokoch 2016 – 2018
preukazujú miery prežitia v rozsahu miery prežitia zistenej v predchádzajúcej štúdii. Vzhľadom na to, že
okolnosti sa nezmenili, výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia by sa mala naďalej uplatňovať v pláne pre
odhadzovanie úlovkov druhov žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na roky 2019 – 2021.
(6)

Podrobné vedecké dôkazy o mierach prežitia rajovitých ulovených s použitím všetkých druhov výstroja v podobla
stiach ICES 8 a 9 nie sú dostupné v prípade všetkých segmentov flotily a kombinácií, ktoré využívajú túto
výnimku. Hoci sa až na niekoľko výnimiek miery prežitia považujú vo všeobecnosti za stabilné, sú potrebné
podrobnejšie informácie. Na získanie týchto údajov by rybolov musel pokračovať, a preto sa Komisia domnieva,
že výnimka by sa mala udeliť, členské štáty by však mali byť povinné predkladať relevantné údaje, ktoré umožnia
výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia vykonať preskúmanie. Členské štáty
s priamym hospodárskym záujmom by mali každoročne čo najskôr, najneskôr však do 31. mája predložiť:
a) plán vypracovaný v snahe zvýšiť mieru prežitia a doplniť chýbajúce údaje zistené výborom STECF, ktorý bude
každoročne posudzovať výbor STECF, b) výročné správy o pokroku a prípadné zmeny alebo úpravy programov
zameraných na mieru prežitia.

(7)

Pri posudzovaní mier prežitia rajovitých sa zistilo, že raje kukučie (Leucoraja naevus) majú výrazne nižšiu mieru
prežitia než iné druhy, hoci je k dispozícii menej stabilných vedeckých poznatkov. Keby sa však výnimka na tento
druh vôbec neuplatňovala, zabránilo by sa rybolovu a neprerušovanému zberu presných údajov. Komisia sa preto
domnieva, že táto výnimka by sa mala udeliť len na 1 rok a bezodkladne by sa mali vypracovať nové štúdie
a opatrenia na zlepšenie miery prežitia, ktoré by sa mali poskytnúť výboru STECF na posúdenie čo najskôr,
najneskôr však do 31. mája 2019.

(8)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje tiež výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o pagela
bledého uloveného výstrojom na drobný rybolov tzv. „voracera“ v divízii ICES 9a. Členské štáty v snahe
preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov pagela bledého poskytli vedecké dôkazy. Dôkazy boli
predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru, že výnimka je dostatočne odôvodnená. Uvedenú výnimku preto
treba zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(9)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje tiež výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o pagela
bledého uloveného háčikmi a lovnými šnúrami v podoblasti ICES 10. Členské štáty v snahe preukázať mieru
prežitia pagela bledého pri uvedenom druhu rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru
STECF, ktorý dospel k záveru, že výnimka je dostatočne odôvodnená. Uvedenú výnimku preto treba zahrnúť do
nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(10)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374 zahŕňalo výnimku de minimis z povinnosti vylodiť úlovky podľa
článku 15 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o soleu európsku ulovenú vlečnými sieťami
s rozperným rahnom a vlečnými sieťami na lov pri dne v divíziách ICES 8a a 8b a pokiaľ ide o soleu európsku
ulovenú viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami v divíziách ICES 8a a 8b. Dôkazy, ktoré poskytli členské štáty
v súvislosti s uvedenými výnimkami v novom spoločnom odporúčaní, preskúmal výbor STECF (2). Výbor STECF
dospel k záveru, že spoločné odporúčanie obsahuje odôvodnené argumenty súvisiace s tým, že zvýšiť selektívnosť
je náročné a s manipuláciou nechcených úlovkov sú spojené neprimerané náklady. Vzhľadom na to, že okolnosti
sa nezmenili, výnimky de minimis by sa mali naďalej uplatňovať v pláne pre odhadzovanie úlovkov druhov
žijúcich pri morskom dne v juhozápadných vodách na roky 2019 – 2021.

(11)

Delegované nariadenie (EÚ) 2016/2374 zahŕňalo výnimku de minimis z povinnosti vylodiť úlovky podľa
článku 15 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o merlúzu európsku ulovenú vlečnými
sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach ICES 8 a 9. Dôkazy, ktoré predložili členské štáty v súvislosti
s uvedenou výnimkou, preskúmal výbor STECF, ktorý dospel k záveru (3), že by sa malo vykonať viac skúšok na
posúdenie zlepšenia selektívnosti. Na získanie týchto údajov by rybolov musel pokračovať, a preto sa Komisia
domnieva, že výnimka by sa mala predbežne udeliť, členské štáty by však mali byť povinné predložiť relevantné
údaje, ktoré umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia vykonať preskúmanie.
Výnimka de minimis by sa preto mala predbežne udeliť do 31. decembra 2019. Dotknuté členské štáty by mali
vykonať dodatočné skúšky a poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, aby ich výbor
STECF mohol posúdiť.

(12)

Nové spoločné odporúčanie obsahuje nové výnimky de minimis, pokiaľ ide o:
— beryxy ulovené háčikmi a lovnými šnúrami v podoblasti ICES 10,
— mieňovca európskeho uloveného háčikmi a lovnými šnúrami v podoblasti ICES 10,

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.
(2) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.
(3) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.
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— stavridy ulovené vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— stavridy ulovené žiabrovkami v podoblastiach ICES 8, 9 a 10 a oblastiach Výboru pre rybolov v stredový
chodnom Atlantiku (CECAF) 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,
— makrelu atlantickú ulovenú vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— makrelu atlantickú ulovenú žiabrovkami v podoblastiach ICES 8, 9 a 10 a v oblastiach CECAF 34.1.1,
34.1.2, 34.2.0,
— sardelu európsku ulovenú vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— rybu Capros aper ulovenú vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— kalkany rodu Lepidorhombus ulovené vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— kalkany rodu Lepidorhombus ulovené žiabrovkami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— platesu veľkú ulovenú vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— platesu veľkú ulovenú žiabrovkami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— čertovité ulovené vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— čertovité ulovené žiabrovkami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— tresku merlang ulovenú vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— tresku merlang ulovenú žiabrovkami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— tresku žltkavú ulovenú vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— tresku žltkavú ulovenú žiabrovkami v podoblastiach ICES 8 a 9,
— mieňovca európskeho uloveného vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v divízii ICES 9a,
— pagela bledého uloveného vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v divízii ICES 9a,
— soleu ulovenú vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v divízii ICES 9a.
(13)

Členské štáty poskytli informácie k výnimkám de minimis, pokiaľ ide o beryxy a mieňovca európskeho ulovených
háčikmi a lovnými šnúrami v podoblasti ICES 10. Výbor STECF preskúmal tieto dôkazy a dospel k záveru, že
poskytnuté informácie obsahujú odôvodnené argumenty svedčiace o tom, že ďalšie zlepšenia selektívnosti je
náročné dosiahnuť alebo predstavujú neprimerané náklady na manipuláciu s nechcenými úlovkami. Je preto
vhodné zahrnúť tieto výnimky de minimis do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(14)

Informácie, ktoré poskytli členské štáty, treba doplniť, pokiaľ ide o nové výnimky de minimis, pre každý z týchto
druhov jednotlivo:
— stavridy, makrela atlantická, sardela európska, ryba Capros aper, kalkany rodu Lepidorhombus, platesa veľká,
čertovité, treska merlang a treska žltkavá ulovené vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v podoblastiach
ICES 8 a 9,
— kalkany rodu Lepidorhombus, platesa veľká, čertovité, treska merlang a treska žltkavá ulovené žiabrovkami
v podoblastiach ICES 8 a 9,
— stavridy a makrela atlantická ulovené žiabrovkami v podoblastiach ICES 8, 9 a 10 a v oblastiach
CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0 a
— mieňovec európsky, pagel bledý a solea ulovené vlečnými sieťami a záťahovými sieťami v divízii ICES 9a.
Za týchto okolností by sa mali jednotlivé výnimky pre každý druh obmedziť na 1 rok a členské štáty by mali byť
povinné predložiť relevantné údaje, ktoré umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii
umožnia vykonať posúdenie. Tieto výnimky de minimis by sa preto mali predbežne udeliť do 31. decembra 2019.
Dotknuté členské štáty by mali vykonať dodatočné skúšky a poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr však do
31. mája 2019, aby ich výbor STECF mohol posúdiť.

(15)

V snahe zabezpečiť spoľahlivé odhady miery odhadzovania úlovkov na účely stanovenia celkového povoleného
výlovu (TAC) by mali členské štáty poskytnúť v prípadoch, keď sú výnimky de minimis založené na extrapolácii
situácií, o ktorých existujú len obmedzené údaje, a informáciách o časti flotily, presné a overiteľné údaje o celej
flotile, na ktorú sa vzťahuje dané ustanovenie de minimis.

(16)

Opatrenia navrhované v novom spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 4, článkom 15 ods. 5
písm. c) a článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a môžu sa preto zahrnúť do tohto nariadenia.
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(17)

Podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia preskúmala posúdenie výboru STECF, ako aj potrebu,
aby členské štáty zaistili plnenie povinnosti vylodiť úlovky v plnej miere od 1. januára 2019. V niekoľkých
prípadoch si výnimky vyžadujú pokračovanie rybolovnej činnosti a zberu údajov s cieľom reagovať na
pripomienky výboru STECF. Umožnenie dočasných výnimiek v uvedených prípadoch považuje Komisia za
pragmatický a obozretný prístup k riadeniu rybárstva za predpokladu, že ich neumožnením by sa zabránilo
zberu potrebných údajov, ktorý je nevyhnutný na riadne a informované riadenie odhodených úlovkov v záujme
úplného nadobudnutia účinnosti povinnosti vylodiť úlovky.

(18)

Keďže opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na hospodárske činnosti súvisiace s rybárskou
činnosťou a na plánovanie rybárskej sezóny plavidiel Únie, toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po
jeho uverejnení. Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2019,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Plnenie povinnosti vylodiť úlovky
V podoblastiach ICES 8, 9 a 10 a oblastiach Výboru pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku (CECAF) 34.1.1,
34.1.2, 34.2.0 sa povinnosť vylodiť úlovky stanovená v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vzťahuje na
druhy žijúce pri morskom dne v súlade s týmto nariadením na obdobie 2019 – 2021.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
„Voracera“ je výstroj na drobný rybolov, navrhnutý a vyrobený na miestnej úrovni, ktorý pozostáva z mechanizovanej
šnúry s háčikmi a ktorý používajú flotily vykonávajúce drobný cielený rybolov pagela bledého na juhu Španielska
v divízii ICES 9a.
Článok 3
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia homára štíhleho
1.
Výnimka z povinnosti vylodiť úlovky, pokiaľ ide o druhy, pri ktorých vedecké dôkazy preukazujú vysokú mieru
prežitia, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa vzťahuje na homára štíhleho
(Nephrops norvegicus) uloveného v podoblastiach ICES 8 a 9 vlečnými sieťami na lov pri dne (kódy výstroja (1): OTB,
OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT a TX).
2.
Pri odhadzovaní úlovkov homára štíhleho ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa všetky jedince vypustia
okamžite a v oblasti, v ktorej boli ulovené.

Článok 4
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia rajovitých
1.
Výnimka z povinnosti vylodiť úlovky, pokiaľ ide o druhy, pri ktorých vedecké dôkazy preukazujú vysokú mieru
prežitia, ako sa stanovuje v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa vzťahuje na rajovité (Rajiformes)
ulovené všetkými druhmi výstroja v podoblastiach ICES 8 a 9. Pri odhadzovaní rajovitých ulovených v uvedených
oblastiach by sa mali tieto druhy vypustiť okamžite.
2.
Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predkladajú každoročne doplňujúce vedecké informácie na
podporu výnimky stanovenej v odseku 1. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo každý rok posudzuje
poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta.
(1) Kódy výstroja použité v tomto nariadení zodpovedajú kódom uvedeným v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ)
č. 404/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém
kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva. V prípade plavidiel s celkovou
dĺžkou menej ako 10 metrov kódy výstroja použité v tejto tabuľke zodpovedajú kódom klasifikácie rybárskeho výstroja FAO.
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3.
Výnimka, na ktorú sa odkazuje v odseku 1, sa vzťahuje na raju kukučiu do 31. decembra 2019. Členské štáty,
ktoré majú priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce vedecké
informácie na podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo posúdi poskytnuté
vedecké informácie do 1. augusta 2019.

Článok 5
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia pagela bledého
1.
Výnimka z povinnosti vylodiť úlovky druhov, pri ktorých vedecké dôkazy preukazujú vysokú mieru prežitia, ako
sa stanovuje v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, sa uplatňuje na pagela bledého (Pagellus
bogaraveo) uloveného výstrojom na drobný rybolov tzv. voracera v divízii ICES 9a a na pagela bledého (Pagellus bogaraveo)
uloveného háčikmi a lovnými šnúrami v podoblasti ICES 10.
2.
Pri odhadzovaní úlovkov pagela bledého ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa pagel bledý vypustí
okamžite.

Článok 6
Výnimky de minimis
1.
Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu podľa článku 15 ods. 5 písm. c) uvedeného
nariadenia odhadzovať tieto množstvá:
a) v prípade merlúzy európskej (Merluccius merlucciu) maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku
2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom a záťahovými sieťami (kódy výstroja: OTT, OTB,
PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV) v podoblastiach ICES 8 a 9,
b) v prípade soley európskej (Solea solea) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami
loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom a vlečnými sieťami na lov pri dne (kódy výstroja: OTB, OTT, PTB,
TBN, TBS, TBB, OT, PT a TX) v divíziách ICES 8a a 8b,
c) v prípade soley európskej (Solea solea) maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami
loviacimi viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami (kódy výstroja: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR a GEN)
v divíziách ICES 8a a 8b,
d) v prípade beryxov (Beryx spp.) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi
háčikmi a lovnými šnúrami (kódy výstroja: LHP, LHM, LLS, LLD) v podoblasti ICES 10,
e) v prípade mieňovca európskeho (Phycis blennoides) maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu
plavidlami loviacimi háčikmi a lovnými šnúrami (kódy výstroja: LHP, LHM, LLS, LLD) v podoblasti ICES 10,
f)

v prípade stavríd (Trachurus spp.) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami
loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami (kódy
výstroja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastiach ICES 8 a 9,

g) v prípade stavríd (Trachurus spp.) maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami
loviacimi žiabrovkami (kódy výstroja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastiach ICES 8, 9 a 10 a v oblastiach
CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,
h) v prípade makrely atlantickej (Scomber scombrus) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku
2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými
sieťami (kódy výstroja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastiach ICES 8
a 9,
i)

v prípade makrely atlantickej (Scomber scombrus) maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku
2019 plavidlami loviacimi žiabrovkami (kódy výstroja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastiach ICES 8, 9 a 10
a v oblastiach CECAF 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0,

j)

v prípade sardely európskej (Engraulis encrasicolus) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku
2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými
sieťami (kódy výstroja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastiach ICES 8
a 9,
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k) v prípade ryby Capros aper (Caproidae) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019
plavidlami loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami
(kódy výstroja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastiach ICES 8 a 9,
l)

v prípade kalkanov rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu tohto
druhu v roku 2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne
a záťahovými sieťami (kódy výstroja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podobla
stiach ICES 8 a 9,

m) v prípade kalkanov rodu Lepidorhombus (Lepidorhombus spp.) maximálne do 4 % celkového ročného výlovu tohto
druhu v roku 2019 plavidlami loviacimi žiabrovkami (kódy výstroja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastiach
ICES 8 a 9,
n) v prípade platesy veľkej (Pleuronectes platessa) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019
plavidlami loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami
(kódy výstroja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastiach ICES 8 a 9,
o) v prípade platesy veľkej (Pleuronectes platessa) maximálne do 4 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019
plavidlami loviacimi žiabrovkami (kódy výstroja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastiach ICES 8 a 9,
p) v prípade čertovitých (Lophiidae) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami
loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami (kódy
výstroja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastiach ICES 8 a 9,
q) v prípade čertovitých (Lophiidae) maximálne do 4 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami
loviacimi žiabrovkami (kódy výstroja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastiach ICES 8 a 9,
r) v prípade tresky merlang (Merlangius merlangus) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku
2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými
sieťami (kódy výstroja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastiach ICES 8
a 9,
s) v prípade tresky merlang (Merlangius merlangus) maximálne do 4 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku
2019 plavidlami loviacimi žiabrovkami (kódy výstroja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastiach ICES 8 a 9,
t)

v prípade tresky žltkavej (Pollachius pollachius) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku
2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými
sieťami (kódy výstroja: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v podoblastiach ICES 8
a 9,

u) v prípade tresky žltkavej (Pollachius pollachius) maximálne do 4 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku
2019 plavidlami loviacimi žiabrovkami (kódy výstroja: GNS, GND, GNC, GTR, GTN) v podoblastiach ICES 8 a 9,
v) v prípade mieňovca európskeho (Phycis blennoides) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku
2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými
sieťami (kódy výstroja: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v divízii ICES 9a,
w) v prípade pagela bledého (Pagellus bogaraveo) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019
plavidlami loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami
(kódy výstroja: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v divízii ICES 9a,
x) v prípade soleí (Solea spp.) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami
loviacimi vlečnými sieťami s rozperným rahnom, vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami (kódy
výstroja: OTB, OTT, PTB, TB, TBN, TBS, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV) v divízii ICES 9a.
2.
Výnimky de minimis stanovené v odseku 1 písm. a) a f) – x) sa predbežne uplatňujú do 31. decembra 2019.
Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019,
doplňujúce vedecké informácie na podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo
posúdi poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta 2019.

Článok 7
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021.
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 18. októbra 2018
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2034
z 18. októbra 2018,
ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri
morskom dne v severozápadných vodách na roky 2019 – 2021
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej
rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady
(ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6
a článok 18 ods. 1 a 3,
keďže:
(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupne odstrániť odhadzovanie úlovkov pri všetkých druhoch
rybolovu Únie zavedením povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu.

(2)

S cieľom plniť povinnosť vylodiť úlovky sa článkom15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia
splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na úvodné obdobie
najviac troch rokov, ktoré možno predĺžiť o ďalšie celkové obdobie troch rokov, a to na základe spoločných
odporúčaní vypracovaných členskými štátmi po konzultácii s relevantnými poradnými radami.

(3)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2015/2438 (2) sa zaviedol plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na obdobie 2016 – 2018 na základe
spoločného odporúčania, ktoré Komisii predložilo Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko a Spojené
kráľovstvo. Uvedené nariadenie bolo zrušené a nahradené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2016/2375 (3).

(4)

V delegovanom nariadení (EÚ) 2016/2375 bol stanovený plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých
druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách na obdobie 2017 – 2018 podľa návrhu v novom
spoločnom odporúčaní, ktoré predložilo Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko a Spojené
kráľovstvo. Uvedené nariadenie bolo zrušené a nahradené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/46 (4).

(5)

V delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/46 bol stanovený plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských druhov v severozápadných vodách na rok 2018 na
základe spoločného odporúčania, ktoré predložilo Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko a Spojené
kráľovstvo.

(6)

Belgicko, Španielsko, Francúzsko, Írsko, Holandsko a Spojené kráľovstvo majú priamy hospodársky záujem na
rybolove v severozápadných vodách. Po konzultácii s Poradnou radou pre severozápadné vody a Poradnou radou
pre pelagické populácie predložili tieto členské štáty 31. mája 2018 Komisii nové spoločné odporúčanie týkajúce
sa plánu pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných
vodách na roky 2019 – 2021. Toto spoločné odporúčanie bolo zmenené 30. augusta 2018.

(7)

Relevantné vedecké orgány poskytli svoje vedecké príspevky, ktoré preskúmal Vedecký, technický a hospodársky
výbor pre rybárstvo (STECF) (5). O príslušných opatreniach sa rokovalo na zasadnutí skupiny expertov
11. septembra 2018, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 28 členských štátov a Komisie, ako aj Európskeho
parlamentu ako pozorovateľa. Výbor STECF zistil, že v prípade niektorých populácií, napríklad platesy veľkej,
miera prežitia jedincov nemusí byť taká vysoká ako pri iných druhoch. V snahe reagovať na pripomienky výboru
STECF Komisia preskúmala relatívny vplyv tejto výnimky na celkovú populáciu a jej vplyv na jedincov

(1) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
(2) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2015/2438 z 12. októbra 2015, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 336, 23.12.2015, s. 29).
(3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/2375 z 12. októbra 2016, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne v severozápadných vodách (Ú. v. EÚ L 352, 23.12.2016, s. 39).
(4) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/46 z 20. októbra 2017, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne a hlbokomorských druhov v severozápadných vodách na rok 2018 (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2018,
s. 13).
(5) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.
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a porovnala ho s potrebou pokračovať v rybolovnej činnosti, aby sa zabezpečil zber údajov. Umožnenie
dočasných výnimiek v prípadoch, keď je pomerné množstvo odhodených mŕtvych úlovkov relatívne nízke,
považuje Komisia za pragmatický a obozretný prístup k riadeniu rybárstva za predpokladu, že ich neumožnením
by sa zabránilo potrebnému zberu údajov, ktorý je nevyhnutný na riadne a informované riadenie odhodených
úlovkov v záujme úplného nadobudnutia účinnosti povinnosti vylodiť úlovky.
(8)

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/46 zahŕňalo výnimku z povinnosti vylodiť úlovky z dôvodu vysokej miery
prežitia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o homára štíhleho
uloveného košmi, pascami alebo košíkmi v podoblastiach ICES 6 a 7, ktorá vychádzala z vedeckých dôkazov
preukazujúcich miery prežitia. Tieto dôkazy boli posúdené v predchádzajúcich rokoch a výbor STECF dospel
k záveru (1), že táto výnimka je odôvodnená. V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje pokračovať
v uplatňovaní tejto výnimky. Vzhľadom na to, že okolnosti sa nezmenili, uvedená výnimka by sa mala naďalej
uplatňovať v pláne pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(9)

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/46 obsahovalo výnimku z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o soleu
európsku menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti ulovenú pomocou vlečnej siete s vodiacimi štítmi
s veľkosťou ôk 80 – 99 mm v divízii ICES 7d do šiestich námorných míľ od pobrežia a mimo určených
odchovní, ktorá vychádzala z vedeckých dôkazov preukazujúcich miery prežitia odhodených úlovkov. Tieto
dôkazy boli posúdené v predchádzajúcich rokoch a výbor STECF dospel k záveru (2), že dôkazy sú dostačujúce.
V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje pokračovať v uplatňovaní tejto výnimky. Výbor STECF poukázal na
to, že neboli poskytnuté žiadne nové informácie o umiestnení odchovní (3). Keďže v súčasnosti nie sú určené
žiadne odchovne, výnimku možno zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021,
členské štáty by však mali predložiť príslušné informácie o odchovniach hneď, ako budú určené.

(10)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o homára
štíhleho uloveného vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk najmenej 100 mm a o homára štíhleho
uloveného vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk 70 – 99 mm v kombinácii s variantmi selektívneho
výstroja (druhy rybolovu TRI a TR2) v podoblasti ICES 7. Členské štáty v snahe preukázať mieru prežitia pri
odhadzovaní úlovkov homára štíhleho pri uvedenom druhu rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Tieto dôkazy boli
predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru, že hoci sú údaje získané na základe štúdie miery prežitia
uskutočnenej s použitím vlečnej siete Seltra dostatočné, celkový účinok rozsiahleho rybolovu homára štíhleho
s použitím iných druhov rybárskeho výstroja je naďalej ťažké posúdiť. Výbor STECF poznamenal, že za
predpokladu, že sa pomerne vysoká miera prežitia týka všetkých druhov výstroja, z uvedeného druhu rybolovu
vyplýva pomerne nízka miera odhadzovania úlovkov. Uvedenú výnimku preto treba zahrnúť do nového plánu
pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(11)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o homára
štíhleho uloveného vlečnou sieťou s vodiacimi štítmi s veľkosťou ôk 80 – 110 mm v kombinácii s variantmi
selektívneho výstroja v divízii ICES 6a do dvanástich námorných míľ od pobrežia. Členské štáty v snahe
preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov homára štíhleho pri uvedenom druhu rybolovu poskytli
vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru, že štúdia týkajúca sa miery
prežitia je hodnoverná a naznačuje pomerne vysokú mieru prežitia. Uvedenú výnimku preto treba zahrnúť do
nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(12)

Podrobné vedecké dôkazy o mierach prežitia rajovitých ulovených s použitím ktoréhokoľvek výstroja v podobla
stiach ICES 6 a 7 nie sú dostupné v prípade všetkých segmentov flotily a kombinácií, ktoré využívajú túto
výnimku. Hoci sa až na niekoľko výnimiek miery prežitia považujú vo všeobecnosti za stabilné, sú potrebné
podrobnejšie informácie. Na získanie týchto údajov by rybolov musel pokračovať, a preto sa Komisia domnieva,
že výnimka by sa mala udeliť, členské štáty by však mali byť povinné predkladať relevantné údaje, ktoré umožnia
výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia vykonať preskúmanie. Členské štáty
s priamym hospodárskym záujmom by mali každoročne čo najskôr, najneskôr však do 31. mája predložiť:
a) plán vypracovaný v snahe zvýšiť mieru prežitia a doplniť chýbajúce údaje zistené výborom STECF, ktorý bude
každoročne posudzovať výbor STECF, b) výročné správy o pokroku a prípadné zmeny alebo úpravy programov
zameraných na mieru prežitia.

(13)

Pri posudzovaní mier prežitia rajovitých sa zistilo, že raje kukučie (Leucoraja naevus) majú výrazne nižšiu mieru
prežitia než iné druhy, hoci je k dispozícii menej stabilných vedeckých poznatkov. Keby sa však výnimka na tento
druh vôbec neuplatňovala, zabránilo by sa rybolovu a neprerušovanému zberu presných údajov. Komisia sa preto
domnieva, že táto výnimka by sa mala udeliť len na 1 rok a bezodkladne by sa mali vypracovať nové štúdie
a opatrenia na zlepšenie miery prežitia, ktoré by sa mali poskytnúť výboru STECF na posúdenie čo najskôr,
najneskôr však do 31. mája 2019.

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
(2) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.
(3) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.
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(14)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhujú výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o platesu
veľkú ulovenú viacstrannými žiabrovkami alebo vlečnými sieťami s vodiacimi štítmi v divíziách ICES 7d, 7e, 7f
a 7g. Členské štáty v snahe preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov platesy veľkej pri uvedenom druhu
rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru, že štúdia
týkajúca sa miery prežitia je hodnoverná a naznačuje pomerne vysokú mieru prežitia. Uvedenú výnimku preto
treba zahrnúť do nového plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(15)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhujú výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o platesu
veľkú ulovenú v divíziách ICES 7a – 7k plavidlami loviacimi s pomocou vlečných sietí s rozperným rahnom
s maximálnym výkonom motora 221 kW a dĺžkou najviac 24 metrov, ktoré vykonávajú rybolov do
12 námorných míľ s časom vlečenia najviac 1,5 hodiny, a plavidlami loviacimi s pomocou vlečných sietí
s rozperným rahnom s maximálnym výkonom motora 221 kW s použitím zachytávacieho panelu alebo panelu
na vypúšťanie bentických druhov. Členské štáty v snahe preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov
platesy veľkej pri uvedenom druhu rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF,
ktorý dospel k záveru, že ide o vedecké informácie dobrej kvality. Výbor STECF však poukázal na to, že údaje
nezahŕňajú všetky dotknuté členské štáty a že na mieru prežitia pri uvedených druhoch rybolovu má vplyv
mnoho faktorov a že táto miera je mimoriadne nestála. Výbor STECF ďalej poznamenal, že v dôsledku tejto
nestálosti nemožno spoľahlivo posúdiť, aký bude pravdepodobný dosah tejto výnimky. Za týchto okolností by
mala byť výnimka obmedzená na 1 rok s cieľom umožniť ďalší zber údajov a členské štáty by mali byť povinné
predložiť relevantné údaje, ktoré umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia
vykonať preskúmanie. Túto výnimku preto možno zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov do 31. decembra
2019 a dotknuté členské štáty by mali vykonať dodatočné skúšky a poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr
však do 31. mája 2019, aby ich výbor STECF mohol posúdiť.

(16)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o druhy
lovené košmi, pascami a košíkmi v severozápadných vodách (podoblastiach ICES 5, 6 a 7). Členské štáty v snahe
preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov druhov lovených pri uvedenom druhu rybolovu poskytli
vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru, že pravdepodobnosť prežitia
druhov odhodených po ulovení do pascí a košov je vysoká. Uvedenú výnimku preto možno zahrnúť do nového
plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky 2019 – 2021.

(17)

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/46 zahŕňalo výnimky de minimis z povinnosti vylodiť úlovky pri určitých
druhoch rybolovu. Výbor STECF preskúmal dôkazy, ktoré poskytli členské štáty (1), a dospel k záveru, že
dokumentácia, ktorú predložili členské štáty, obsahuje odôvodnené argumenty svedčiace o tom, že dosiahnuť ešte
väčšiu selektívnosť je náročné, a/alebo argumenty týkajúce sa neprimeraných nákladov na manipuláciu
s nechcenými úlovkami, ktoré sú v niektorých prípadoch podložené aj kvalitatívnym hodnotením nákladov.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti a to, že sa okolnosti nezmenili, treba výnimky de minimis naďalej uplatňovať
v súlade s percentuálnymi podielmi navrhnutými v novom spoločnom odporúčaní v prípade:
— tresky merlang ulovenej plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne a záťahových sietí s veľkosťou ôk
najmenej 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), ako aj pelagických sietí
(OTM, PTM) a vlečných sietí s rozperným rahnom (BT2) s veľkosťou ôk 80 – 119 mm v divízii ICES 7d,
— tresky merlang ulovenej plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne a záťahových sietí s veľkosťou ôk
najmenej 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), ako aj pelagických sietí
(OTM, PTM) a vlečných sietí s rozperným rahnom (BT2) s veľkosťou ôk 80 – 119 mm v divíziách
ICES 7b – c a 7e – k,
— soley európskej ulovenej plavidlami výstrojom TBB s veľkosťou ôk 80 – 119 mm a so zvýšenou selektív
nosťou v divíziách ICES 7d, 7e, 7f, 7g a 7 h,
— soley európskej ulovenej plavidlami s použitím viacstenných žiabroviek a žiabroviek na lov soley európskej
v divíziách ICES 7d, 7e, 7f a 7g.

(18)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhujú výnimky de minimis z povinnosti vylodiť úlovky v prípade:
— tresky jednoškvrnnej ulovenej plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí a vlečných
sietí s rozperným rahnom s veľkosťou ôk najmenej 80 mm v divíziách ICES 7b – c a 7e – 7k,
— tresky škvrnitej ulovenej plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí a vlečných sietí
s rozperným rahnom s veľkosťou ôk najmenej 80 mm v divíziách ICES 7b – c a 7e – 7k,

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.
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— stavríd ulovených plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí a vlečných sietí
s rozperným rahnom v podoblasti ICES 6 a divíziách ICES 7b – 7k,
— makrely atlantickej ulovenej plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí a vlečných
sietí s rozperným rahnom v podoblasti ICES 6 a divíziách ICES 7b – 7k,
(19)

Dôkazy, ktoré predložili členské štáty v súvislosti s novými výnimkami de minimis pre tresku jednoškvrnnú,
tresku škvrnitú, stavridy a makrelu atlantickú ulovené plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne,
záťahových sietí a vlečných sietí s rozperným rahnom, preskúmal výbor STECF a dospel k záveru (1), že treba
poskytnúť ďalšie informácie. Keďže na poskytnutie týchto informácií je potrebné pokračovať v rybolovnej
činnosti a zbere údajov, jednotlivé výnimky pre každý druh by sa mali obmedziť na 1 rok a členské štáty by mali
byť povinné predložiť relevantné údaje, ktoré umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie
a Komisii umožnia vykonať posúdenie. Dotknuté členské štáty by mali vykonať dodatočné skúšky a poskytnúť
informácie čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, aby ich výbor STECF mohol posúdiť. Tieto výnimky by
sa preto mali uplatňovať dočasne do 31. decembra 2019.

(20)

V snahe zabezpečiť spoľahlivé odhady miery odhadzovania úlovkov na účely stanovenia celkového povoleného
výlovu (TAC) by mali členské štáty poskytnúť v prípadoch, keď sú výnimky de minimis založené na extrapolácii
situácií, o ktorých existujú len obmedzené údaje, a informáciách o časti flotily, presné a overiteľné údaje o celej
flotile, na ktorú sa vzťahuje dané ustanovenie de minimis.

(21)

Podľa článku 15 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 môžu plány odhadzovania úlovkov zahŕňať aj
technické opatrenia týkajúce sa rybolovu alebo druhov, na ktoré sa vzťahuje povinnosť vylodiť úlovky. Na
zvýšenie selektívnosti výstroja a zníženie množstva nechcených úlovkov v Keltskom a Írskom mori je vhodné
zahrnúť niekoľko selektívnych opatrení pre rybolov druhov žijúcich pri morskom dne. Výbor STECF na základe
informácií, ktoré poskytli členské štáty, dospel k záveru, že navrhované zmeny na zvýšenie selektívnosti v severo
západných vodách sú jedným z mála prípadov, keď sa regionálne skupiny pokúšajú zmierniť problémy spojené
s nechcenými úlovkami. Technické opatrenia preto treba zahrnúť do plánu pre odhadzovanie úlovkov na roky
2019 – 2021.

(22)

Opatrenia navrhované v novom spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 4, článkom 15 ods. 5
písm. c) a článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a môžu sa preto zahrnúť do tohto nariadenia.

(23)

Podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia preskúmala posúdenie výboru STECF, ako aj potrebu,
aby členské štáty zaistili plnenie povinnosti vylodiť úlovky v plnej miere od 1. januára 2019. V niekoľkých
prípadoch si výnimky vyžadujú pokračovanie rybolovnej činnosti a zberu údajov s cieľom reagovať na
pripomienky výboru STECF. Umožnenie dočasných výnimiek v uvedených prípadoch považuje Komisia za
pragmatický a obozretný prístup k riadeniu rybárstva za predpokladu, že ich neumožnením by sa zabránilo
zberu potrebných údajov, ktorý je nevyhnutný na riadne a informované riadenie odhodených úlovkov v záujme
úplného nadobudnutia účinnosti povinnosti vylodiť úlovky.

(24)

V nadväznosti na nové spoločné odporúčanie je vhodné zrušiť delegované nariadenie (EÚ) 2018/46.

(25)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na plánovanie rybárskej sezóny plavidiel Únie a na
súvisiace hospodárske činnosti, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení.
Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2019,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Plnenie povinnosti vylodiť úlovky
V podoblastiach ICES 5 (okrem 5a a v prípade 5b len vo vodách Únie), 6 a 7 sa povinnosť vylodiť úlovky stanovená
v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vzťahuje na rybolov druhov žijúcich pri morskom dne v súlade
s týmto nariadením na obdobie 2019 – 2021.
(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.
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Článok 2
Vymedzenie pojmov
1.
„Flámsky panel“ je posledná kužeľovitá sieťová časť vlečnej siete s rozperným rahnom, ktorého zadná časť je
priamo pripojená ku koncovému rukávcu. Horná a dolná sieťová časť musia pozostávať z ôk šírky najmenej 120 mm
meranej medzi uzlami a pri natiahnutí musí byť panel dlhý aspoň 3 m;
2.

„Panel Seltra“ je selektívne zariadenie, ktoré:

a) pozostáva z vrchného panelu s veľkosťou ôk aspoň 270 mm (kosoštvorcové oko) umiestneného v časti so štyrmi
panelmi a uchyteného k jednému oku veľkosti 270 mm pomocou troch ôk veľkosti 90 mm alebo z vrchného panelu
s veľkosťou ôk aspoň 140 mm (štvorcové oko),
b) je dlhé aspoň 3 metre,
c) je umiestnené najviac 4 m od uzáverového lana vlečnej siete a
d) je umiestnené pozdĺž celej šírky vrchnej vrstvy vlečnej siete (t. j. od okraja po okraj);
3.
„Sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid)“ je selektívne zariadenie pozostávajúce zo štyroch panelov vložených do
dvojpanelovej vlečnej siete s naklonenou vrstvou sieťoviny s kosoštvorcovými okami s veľkosťou ôk aspoň 200 mm
vedúce k únikovému otvoru v hornej časti vlečnej siete;
4.
„Sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid) CEFAS“ je sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid), ktorú vyvinulo Centrum
pre životné prostredie, rybárstvo a akvakultúru (The Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, CEFAS) na lov
homárov v Írskom mori;
5.
„Vlečná sieť s klapkou“ je vlečná sieť vybavená sieťovinovou mriežkou, ktorá bola vyvinutá s cieľom znížiť úlovky
tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej a tresky merlang pri rybolove homára štíhleho;
6.
„Zachytávací panel“ je úprava výstroja vlečnej siete s rozperným rahnom na lov pri dne, ktorá má pomôcť zabrániť
tomu, aby sa do vlečnej siete dostávali kamene a balvany a spôsobili škodu na výstroji, ako aj úlovkoch;
7.
„Panel na vypúšťanie bentických druhov“ je panel zo sieťoviny s väčšími okami alebo štvorcovými okami
zabudovaný do spodného panela vlečnej siete – zvyčajne vlečnej siete s rozperným rahnom – s cieľom prepustiť
prípadný bentický materiál a predmety ležiace na dne mora pred tým, ako prejdú do koncového rukávca;
8.
„Ochranná zóna Keltského mora“ sú vody v divíziách ICES 7f, 7g a časť divízie 7j, ktorá leží severne od
rovnobežky 50° severnej zemepisnej šírky a východne od rovnobežky 11° západnej zemepisnej dĺžky.
Článok 3
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia homára štíhleho
1.
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa
vzťahuje na:
a) homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného košmi, pascami alebo košíkmi (kódy výstroja: (1) FPO a FIX)
v podoblastiach ICES 6 a 7;
b) homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk najmenej 100 mm
v podoblasti ICES 7;
c) homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk 70 – 99 mm
v kombinácii s variantmi vysoko selektívneho výstroja, ako sa uvádza v článku 9 ods. 2 a článku 10 ods. 2 tohto
nariadenia, v podoblasti ICES 7;
d) homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného vlečnými sieťami s vodiacimi štítmi s veľkosťou ôk 80 – 110 mm
v kombinácii s variantmi vysoko selektívneho výstroja, ako sa uvádza v článku 9 ods. 2 a článku 10 ods. 2 tohto
nariadenia, v divízii ICES 6a do dvanástich námorných míľ od pobrežia.
2.
Pri odhadzovaní úlovkov homára štíhleho ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa všetky jedince vypustia
okamžite a v oblasti, v ktorej boli ulovené.
(1) Kódy výstroja použité v tomto nariadení zodpovedajú kódom uvedeným v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ)
č. 404/2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009 z 8. apríla 2011, ktorým sa
zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112,
30.4.2011, s. 1). V prípade plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov kódy výstroja použité v tejto tabuľke zodpovedajú kódom
klasifikácie rybárskeho výstroja FAO.
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Článok 4
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia soley európskej
1.
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa
vzťahuje na úlovky soley európskej (Solea solea) menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti, ktoré boli ulovené
vlečnými sieťami s vodiacimi štítmi s veľkosťou ôk koncového rukávca 80 – 99 mm (kódy výstroja OTT, OTB, TBS,
TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) v divízii ICES 7d do šiestich námorných míľ od pobrežia a mimo určených odchovní
plavidlami:
a) s maximálnou dĺžkou 10 metrov a maximálnym výkonom motora 221 kW a
b) loviacimi vo vodách s hĺbkou najviac 30 metrov a s časom vlečenia najviac 1,5 hodiny.
2.
Pri odhadzovaní úlovkov soley európskej ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia
okamžite.
Článok 5
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia rajovitých
1.
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa
vzťahuje na celkový povolený výlov rajovitých (Rajiformes) ulovených akýmkoľvek rybárskym výstrojom v severozá
padných vodách (podoblasti ICES 6 a 7).
2.
Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predkladajú každoročne čo najskôr, najneskôr však do
31. mája, doplňujúce vedecké informácie na podporu výnimky stanovenej v odseku 1. Vedecký, technický
a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) každý rok posudzuje poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta.
3.
Výnimka stanovená v odseku 1 sa vzťahuje na raju kukučiu do 31. decembra 2019. Členské štáty, ktoré majú
priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce vedecké informácie na
podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdi poskytnuté vedecké
informácie do 1. augusta 2019.
4.
Pri odhadzovaní rajovitých ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite a pod
hladinu mora.
Článok 6
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia platesy veľkej
1.
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa
vzťahuje na:
a) platesu veľkú (Pleuronectes platessa) ulovenú v divíziách ICES 7d, 7e, 7f a 7g viacstennými žiabrovkami;
b) platesu veľkú (Pleuronectes platessa) ulovenú v divíziách ICES 7d, 7e, 7f a 7g vlečnými sieťami s vodiacimi štítmi;
c) platesu veľkú (Pleuronectes platessa) ulovenú v divíziách ICES 7a – 7k plavidlami s maximálnym výkonom motora
najmenej 221 kW s použitím vlečných sietí s rozperným rahnom (BT2) so zabudovaným zachytávacím panelom
alebo panelom na vypúšťanie bentických druhov;
d) platesu veľkú (Pleuronectes platessa) ulovenú v divíziách ICES 7a – 7k plavidlami s použitím vlečných sietí s rozperným
rahnom (BT2) s maximálnym výkonom motora 221 kW alebo dĺžkou najviac 24 metrov, ktoré sú skonštruované na
vykonávanie rybolovu do 12 námorných míľ od pobrežia a s priemerným časom vlečenia najviac 1,5 hodiny.
2.
Výnimky uvedené v odseku 1 písm. c) a d) sa uplatňujú dočasne do 31. decembra 2019. Členské štáty, ktoré majú
priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce vedecké informácie na
podporu uvedených výnimiek. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo posúdi poskytnuté informácie do
1. augusta 2019.
3.
Pri odhadzovaní úlovkov platesy veľkej ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite
a pod hladinu mora.
Článok 7
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia druhov ulovených košmi, pascami a košíkmi
1.
V podoblastiach ICES 5 (okrem 5a a v prípade 5b len vo vodách Únie), 6 a 7 sa výnimka z dôvodu vysokej miery
prežitia stanovená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 vzťahuje na druhy ulovené košmi, pascami
a košíkmi.
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Pri odhadzovaní úlovkov rýb ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite.
Článok 8
Výnimky de minimis

1.
Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu podľa článku 15 ods. 5 písm. c) uvedeného
nariadenia odhadzovať tieto množstvá:
a) v prípade tresky merlang (Merlangius merlangus) maximálne do 6 % v roku 2019 a do 5 % v rokoch 2020 a 2021
celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami
s veľkosťou ôk najmenej 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), ako aj
pelagickými sieťami (OTM, PTM) a vlečnými sieťami s rozperným rahnom (BT2) s veľkosťou ôk 80 – 119 mm
v divízii ICES 7d;
b) v prípade tresky merlang (Merlangius merlangus) maximálne do 6 % v roku 2019 a do 5 % v rokoch 2020 a 2021
celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne a záťahovými sieťami
s veľkosťou ôk najmenej 80 mm (OTB, OTT, OT, PTB, PT, SSC, SDN, SPR, SX, SV, TBN, TBS, TB, TX), ako aj
pelagickými sieťami (OTM, PTM) a vlečnými sieťami s rozperným rahnom (BT2) s veľkosťou ôk 80 – 119 mm
v divíziách ICES 7b – c a 7e – k;
c) v prípade soley európskej (Solea solea) maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi
viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami na lov soley európskej v divíziách ICES 7d, 7e, 7f a 7g;
d) v prípade soley európskej (Solea solea) maximálne do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu plavidlami loviacimi
výstrojom TBB s veľkosťou ôk 80 – 119 mm vybaveným flámskym panelom v divíziách ICES 7d, 7e, 7f, 7g a 7 h;
e) v prípade tresky jednoškvrnnej (Melanogrammus aeglefinus) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu
v roku 2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne, záťahovými sieťami a vlečnými sieťami
s rozperným rahnom s veľkosťou ôk najmenej 80 mm v divíziách ICES 7b – 7c a 7e – 7k;
f) v prípade tresky škvrnitej (Gadus morhua) 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami
loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne, záťahovými sieťami a vlečnými sieťami s rozperným rahnom s veľkosťou
ôk najmenej 80 mm v divíziách ICES 7b – 7c a 7e – 7k;
g) v prípade stavríd (Trachurus spp.) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku 2019 plavidlami
loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne, záťahovými sieťami a vlečnými sieťami s rozperným rahnom v podoblasti
ICES 6 a divíziách ICES 7b – 7k;
h) v prípade makrely atlantickej (Scomber scombrus) maximálne do 7 % celkového ročného výlovu tohto druhu v roku
2019 plavidlami loviacimi vlečnými sieťami na lov pri dne, záťahovými sieťami a vlečnými sieťami s rozperným
rahnom v podoblasti ICES 6 a divíziách ICES 7b – 7k.
2.
Výnimky de minimis stanovené v odseku 1 písm. e) – h) sa uplatňujú do 31. decembra 2019. Členské štáty, ktoré
majú priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce vedecké
informácie na podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo posúdi poskytnuté
vedecké informácie do 1. augusta 2019.
Článok 9
Osobitné technické opatrenia v ochrannej zóne Keltského mora
1.
Od 1. júla 2019 budú rybárske plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami
v ochrannej zóne Keltského mora používať tieto varianty výstroja:
a) koncový rukávec veľkosti 110 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 120 mm (1);
b) koncový rukávec typu T90 veľkosti 100 mm;
c) koncový rukávec veľkosti 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 160 mm.
2.
Odchylne od odseku 1 plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, ktorých úlovky
zahŕňajú viac než 5 % homára štíhleho, musia používať jeden z týchto variantov výstroja:
a) panel so štvorcovými okami veľkosti 300 mm; plavidlá s celkovou dĺžkou menej než 12 metrov môžu používať
panel so štvorcovými okami veľkosti 200 mm;
b) panel Seltra;
(1) Panely so štvorcovými okami sa umiestňujú v súlade s článkom 7 nariadenia Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov
rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).
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c) triediacu mriežku s rozstupom priečok 35 mm, ako sa vymedzuje v prílohe XIVa k nariadeniu (ES) č. 850/98 (1),
alebo podobnú sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid);
d) koncový rukávec veľkosti 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 100 mm.
3.
Odchylne od odseku 1 plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, ktorých úlovky
zahŕňajú viac než 55 % tresky merlang alebo 55 % čertovitých, merlúzy európskej alebo kalkanov rodu Lepidorhombus
dokopy, musia používať jeden z týchto variantov výstroja:
a) koncový rukávec veľkosti 100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 100 mm;
b) koncový rukávec typu T90 a tunel veľkosti 90 mm;
c) koncový rukávec veľkosti 80 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 160 mm;
d) koncový rukávec veľkosti 80 mm s valcom so štvorcovými okami veľkosti 2 m × 100 mm.
4.
Odchylne od odseku 1 plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami v divízii ICES 7f
východne od rovnobežky 5° západnej zemepisnej dĺžky, ktorých úlovky zahŕňajú menej než 10 % treskovitých druhov
(Gadidae), musia používať koncový rukávec veľkosti 80 mm vybavený panelom so štvorcovými okami veľkosti 120 mm.
5.
Selektívny výstroj alebo selektívne zariadenie, ktoré výbor STECF na základe vlastností vyhodnotí ako výstroj
s rovnakou alebo vyššou selektívnosťou, pokiaľ ide o tresku škvrnitú, tresku jednoškvrnnú a tresku merlang, možno
pridať ako alternatívu k uvedenému výstroju.
Článok 10
Osobitné technické opatrenia v Írskom mori
1.
Od 1. januára 2019 musia rybárske plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami
v divízii ICES 7a (Írske more) spĺňať technické opatrenia uvedené v odsekoch 2, 3 a 4.
2.
Plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami s veľkosťou ôk koncového rukávca
najmenej 70 mm a menšou než 100 mm, ktorých úlovky zahŕňajú viac než 5 % homára štíhleho, musia používať jeden
z týchto variantov výstroja:
a) panel so štvorcovými okami veľkosti 300 mm; plavidlá s celkovou dĺžkou menej než 12 metrov môžu používať
panel so štvorcovými okami veľkosti 200 mm;
b) panel Seltra;
c) triediacu mriežku s rozstupom priečok 35 mm, ako sa vymedzuje v prílohe XIVa k nariadeniu (ES) č. 850/98;
d) sieť so selektívnou mriežkou (netgrid) CEFAS;
e) vlečnú sieť s klapkou.
3.
Plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, ktorých úlovky zahŕňajú viac než 10 %
tresky jednoškvrnnej, tresky škvrnitej a rajovitých dokopy, musia používať jeden z týchto variantov výstroja:
a) koncový rukávec veľkosti 120 mm;
b) triediacu vlečnú sieť s panelom s okami veľkosti 600 mm a koncovým rukávcom veľkosti 100 mm.
4.
Plavidlá loviace vlečnými sieťami na lov pri dne alebo záťahovými sieťami, ktorých úlovky zahŕňajú menej než
10 % tresky jednoškvrnnej, tresky škvrnitej a rajovitých dokopy, musia používať oká koncového rukávca veľkosti
100 mm s panelom so štvorcovými okami veľkosti 100 mm. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na plavidlá, ktorých
úlovky zahŕňajú viac než 30 % homára štíhleho.
5.
Selektívny výstroj alebo selektívne zariadenie, ktoré výbor STECF na základe vlastností vyhodnotí ako výstroj
s rovnakou alebo vyššou selektívnosťou, pokiaľ ide o tresku škvrnitú, tresku jednoškvrnnú a tresku merlang, možno
pridať ako alternatívu k uvedenému výstroju.
Článok 11
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021.
(1) Nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu prostredníctvom technických opatrení na ochranu
mláďat morských organizmov (Ú. v. ES L 125, 27.4.1998, s. 1).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 18. októbra 2018
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2035
z 18. októbra 2018,
ktorým sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky pri rybolove určitých druhov žijúcich
pri morskom dne v Severnom mori na obdobie 2019 – 2021
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2018/973 zo 4. júla 2018, ktorým sa vytvára viacročný
plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov, spresňuje vykonávanie povinnosti
vylodiť úlovky v Severnom mori a zrušujú sa nariadenia Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008 (1), a najmä jeho
článok 11,
keďže:
(1)

Cieľom nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 (2) je postupne odstrániť odhadzovanie
úlovkov vo všetkých druhoch rybolovu Únie zavedením povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú
obmedzenia výlovu.

(2)

V článku 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 sa stanovuje prijímanie viacročných
plánov obsahujúcich ochranné opatrenia v prípade rybolovu určitých populácií v príslušnej zemepisnej oblasti.

(3)

V týchto viacročných plánoch sa spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky a Komisia sa môže
splnomocniť na ďalšie spresnenie na základe spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi.

(4)

Ak neexistuje viacročný plán, Komisia sa článkom 15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 splnomocňuje
vykonávať povinnosť vylodiť úlovky prostredníctvom plánov pre odhadzovanie úlovkov na základe spoločných
odporúčaní vypracovaných členskými štátmi.

(5)

Na rybolove v Severnom mori majú priamy hospodársky záujem Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko,
Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko. Po konzultácii s Poradnou radou pre Severné more uvedené členské
štáty predložili Komisii 31. mája 2017 spoločné odporúčanie o pláne pre odhadzovanie úlovkov v rámci
rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori. Na základe predmetného spoločného odporúčania
sa v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/45 (3) stanovil plán pred odhadzovanie úlovkov uplatniteľný na
daný rybolov na rok 2018.

(6)

Európsky parlament a Rada prijali 4. júla 2018 nariadenie (EÚ) 2018/973, ktorým sa vytvára viacročný plán pre
populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov. Článkom 11 uvedeného nariadenia sa
Komisia splnomocňuje prijímať delegované akty, v ktorých bližšie špecifikuje povinnosť vylodiť úlovky na základe
spoločných odporúčaní vypracovaných členskými štátmi.

(7)

Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko po konzultácii s Poradnou
radou pre Severné more a Poradnou radou pre pelagické populácie predložili 30. mája 2018 Komisii nové
spoločné odporúčanie týkajúce sa spresnenia vykonávania povinnosti vylodiť úlovky v rámci rybolovu druhov
žijúcich pri morskom dne v Severnom mori. Toto spoločné odporúčanie bolo zmenené 30. augusta 2018.

(8)

Ako sa stanovuje v nariadení (EÚ) 2018/973, Severné more zahŕňa divízie 2a, 3a a podoblasť 4 ICES.

(1) Ú. v. EÚ L 179, 16.7.2018, s. 1.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia
nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie
Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22).
3
( ) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/45 z 20. októbra 2017, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a vo vodách Únie v oblasti ICES IIa na rok 2018 (Ú. v. EÚ L 7, 12.1.2018,
s. 6).
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(9)

Relevantné vedecké orgány poskytli svoje vedecké príspevky, ktoré preskúmal Vedecký, technický a hospodársky
výbor pre rybárstvo (STECF) (1). O príslušných opatreniach sa rokovalo na zasadnutí skupiny expertov
11. septembra 2018, na ktorom sa zúčastnili zástupcovia 28 členských štátov a Komisie, ako aj Európskeho
parlamentu ako pozorovateľa.

(10)

Výbor STECF zistil, že v prípade niektorých populácií, napríklad platesy veľkej, miera prežitia jedincov nemusí
byť taká vysoká ako pri iných druhoch. V snahe reagovať na pripomienky výboru STECF Komisia preskúmala
relatívny vplyv tejto výnimky na celkovú populáciu a jej vplyv na jedincov a porovnala ho s potrebou pokračovať
v rybolovnej činnosti, aby sa zabezpečil zber údajov. Umožnenie dočasných výnimiek v prípadoch, keď je
pomerné množstvo odhodených mŕtvych úlovkov relatívne nízke, považuje Komisia za pragmatický a obozretný
prístup k riadeniu rybárstva za predpokladu, že ich neumožnením by sa zabránilo potrebnému zberu údajov,
ktorý je nevyhnutný na riadne a informované riadenie odhodených úlovkov v záujme úplného nadobudnutia
účinnosti povinnosti vylodiť úlovky.

(11)

Delegovaným nariadením (EÚ) 2018/45 sa na základe vedeckých dôkazov, ktoré preukazujú mieru prežitia
odhodených úlovkov, zaviedli výnimky z dôvodu miery prežitia, pokiaľ ide o úlovky soley európskej, ktoré
nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť (MCRS), ulovené vlečnými sieťami v divízii ICES 4c. Tieto
dôkazy boli posúdené v predchádzajúcich rokoch a výbor STECF dospel k záveru (2), že dôkazy sú dostačujúce.
V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje pokračovať v uplatňovaní tejto výnimky. Výbor STECF poukázal na
to, že neboli poskytnuté žiadne nové informácie o umiestnení odchovní (3). Keďže v súčasnosti nie sú určené
žiadne odchovne, výnimku možno zahrnúť do tohto nariadenia, ale členské štáty by mali predložiť príslušné
informácie o odchovniach hneď, ako budú určené.

(12)

Delegované nariadenie (EÚ) 2018/45 zahŕňalo výnimku z povinnosti vylodiť úlovky z dôvodu vysokej miery
prežitia, ako sa uvádza v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide o homára štíhleho
uloveného košmi v divíziách ICES 2a, 3a a podoblasti ICES 4, ktorá vychádzala z vedeckých dôkazov preukazu
júcich miery prežitia. Tieto dôkazy boli posúdené v predchádzajúcich rokoch a výbor STECF dospel k záveru (4),
že dôkazy sú dostačujúce. V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje pokračovať v uplatňovaní tejto výnimky.
Vzhľadom na to, že okolnosti sa nezmenili, uvedená výnimka by sa preto mala zahrnúť do tohto nariadenia.

(13)

Do delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/45 bola zahrnutá výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide
o úlovky homára štíhleho v podoblasti ICES 4 realizované určitým výstrojom pod podmienkou, že sa použila sieť
so selektívnou mriežkou (Netgrid). Táto výnimka bola obmedzená na zimné mesiace a určité funkčné jednotky
ICES. V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje pokračovať v uplatňovaní danej výnimky a rozšíriť ju na
divízie ICES 2a a 3a. Členské štáty v roku 2018 poskytli aktualizované vedecké dôkazy s cieľom preukázať mieru
prežitia homára štíhleho uloveného pomocou vlečných sietí na lov pri dne s veľkosťou koncového rukávca viac
ako 80 mm alebo aspoň 70 mm a vybavených špecifickými selektívnymi zariadeniami. Dôkazy boli predložené
výboru STECF a ten vyjadril obavy (5), pokiaľ ide o odhady miery prežitia vzťahujúce sa na západné pobrežie
Severného mora a o to, či sú tieto odhady reprezentatívne pre celú oblasť. Výbor STECF však poukázal na to, že
podporné vedecké informácie vychádzali zo stabilných poznatkov a že technika overovania použitá v súvislosti
s väčšou skupinou flotíl je primeraná. Za týchto okolností sa výnimka môže uplatňovať do 31. decembra 2021,
ale členské štáty s priamym hospodárskym záujmom by mali predložiť údaje o rybolove pri západnom pobreží
Severného mora.

(14)

Do delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/45 bola na základe vedeckých dôkazov, ktoré preukázali miery prežitia,
zahrnutá výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o vedľajšie úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú
obmedzenia výlovu pri rybolove vykonávanom košmi a sieťovými vršami. Tieto dôkazy boli vyhodnotené
v predchádzajúcich rokoch a výbor STECF dospel k záveru (6), že z dostupných údajov vyplýva, že úmrtnosť
odhodených rýb je pravdepodobne nízka, ale skutočné úlovky v rámci rybolovu sú zanedbateľné. Vzhľadom na
to, že počet úlovkov nebol výrazný a že sa okolnosti nezmenili, uvedená výnimka by sa preto mala zahrnúť do
tohto nariadenia.

(15)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o platesu
veľkú pri rybolove vykonávanom žiabrovkami a viacstennými žiabrovkami v divízii ICES 3a a podoblasti ICES 4.
Členské štáty v snahe preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov platesy veľkej pri uvedenom druhu
rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF, ktorý dospel k záveru (7), že boli
poskytnuté primerané informácie, z ktorých vyplýva značne vysoká miera prežitia. Uvedená výnimka by preto
mala byť zahrnutá do tohto nariadenia.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1780485/STECF+PLEN+17-02.pdf
https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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(16)

Nové spoločné odporúčanie zahŕňa výnimku z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o platesu veľkú pri
rybolove vykonávanom dánskou záťahovou sieťou v divízii ICES 3a a podoblasti ICES 4. Členské štáty v snahe
preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov platesy veľkej pri uvedenom druhu rybolovu poskytli vedecké
dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF, a ten dospel k záveru (1), že údaje zo štúdie o mierach prežitia sú
spoľahlivé, mohli by sa však použiť ďalšie faktory s cieľom posilniť schopnosť prežitia, keďže zníženie schopnosti
prežitia je výrazné, ak je čas triedenia platesy veľkej dlhší ako 30 minút. Uvedená výnimka preto môže byť
zahrnutá do tohto nariadenia.

(17)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o úlovky
a vedľajšie úlovky platesy veľkej v rámci cieleného rybolovu platesotvarých rýb alebo iných ako platesotvarých
rýb vykonávaného vlečnými sieťami v divízii ICES 3a a podoblasti ICES 4 v zimných mesiacoch. Členské štáty
v snahe preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní úlovkov platesy veľkej pri uvedenom druhu rybolovu poskytli
vedecké odporúčanie. Dôkazy boli predložené výboru STECF a ten dospel k záveru (2), že podľa podpornej štúdie
sa miery prežitia znížili, ak bol čas na triedenie dlhší ako 60 minút v letných mesiacoch, a preto je nízka miera
prežitia platesy veľkej v lete dôvodom obmedzenia platnosti výnimky na zimné mesiace. Uvedená výnimka by
preto mala byť zahrnutá do tohto nariadenia.

(18)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o jedince
platesy veľkej menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti ulovené vlečnými sieťami s rozperným
rahnom v podoblasti ICES 4 a divízii ICES 2a. Členské štáty v snahe preukázať mieru prežitia pri odhadzovaní
úlovkov pri uvedenom druhu rybolovu poskytli vedecké dôkazy. Dôkazy boli predložené výboru STECF a ten
dospel k záveru (3), že miera prežitia v tomto druhu rybolovu je ovplyvnená mnohými faktormi a je veľmi
premenlivá. STECF takisto vyjadril obavy, že vzhľadom na relatívne vysokú orientačnú mieru odhadzovania
úlovkov a pomerne nízku mieru prežitia je pravdepodobné, že výrazné množstvá odhodených úlovkov platesy
veľkej neprežijú. Na získanie týchto údajov by rybolov musel pokračovať, a preto sa Komisia domnieva, že
výnimka by sa mala udeliť, členské štáty by však mali byť povinné predkladať relevantné údaje, ktoré umožnia
výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia vykonať preskúmanie. Za týchto okolností
sa výnimka môže predbežne uplatňovať do 31. decembra 2019. Členské štáty s priamym hospodárskym
záujmom by mali predložiť: a) plán vypracovaný v snahe zvýšiť mieru prežitia, ktorý bude vedecky posúdený
výborom STECF, a b) výročné správy o pokroku a zmeny/úpravy programov zameraných na mieru prežitia.

(19)

Podrobné vedecké dôkazy o mierach prežitia rajovitých ulovených s použitím ktoréhokoľvek rybolovného
výstroja v divíziách ICES 2a a 3a a v podoblasti ICES 4 chýbajú v prípade všetkých segmentov flotily
a kombinácií, ktoré využívajú túto výnimku. Hoci sa až na niekoľko výnimiek miery prežitia považujú vo
všeobecnosti za stabilné, sú potrebné podrobnejšie informácie. Na získanie týchto údajov by rybolov musel
pokračovať, a preto sa Komisia domnieva, že výnimka by sa mala udeliť, členské štáty by však mali byť povinné
predkladať relevantné údaje, ktoré umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia
vykonať preskúmanie. Členské štáty s priamym hospodárskym záujmom by mali každoročne do 31. mája
predložiť: a) plán vypracovaný v snahe zvýšiť mieru prežitia a doplniť chýbajúce údaje zistené výborom STECF,
ktorý bude každoročne posudzovať výbor STECF, b) výročné správy o pokroku a prípadné zmeny alebo úpravy
programov zameraných na mieru prežitia.

(20)

Pri posudzovaní mier prežitia rajovitých sa zistilo, že raje kukučie (Leucoraja naevus) majú výrazne nižšiu mieru
prežitia než iné druhy, hoci je k dispozícii menej stabilných vedeckých poznatkov. Keby sa však výnimka na tento
druh vôbec neuplatňovala, zabránilo by sa rybolovu a neprerušovanému zberu presných údajov. Komisia sa preto
domnieva, že táto výnimka by sa mala udeliť len na 1 rok a bezodkladne by sa mali vypracovať nové štúdie
a opatrenia na zlepšenie miery prežitia, ktoré by sa mali poskytnúť výboru STECF na posúdenie čo najskôr,
najneskôr však do 31. mája 2019.

(21)

Do delegovaného nariadenia (EÚ) 2018/45 sa zahrnuli výnimky de minimis, pokiaľ ide o:
— soleu európsku ulovenú viacstennými žiabrovkami a žiabrovkami v divíziách ICES 2a a 3a a podoblasti
ICES 4,
— soleu európsku ulovenú určitými vlečnými sieťami s rozperným rahnom vybavenými flámskym panelom
v podoblasti ICES 4,
— kombinované úlovky soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej, tresky tmavej,
platesy veľkej, sleďa atlantického, tresky koruškovitej, striebristky severnej a tresky belasej ulovené určitými
vlečnými sieťami na lov pri dne v divízii ICES 3a,

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
(2) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
(3) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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— kombinované úlovky soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej, tresky tmavej
a merlúzy európskej ulovené košíkmi v divízii ICES 3a,
— tresku merlang ulovenú určitými vlečnými sieťami na lov pri dne v divízii ICES 3 a,
— tresku merlang a tresku škvrnitú ulovené vlečnými sieťami na lov pri dne v divízii ICES 4c.
(22)

Členské štáty poskytli dôkazy na podporu týchto výnimiek de minimis. Výbor STECF (1) preskúmal tieto dôkazy
a dospel k záveru (2), že dokumentácia, ktorú predložili členské štáty, obsahuje odôvodnené argumenty svedčiace
o tom, že dosiahnuť ešte väčšiu selektívnosť je náročné alebo že z toho vyplývajú neprimerané náklady na
manipuláciu s nechcenými úlovkami. Vzhľadom na to, že okolnosti sa nezmenili, je vhodné pokračovať
v uplatňovaní výnimiek de minimis v súlade s percentuálnym podielom a potrebnými úpravami navrhnutými
v novom spoločnom odporúčaní podľa článku 15 ods. 5 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.

(23)

V novom spoločnom odporúčaní sa navrhuje výnimka de minimis, pokiaľ ide o:
— platesu veľkú ulovenú určitými vlečnými sieťami na lov pri dne v podoblasti ICES 4,
— všetky druhy, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, ulovené vlečnými sieťami s rozperným rahnom
v divíziách ICES 4b a 4c,
— tresku merlang a tresku škvrnitú ulovené vlečnými sieťami na lov pri dne v divíziách ICES 4a a 4b,
— mieňa veľkého uloveného určitými vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk najmenej 120 mm
a mieňa veľkého uloveného určitými vlečnými sieťami na lov pri dne s veľkosťou ôk 100 až 119 mm
v podoblasti ICES 4,
— tresku merlang ulovenú určitými vlečnými sieťami s rozperným rahnom v podoblasti ICES 4,
— stavridy ulovené vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBB) v podoblasti ICES 4,
— makrelu atlantickú ulovenú vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBB) v podoblasti ICES 4.

(24)

Členské štáty poskytli vedecké dôkazy na podporu nových výnimiek de minimis na základe problémov pri
zlepšovaní selektívnosti a neprimeraných nákladov na manipuláciu s úlovkami. Tieto dôkazy preskúmal výbor
STECF na svojom plenárnom zasadnutí 2. – 6. júla 2018.

(25)

Pokiaľ ide o výnimku týkajúcu sa tresky merlang a tresky škvrnitej ulovených vlečnými sieťami na lov pri dne
v divíziách ICES 4a a 4b, výbor STECF dospel k záveru, že chýbajú relevantné údaje od určitých členských štátov.
Na získanie týchto údajov by rybolov musel pokračovať, a preto sa Komisia domnieva, že výnimka by sa mala
dočasne udeliť do 31. decembra 2019, členské štáty by však mali byť povinné predkladať relevantné údaje, ktoré
umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia vykonať preskúmanie. Dotknuté
členské štáty by mali vykonať dodatočné skúšky a poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr však do 31. mája
2019, aby ich výbor STECF mohol posúdiť.

(26)

Na základe dôkazov, ktoré poskytli členské štáty, výbor STECF usúdil, že je vhodné stanoviť výnimky de minimis,
pokiaľ ide o platesu veľkú ulovenú určitými vlečnými sieťami na lov pri dne v podoblasti ICES 4.

(27)

STECF dospel k záveru, že boli poskytnuté primerané údaje na udelenie výnimky de minimis, pokiaľ ide o rybolov
krevety sivej vlečnými sieťami s rozperným rahnom v divíziách ICES 4b a 4c.

(28)

Pokiaľ ide o výnimku de minimis týkajúcu sa mieňa veľkého uloveného určitými vlečnými sieťami na lov pri dne
s veľkosťou ôk 100 až 119 mm v podoblasti ICES 4, STECF usúdil, že je ťažké jednoznačne posúdiť vplyv
zlepšenia selektívnosti pri príslušnom druhu rybolovu. STECF skonštatoval, že chýbajú relevantné údaje od
určitých členských štátov. Uznal však, že výstroj použitý pri príslušnom druhu rybolovu je už selektívny a že
v dôsledku ďalšieho zlepšenia selektívnosti bude rybolov ekonomicky nevýhodný. Na získanie týchto údajov by
rybolov musel pokračovať, a preto sa Komisia domnieva, že výnimka by sa mala dočasne udeliť do 31. decembra
2019, členské štáty by však mali byť povinné predkladať relevantné údaje, ktoré umožnia výboru STECF v plnej
miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia vykonať preskúmanie. Členské štáty by mali predložiť a) údaje,
z ktorých vyplýva, že pri príslušnom rybolove je veľmi ťažké dosiahnuť zlepšenie selektívnosti, a b) ďalšie
informácie o úlovkoch alebo flotile iných členských štátov, ktoré môžu byť takisto aktívne pri tomto druhu
rybolovu. Dotknuté členské štáty by mali vykonať dodatočné skúšky a poskytnúť informácie čo najskôr,
najneskôr však do 31. mája 2019, aby ich výbor STECF mohol posúdiť.

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf
(2) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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(29)

Na základe dôkazov, ktoré poskytli členské štáty, a podľa záveru, ku ktorému dospel výbor STECF, by sa mala
udeliť výnimka de minimis, pokiaľ ide o mieňa veľkého uloveného určitými vlečnými sieťami na lov pri dne
s veľkosťou ôk najmenej 120 mm v podoblasti ICES 4.

(30)

Výbor STECF vo svojich záveroch uviedol, že boli poskytnuté podrobné informácie týkajúce sa výnimky de
minimis, pokiaľ ide o tresku merlang ulovenú určitými vlečnými sieťami s rozperným rahnom v podoblasti
ICES 4. STECF však poukázal na obmedzenia týkajúce sa zlepšenia selektívnosti v prípade tresky merlang
a poznamenal, že prístup použitý na výpočet výnimky de minimis môže obmedziť selektívnosť tresky merlang,
keďže všetky nechcené úlovky tresky merlang by mohli byť prípadne odhodené. Za týchto okolností by sa mala
výnimka uplatňovať na úroveň pozorovaného množstva odhodených úlovkov (2 %) a členské štáty by mali byť
povinné predložiť relevantné údaje, ktoré umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii
umožnia vykonať každoročné preskúmanie. Dotknuté členské štáty by mali vykonať dodatočné skúšky
a poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr však do 31. mája každého roka, aby ich výbor STECF mohol
posúdiť.

(31)

Dôkazy, ktoré predložili členské štáty v súvislosti s novými výnimkami de minimis, pokiaľ ide o stavridy
a makrelu atlantickú ulovené plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne, záťahových sietí a vlečných sietí
s rozperným rahnom, preskúmal výbor STECF a dospel k záveru, že treba poskytnúť ďalšie informácie. Keďže na
poskytnutie týchto informácií je potrebné pokračovať v rybolovnej činnosti a zbere údajov, jednotlivé výnimky
pre každý druh by sa mali obmedziť na 1 rok a členské štáty by mali byť povinné predložiť relevantné údaje,
ktoré umožnia výboru STECF v plnej miere posúdiť odôvodnenie a Komisii umožnia vykonať posúdenie.
Dotknuté členské štáty by mali vykonať dodatočné skúšky a poskytnúť informácie čo najskôr, najneskôr však do
31. mája 2019, aby ich výbor STECF mohol posúdiť. Tieto výnimky by sa preto mali uplatňovať dočasne do
31. decembra 2019.

(32)

V snahe zabezpečiť spoľahlivé odhady miery odhadzovania úlovkov na účely stanovenia celkového povoleného
výlovu (TAC) by mali členské štáty poskytnúť v prípadoch, keď sú výnimky de minimis založené na extrapolácii
situácií, o ktorých existujú len obmedzené údaje, a informáciách o časti flotily, presné a overiteľné údaje o celej
flotile, na ktorú sa vzťahuje dané ustanovenie de minimis.

(33)

Podľa článku 15 ods. 5 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 môžu podrobnosti týkajúce sa vykonávania
povinnosti vylodiť úlovky zahŕňať technické opatrenia uvedené v článku 7 ods. 2 uvedeného nariadenia. S cieľom
zvýšiť selektívnosť výstroja a znížiť množstvo nechcených úlovkov v oblasti Skagerrak je vhodné zachovať
niekoľko technických opatrení, ktoré boli dohodnuté medzi Úniou a Nórskom v roku 2011 (1) a 2012 (2),
a povoliť používanie selektívneho zariadenia SepNep.

(34)

Opatrenia navrhované v novom spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 4, článkom 15 ods. 5
písm. c) a článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a s nariadením (EÚ) 2018/973, najmä jeho
článkom 11, a môžu sa preto zahrnúť do tohto nariadenia.

(35)

Podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia preskúmala posúdenie výboru STECF, ako aj potrebu,
aby členské štáty zaistili plnenie povinnosti vylodiť úlovky v plnej miere od 1. januára 2019. V niekoľkých
prípadoch si výnimky vyžadujú pokračovanie rybolovnej činnosti a zberu údajov s cieľom reagovať na
pripomienky výboru STECF. Umožnenie dočasných výnimiek v uvedených prípadoch považuje Komisia za
pragmatický a obozretný prístup k riadeniu rybárstva za predpokladu, že ich neumožnením by sa zabránilo
zberu potrebných údajov, ktorý je nevyhnutný na riadne a informované riadenie odhodených úlovkov v záujme
úplného nadobudnutia účinnosti povinnosti vylodiť úlovky.

(36)

Podľa článku 16 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2018/973 sa právomoc prijímať delegované akty týkajúce sa povinnosti
vylodiť úlovky udeľuje Komisii na päťročné obdobie od 5. augusta 2018. Preto je vhodné preskúmať vplyv
výnimiek z dôvodu vysokej miery prežitia a de minimis z povinnosti vylodiť úlovky v treťom roku uplatňovania
tohto nariadenia.

(37)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na plánovanie rybárskej sezóny plavidiel Únie a na
súvisiace hospodárske činnosti, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení.
Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021,

(1) Schválený záznam z konzultácií v oblasti rybolovu, počas ktorých Nórsko a Európska únia rokovali o regulácii rybolovu v Skagerraku
a Kattegate v roku 2012.
(2) Schválený záznam z konzultácií v oblasti rybolovu, počas ktorých Nórsko a Európska únia rokovali o opatreniach na vykonávanie
zákazu odhadzovania úlovkov a o kontrolných opatreniach v oblasti Skagerrak, 4. júla 2012.
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PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Plnenie povinnosti vylodiť úlovky
Vo vodách Únie v Severnom mori (divízie ICES 2a, 3a a podoblasť 4) sa povinnosť vylodiť úlovky stanovená
v článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 uplatňuje na rybolov druhov žijúcich pri morskom dne, na ktoré sa
vzťahujú obmedzenia výlovu v súlade s týmto nariadením na obdobie 2019 – 2021.

Článok 2
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:
1. „Panel Seltra“ je selektívne zariadenie, ktoré:
— pozostáva z vrchného panelu s veľkosťou ôk aspoň 270 mm (kosoštvorcové oko) umiestneného v časti so štyrmi
panelmi a uchyteného k jednému oku veľkosti 270 mm pomocou troch ôk veľkosti 90 mm alebo z vrchného
panelu s veľkosťou ôk aspoň 140 mm (štvorcové oko),
— je dlhé aspoň 3 metre,
— je umiestnené najviac 4 m od uzáverového lana vlečnej siete a
— je umiestnené pozdĺž celej šírky vrchnej vrstvy vlečnej siete (t. j. od okraja po okraj).
2. „Sieť so selektívnou mriežkou (Netgrid)“ je selektívne zariadenie pozostávajúce zo štyroch panelov vložených do
dvojpanelovej vlečnej siete s naklonenou vrstvou sieťoviny s kosoštvorcovými okami s veľkosťou ôk aspoň 200 mm
vedúce k únikovému otvoru v hornej časti vlečnej siete.
3. „Flámsky panel“ je posledná kužeľovitá sieťová časť vlečnej siete s rozperným rahnom, ktorého:
— zadná časť je priamo pripojená ku koncovému rukávcu;
— horná a dolná sieťová časť musia pozostávať z ôk šírky najmenej 120 mm meranej medzi uzlami;
— pri natiahnutí musí byť panel dlhý aspoň 3 m.
4. „SepNep“ je vlečná sieť s vodiacimi štítmi, ktorá:
— má veľkosť ôk siete 80 až 99 + ≥ 100 mm,
— je vybavená viacerými koncovými rukávcami s veľkosťou ôk od 80 do 120 mm pripojenými k jedinému tunelu,
pričom najvyššie umiestnený koncový rukávec má veľkosť ôk aspoň 120 mm a je vybavený oddeľovacím
panelom s maximálnou veľkosťou ôk siete 105 mm, a
— môže byť vybavená aj nepovinnou selekčnou mriežkou s rozstupom priečok najmenej 17 mm za predpokladu,
že jej konštrukcia umožňuje únik malých jedincov homára štíhleho.
Článok 3
Výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia homára štíhleho
1.
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia uvedená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa
uplatňuje vo vodách Únie v Severnom mori (divízie ICES 2a, 3a a podoblasť 4) na tieto úlovky homára štíhleho:
a) úlovky košmi (FPO (1));
(1) Kódy výstroja použité v tomto nariadení zodpovedajú kódom uvedeným v prílohe XI k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ)
č. 404/2011z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa
zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 112,
30.4.2011, s. 1). V prípade plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov kódy výstroja použité v tejto tabuľke zodpovedajú kódom
klasifikácie rybárskeho výstroja FAO.
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b) úlovky vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, TBN) vybavené:
1. koncovým rukávcom väčším ako 80 mm alebo
2. koncovým rukávcom s veľkosťou ôk aspoň 70 mm vybaveným mriežkou na selekciu druhov s rozstupom
priečok mriežky maximálne 35 mm alebo
3. koncovým rukávcom veľkosti aspoň 35 mm vybaveným mriežkou na selekciu druhov s rozstupom priečok
mriežky maximálne 19 mm.
2.
Pri odhadzovaní úlovkov homára štíhleho ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa všetky jedince vypustia
okamžite a v oblasti, v ktorej boli ulovené.
3.
Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predkladajú každoročne čo najskôr, najneskôr však do
31. mája, doplňujúce vedecké informácie na podporu výnimky stanovenej v odseku 1 písm. b). Vedecký, technický
a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) každý rok posudzuje poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta.
Článok 4
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia soley európskej
1.
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia uvedená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa
vo vodách Únie divízie ICES 4c do šiestich námorných míľ od pobrežia, ale mimo určených odchovní, uplatňuje na
úlovky soley európskej, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, s použitím vlečných sietí s vodiacimi
štítmi (OTB) s koncovým rukávcom s veľkosťou ôk 80 – 99 mm.
2.
Výnimka uvedená v odseku 1 sa uplatňuje iba na plavidlá s maximálnou dĺžkou 10 metrov a maximálnym
výkonom motora 221 kW pri rybolove vo vodách s hĺbkou 30 m alebo menej a časom vlečenia najviac 1,5 hodiny.
3.
Pri odhadzovaní úlovkov soley európskej ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia
okamžite.
Článok 5
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia vedľajších úlovkov všetkých druhov, na ktoré sa
vzťahujú obmedzenia výlovu košmi a sieťovými vršami
1.
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia uvedená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa
vo vodách Únie divízie ICES 3a a podoblasti ICES 4 uplatňuje na úlovky všetkých druhov, na ktoré sa vzťahujú
obmedzenia výlovu košmi a sieťovými vršami (FPO, FYK).
2.
Pri odhadzovaní úlovkov rýb ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite a pod
hladinu mora.
Článok 6
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o úlovky a vedľajšie úlovky platesy veľkej
1.
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia uvedená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa
vo vodách Únie divízie ICES 3a a podoblasti ICES 4 uplatňuje na:
a) platesu veľkú ulovenú sieťami (GNS, GTR, GTN, GEN);
b) platesu veľkú ulovenú dánskymi záťahovými sieťami;
c) platesu veľkú ulovenú vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, PTB) s veľkosťou ôk najmenej 120 mm pri cielenom
rybolove platesotvarých alebo iných ako platesotvarých rýb v zimných mesiacoch (od 1. novembra do 30. apríla).
2.
Pri odhadzovaní úlovkov platesy veľkej ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia
okamžite.
Článok 7
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia platesy veľkej menšej než minimálnej ochrannej
referenčnej veľkosti
1.
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia uvedená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa
vo vodách Únie divízie ICES 2a a podoblasti ICES 4 uplatňuje na úlovky platesy veľkej menšej než minimálnej ochrannej
referenčnej veľkosti vlečnými sieťami s rozperným rahnom veľkosti 80 – 119 mm (BT2).
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2.
Výnimka uvedená v odseku 1 sa uplatňuje dočasne do 31. decembra 2019. Členské štáty, ktoré majú priamy
hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce vedecké informácie na
podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdi poskytnuté vedecké
informácie do 1. augusta 2019.
3.
Pri odhadzovaní úlovkov platesy veľkej ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite
a pod hladinu mora.
Článok 8
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia rajovitých
1.
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia uvedená v článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa
vo vodách Únie v Severnom mori (divízie ICES 2a, 3a a podoblasť 4) uplatňuje na úlovky rajovitých akýmkoľvek
rybárskym výstrojom.
2.
Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predkladajú každoročne čo najskôr, najneskôr však do
31. mája, doplňujúce vedecké informácie na podporu výnimky stanovenej v odseku 1. Vedecký, technický
a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) každý rok posudzuje poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta.
3.
Výnimka stanovená v odseku 1 sa vzťahuje na raju kukučiu do 31. decembra 2019. Členské štáty, ktoré majú
priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce vedecké informácie na
podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdi poskytnuté vedecké
informácie do 1. augusta 2019.
4.
Pri odhadzovaní rajovitých ulovených v prípadoch uvedených v odseku 1 sa jedince vypustia okamžite a pod
hladinu mora.
Článok 9
Výnimky de minimis
Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu podľa článku 15 ods. 4 písm. c) uvedeného
nariadenia odhadzovať tieto množstvá:
a) v prípade rybolovu soley európskej vo vodách Únie divízií ICES 2a a 3a a podoblasti ICES 4 plavidlami, ktoré na lov
používajú viacstenné žiabrovky a žiabrovky (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF):
maximálne 3 % celkového ročného výlovu soley európskej menšej aj väčšej než minimálnej ochrannej referenčnej
veľkosti;
b) v prípade rybolovu soley európskej vo vodách Únie podoblasti ICES 4 plavidlami, ktoré na lov používajú vlečné siete
s rozperným rahnom (TBB) s veľkosťou ôk 80 – 119 mm vybavené flámskym panelom:
maximálne 6 % celkového ročného výlovu soley európskej menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti
v roku 2019 a 5 % počas zvyšného obdobia;
c) v prípade rybolovu homára štíhleho vo vodách Únie divízie ICES 3a plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na lov
pri dne (OTB, TBN) s veľkosťou ôk najmenej 70 mm vybavené mriežkou na selekciu druhov s rozstupom priečok
mriežky maximálne 35 mm:
kombinované množstvo soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej, tresky tmavej
a merlúzy európskej menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v objeme maximálne 4 % celkového
ročného výlovu homára štíhleho, soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang a krevety boreálnej, tresky
škvrnitej, tresky tmavej a merlúzy európskej;
d) v prípade rybolovu krevety boreálnej vo vodách Únie divízie ICES 3a plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na lov
pri dne (OTB) s veľkosťou ôk najmenej 35 mm vybavené mriežkou na selekciu druhov s rozstupom priečok
maximálne 19 mm a s nezablokovaným výstupom pre ryby:
kombinované množstvo soley európskej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej, platesy veľkej, tresky
tmavej, sleďa atlantického, tresky koruškovitej, striebristky severnej a tresky belasej menšej než minimálnej
ochrannej referenčnej veľkosti v objeme maximálne 5 % celkového ročného výlovu homára štíhleho, soley európskej,
tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej, tresky tmavej, platesy veľkej, krevety boreálnej, merlúzy
európskej, tresky koruškovitej, striebristky severnej, sleďa atlantického a tresky belasej;
e) v prípade zmiešaného rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie divízie ICES 4c plavidlami, ktoré
používajú vlečné siete na lov pri dne (OTB, OTT, SDN, SSC) s veľkosťou ôk 70 až 99 mm (TR2):
kombinované množstvo tresky merlang a tresky škvrnitej menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti
v objeme maximálne 6 % celkového ročného výlovu v roku 2019 a v rokoch 2020 a 2021 maximálne 5 % druhov
menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti, na ktoré by sa vzťahovala povinnosť vylodiť úlovky;
maximálne množstvo tresky škvrnitej, ktoré možno odhodiť, sa obmedzuje na 2 % tohto celkového ročného výlovu;
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v prípade zmiešaného rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie divízií ICES 4a a 4b plavidlami,
ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne alebo záťahové siete (OTB, OTT, SDN, SSC) s veľkosťou ôk 70 až
99 mm:
kombinované množstvo tresky merlang a tresky škvrnitej menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti
v objeme maximálne 6 % celkového ročného výlovu v roku 2019 druhov menšej než minimálnej ochrannej
referenčnej veľkosti, na ktoré by sa vzťahovala povinnosť vylodiť úlovky; maximálne množstvo tresky škvrnitej,
ktoré možno odhodiť, sa obmedzuje na 2 % tohto celkového ročného výlovu;
výnimka de minimis stanovená v písmene f) tohto odseku sa predbežne uplatňuje do 31. decembra 2019. Členské
štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce
vedecké informácie na podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF)
posúdi poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta 2019;

g) v prípade rybolovu vo vodách Únie divízie ICES 3a plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na lov pri dne (OTB,
OTT, TBN) s veľkosťou ôk 90 až 119 mm vybavené panelom Seltra alebo vlečné siete na lov pri dne (OTB, OTT,
TBN) s veľkosťou ôk najmenej 120 mm:
množstvo tresky merlang menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v objeme maximálne 2 % celkového
ročného výlovu homára štíhleho, tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky tmavej, soley
európskej, platesy veľkej a merlúzy európskej;
h) v prípade rybolovu homára štíhleho vo vodách Únie podoblasti ICES 4 plavidlami, ktoré používajú vlečné siete na
lov pri dne s veľkosťou ôk 80 – 99 mm vybavené sieťou SepNep:
množstvo platesy veľkej menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v objeme maximálne 3 % celkového
ročného výlovu tresky tmavej, platesy veľkej, tresky jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky škvrnitej, krevety
boreálnej, soley európskej a homára štíhleho;
i)

v prípade rybolovu krevety sivej vo vodách Únie divízií ICES 4b a 4c plavidlami, ktoré na lov používajú vlečné siete
s rozperným rahnom:
množstvo všetkých druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu v objeme maximálne 7 % v rokoch 2019
a 2020 a v roku 2021 6 % celkového ročného výlovu všetkých druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu;

j)

v prípade rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie podoblasti ICES 4 plavidlami, ktoré používajú
vlečné siete na lov pri dne (OTB, OTT, PTB) s veľkosťou ôk 100 až 119 mm na lov mieňa veľkého:
maximálne 3 % celkového ročného výlovu mieňa veľkého menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti pri
danom druhu rybolovu;
výnimka de minimis stanovená v písmene j) tohto odseku sa predbežne uplatňuje do 31. decembra 2019. Členské
štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predložia do 31. mája 2019 doplňujúce vedecké informácie na
podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdi poskytnuté
vedecké informácie do 1. augusta 2019;

k) v prípade rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie podoblasti ICES 4 plavidlami, ktoré používajú
vlečné siete na lov pri dne (OTB, OTT, PTB) s veľkosťou ôk najmenej 120 mm na lov mieňa veľkého:
maximálne 3 % celkového ročného výlovu mieňa veľkého menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti pri
danom druhu rybolovu;
l)

v prípade zmiešaného rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie podoblasti ICES 4 plavidlami,
ktoré používajú vlečné siete s rozperným rahnom s veľkosťou ôk 80 – 119 mm:
množstvo tresky merlang menšej než minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti v objeme maximálne 2 % celkového
ročného výlovu platesy veľkej a soley európskej;
Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predkladajú každoročne čo najskôr, najneskôr však do
31. mája, doplňujúce vedecké informácie na podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor
pre rybárstvo (STECF) každý rok posudzuje poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta.

m) v prípade zmiešaného rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie podoblasti ICES 4 vlečnými
sieťami na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBB) s veľkosťou ôk 80 až 99 mm:
maximálne 7 % celkového ročného výlovu stavríd v roku 2019 pri danom druhu rybolovu;
výnimka de minimis stanovená v písmene m) tohto odseku sa predbežne uplatňuje do 31. decembra 2019. Členské
štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce
vedecké informácie na podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF)
posúdi poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta 2019;
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n) v prípade zmiešaného rybolovu druhov žijúcich pri morskom dne vo vodách Únie podoblasti ICES 4 vlečnými
sieťami na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBB) s veľkosťou ôk 80 až 99 mm:
maximálne 7 % celkového ročného výlovu makrely atlantickej v roku 2019 pri danom druhu rybolovu;
výnimka de minimis stanovená v písmene n) tohto odseku sa predbežne uplatňuje do 31. decembra 2019. Členské
štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem, predložia čo najskôr, najneskôr však do 31. mája 2019, doplňujúce
vedecké informácie na podporu uvedenej výnimky. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF)
posúdi poskytnuté vedecké informácie do 1. augusta 2019.
Článok 10
Osobitné technické opatrenia v oblasti Skagerrak
1.
V Skagerraku sa zakazuje držať na palube alebo používať akýkoľvek druh vlečnej siete, dánskej záťahovej siete,
vlečnej siete s rozperným rahnom alebo podobnej vlečenej siete s veľkosťou ôk menej ako 120 mm.
2.

Odchylne od odseku 1 sa môžu používať tieto vlečné siete:

a) vlečné siete s koncovým rukávcom s veľkosťou ôk najmenej 90 mm za predpokladu, že sú vybavené panelom Seltra
alebo triediacou mriežkou s rozstupom priečok mriežky maximálne 35 mm;
b) vlečné siete s koncovým rukávcom s veľkosťou ôk najmenej 70 mm (štvorcové oko) vybavené triediacou mriežkou
s rozstupom priečok mriežky maximálne 35 mm;
c) vlečné siete s minimálnou veľkosťou ôk menej ako 70 mm pri love pelagických alebo priemyselných druhov, pokiaľ
úlovok obsahuje viac ako 80 % jedného alebo viacerých pelagických alebo priemyselných druhov;
d) vlečné siete s koncovým rukávcom s veľkosťou ôk najmenej 35 mm pri rybolove krevety boreálnej za predpokladu,
že je vlečná sieť vybavená triediacou mriežkou s rozstupom priečok mriežky maximálne 19 mm.
3.
Zariadenie na zadržiavanie rýb možno používať pri love krevety boreálnej v súlade s odsekom 2 písm. d), pokiaľ
existujú zodpovedajúce rybolovné možnosti, ktoré sa vzťahujú na vedľajšie úlovky, a pokiaľ zariadenie na zadržiavanie
je:
a) vybavené vrchným panelom so štvorcovými okami s veľkosťou ôk najmenej 120 mm;
b) dlhé aspoň 3 metre a
c) aspoň také široké ako triediaca mriežka.
Článok 11
SepNep
Podľa článku 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) 2018/973 sa povoľuje používanie sietí SepNep.
Článok 12
Nadobudnutie účinnosti a uplatňovanie
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2019 do 31. decembra 2021.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 18. októbra 2018
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2036
z 18. októbra 2018,
ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/86, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie
úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej
rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady
(ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (1), a najmä na jeho článok 15 ods. 6
a článok 18 ods. 1 a 3,
keďže:
(1)

Cieľom nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je postupne odstrániť odhadzovanie úlovkov v rybolove Únie zavedením
povinnosti vylodiť úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, a v Stredozemnom mori aj úlovky
druhov, na ktoré sa vzťahujú minimálne veľkosti vymedzené v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1967/2006 (2).

(2)

V súlade s článkom 15 ods. 1 písm. d) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa povinnosť vylodiť úlovky pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori uplatňuje na druhy charakterizujúce daný
rybolov najneskôr od 1. januára 2017 a na ostatné druhy najneskôr od 1. januára 2019.

(3)

S cieľom plniť povinnosť vylodiť úlovky sa článkom15 ods. 6 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia
splnomocňuje prijímať prostredníctvom delegovaných aktov plány pre odhadzovanie úlovkov na obdobie najviac
troch rokov, ktoré možno predĺžiť o ďalšie celkové obdobie troch rokov, a to na základe spoločných odporúčaní
vypracovaných členskými štátmi po konzultácii s relevantnými poradnými radami.

(4)

Delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2017/86 (3) sa stanovil plán pred odhadzovanie úlovkov pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori uplatniteľný od 1. januára 2017 do
31. decembra 2019 na základe troch spoločných odporúčaní, ktoré Komisii v roku 2016 predložilo niekoľko
členských štátov, ktoré majú priamy hospodársky záujem v Stredozemnom mori (Grécko, Španielsko, Francúzsko,
Chorvátsko, Taliansko, Cyprus, Malta a Slovinsko). Uvedené tri spoločné odporúčania sa týkali západnej časti
Stredozemného mora, Jadranského mora a juhovýchodnej časti Stredozemného mora.

(5)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/86 bolo zmenené delegovaným nariadením Komisie (EÚ) 2018/153 (4)
v nadväznosti na dvoch spoločných odporúčaniach predložených príslušnými členskými štátmi, ktoré majú
priamy hospodársky záujem, a týkajúcich sa západnej časti Stredozemného mora a Jadranského mora.

(6)

Po konzultáciách v rámci regionálnej skupiny na vysokej úrovni Pescamed Francúzsko, Taliansko a Španielsko
predložili Komisii 4. júna 2018 nové spoločné odporúčanie týkajúce sa plánu pre odhadzovanie úlovkov pri
rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora („nové spoločné
odporúčanie pre západnú časť Stredozemného mora“). Toto spoločné odporúčanie bolo zmenené 27. augusta
2018.

(7)

Po konzultáciách v rámci regionálnej skupiny na vysokej úrovni Sudestmed Cyprus, Grécko, Taliansko a Malta
predložili Komisii 7. júna 2018 nové spoločné odporúčanie týkajúce sa plánu pre odhadzovanie úlovkov pri
rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v juhovýchodnej časti Stredozemného mora („nové spoločné
odporúčanie pre juhovýchodnú časť Stredozemného mora“). Toto spoločné odporúčanie bolo zmenené
28. augusta 2018.

(1) Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
(2) Nariadenie Rady (ES) č. 1967/2006 z 21. decembra 2006 o riadiacich opatreniach pre trvalo udržateľné využívanie zdrojov rybného
hospodárstva v Stredozemnom mori, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 2847/93 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES)
č. 1626/94 (Ú. v. EÚ L 409, 30.12.2006, s. 11).
(3) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/86 z 20. októbra 2016, ktorým sa stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove
určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 14, 18.1.2017, s. 4).
(4) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/153 z 23. októbra 2017, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/86, ktorým sa
stanovuje plán pre odhadzovanie úlovkov pri rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 29,
1.2.2018, s. 1).
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(8)

Po konzultáciách v rámci regionálnej skupiny na vysokej úrovni Adriatica Chorvátsko, Taliansko a Slovinsko
predložili Komisii 8. júna 2018 nové spoločné odporúčanie týkajúce sa plánu pre odhadzovanie úlovkov pri
rybolove určitých druhov žijúcich pri morskom dne v Jadranskom mori („nové spoločné odporúčanie pre
Jadranské more“). Toto spoločné odporúčanie bolo zmenené 29. augusta 2018.

(9)

Všetky tri spoločné odporúčania posúdil Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo
(STECF) na svojom letnom plenárnom zasadnutí v dňoch 2. – 6. júla 2018 (1).

(10)

Podľa článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 Komisia preskúmala posúdenie výboru STECF, ako aj potrebu,
aby členské štáty zaistili plnenie povinnosti vylodiť úlovky v plnej miere od 1. januára 2019. V niekoľkých
prípadoch si výnimky vyžadujú pokračovanie rybolovnej činnosti a zberu údajov s cieľom reagovať na
pripomienky výboru STECF. Umožnenie dočasných výnimiek v uvedených prípadoch považuje Komisia za
pragmatický a obozretný prístup k riadeniu rybárstva za predpokladu, že ich neumožnením by sa zabránilo
zberu potrebných údajov, ktorý je nevyhnutný na riadne a informované riadenie odhodených úlovkov v záujme
úplného nadobudnutia účinnosti povinnosti vylodiť úlovky.

(11)

V novom spoločnom odporúčaní pre západnú časť Stredozemného mora sa navrhuje predĺžiť uplatňovanie
výnimiek z dôvodu vysokej miery prežitia podľa článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 do
31. decembra 2021, pokiaľ ide o hrebeňovku svätojakubskú (Pecten jacobeus), venušky rodu Venerupis (Venerupis
spp.) a venušky rodu Venus (Venus spp.) ulovené pomocou mechanizovaných dredží (HMD). Delegovaným
nariadením (EÚ) 2017/86 sa zaviedla výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia. Výbor STECF pri posudzovaní
nového spoločného odporúčania poznamenal, že neboli poskytnuté žiadne dodatočné informácie. V literatúre
však existuje súbor vedeckých dôkazov, ktoré preukazujú mieru prežitia uvedených druhov. Vzhľadom na
možnosť dosiahnuť vysokú mieru prežitia a na vlastnosti výstroja, rybolovné postupy a ekosystém sa Komisia
domnieva, že výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia by sa mala naďalej uplatňovať, keďže okolnosti sa
nezmenili.

(12)

V novom spoločnom odporúčaní pre západnú časť Stredozemného mora sa navrhuje predĺžiť uplatňovanie
výnimiek z dôvodu vysokej miery prežitia do 31. decembra 2021, pokiaľ ide o homára štíhleho (Nephrops
norvegicus) uloveného vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Delegovaným
nariadením Komisie (EÚ) 2018/153 sa zaviedla výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia. V novom spoločnom
odporúčaní sa pôvodne navrhlo uplatňovanie tejto výnimky mimo mesiacov júl, august a september, na ktoré by
sa vzťahovala nová výnimka de minimis. Výbor STECF usúdil, že neexistuje žiadny dôkaz na podporu výnimky de
minimis v letných mesiacoch a neuviedol žiadne ďalšie pripomienky. V tomto a v iných regiónoch však existujú
vedecké dôkazy o miere prežitia uvedených druhov. Vzhľadom na možnosť dosiahnutia vysokej miery prežitia
a na vlastnosti výstroja, rybolovné postupy a ekosystém sa Komisia domnieva, že výnimka z dôvodu vysokej
miery prežitia by sa preto mala naďalej uplatňovať počas celého roka.

(13)

V novom spoločnom odporúčaní pre Jadranské more sa navrhuje predĺžiť uplatňovanie výnimky z dôvodu
vysokej miery prežitia, pokiaľ ide o soleu európsku (Solea solea) ulovenú rapidom (TBB). Delegovaným
nariadením Komisie (EÚ) 2017/86 sa zaviedla výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia. Výbor STECF túto novú
žiadosť neposúdil. V geografickej podoblasti 17 v Jadranskom mori však prebieha ad-hoc štúdia o schopnosti
prežitia uvedených druhov. Komisia sa preto domnieva, že táto výnimka by sa mala uplatňovať len jeden rok.
Dotknuté členské štáty by mali poskytnúť príslušné údaje do 1. mája 2019, aby umožnili výboru STECF vykonať
ďalšie posúdenie

(14)

Vo všetkých troch spoločných odporúčaniach sa navrhuje uplatňovanie výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia
na homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného košmi a pascami (FPO, FIX) v západnej časti Stredozemného
mora, v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti Stredozemného mora. Výbor STECF usúdil, že neboli
poskytnuté konkrétne informácie na podporu tejto výnimky. Komisia sa preto domnieva, že táto výnimka by sa
mala zaviesť len na jeden rok. Dotknuté členské štáty by mali poskytnúť dodatočné príslušné údaje do 1. mája
2019, aby umožnili výboru STECF vykonať ďalšie posúdenie.

(15)

Vo všetkých troch spoločných odporúčaniach sa navrhuje uplatňovanie výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia
na pagela bledého (Pagellus bogaraveo) uloveného háčikmi a lovnými šnúrami (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX)
v západnej časti Stredozemného mora, v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti Stredozemného mora. Výbor
STECF sa domnieva, že by sa mali poskytnúť ďalšie dôkazy, aby sa v plnej miere podporila navrhovaná výnimka.
Komisia sa preto domnieva, že táto výnimka by sa mala zaviesť len na jeden rok. Dotknuté členské štáty by mali
poskytnúť dodatočné príslušné údaje do 1. mája 2019, aby umožnili výboru STECF vykonať ďalšie posúdenie.

(1) https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf
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(16)

Vo všetkých troch spoločných odporúčaniach sa navrhuje uplatňovanie výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia
na homára európskeho (Homarus gammarus) a langustovité (Palinuridae) uloveného sieťami (GNS, GN, GND, GNC,
GTN, GTR, GEN) a košmi a pascami (FPO, FIX) v západnej časti Stredozemného mora, v Jadranskom mori
a v juhovýchodnej časti Stredozemného mora. Výbor STECF dospel k záveru, že štúdia miery prežitia v prípade
langustovitých, ktorú poskytli dotknuté členské štáty, je dostatočne spoľahlivá a vyplývajú z nej krátkodobé miery
prežitia, pričom sa však poukazuje na to, že veľkosť vzorky bola malá. Mali by sa poskytnúť ďalšie vedecké
dôkazy či už v prípade langustovitých alebo homára európskeho. Komisia sa preto domnieva, že táto výnimka by
sa mala zaviesť len na jeden rok. Dotknuté členské štáty by mali poskytnúť dodatočné príslušné údaje do 1. mája
2019, aby umožnili výboru STECF vykonať ďalšie posúdenie.

(17)

V nových spoločných odporúčaniach pre Jadranské more a juhovýchodné Stredozemné more sa navrhuje
uplatňovanie výnimky z dôvodu vysokej miery prežitia na homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného
vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX) v Jadranskom mori a v juhovýchodnej
časti Stredozemného mora. V novom spoločnom odporúčaní sa pôvodne navrhlo uplatňovanie tejto výnimky
mimo mesiacov júl, august a september, na ktoré by sa vzťahovala nová výnimka de minimis. Výbor STECF usúdil,
že neexistuje žiadny dôkaz na podporu výnimky de minimis v letných mesiacoch a neuviedol žiadne ďalšie
pripomienky. V iných regiónoch však existujú vedecké dôkazy o miere prežitia uvedených druhov. Vzhľadom na
možnosť dosiahnutia vysokej miery prežitia a na vlastnosti výstroja, rybolovné postupy a ekosystém sa Komisia
domnieva, že výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia by sa mala zaviesť na celý rok.

(18)

Vo všetkých troch spoločných odporúčaniach sa ďalej navrhuje rozšírenie uplatňovania výnimky de minimis podľa
článku 15 ods. 4 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 na merlúzu európsku (Merluccius merluccius) a sultánky
(Mullus spp.) v objeme do 6 % celkového ročného výlovu v rokoch 2019 a 2020 a v objeme do 5 % celkového
ročného výlovu uvedených druhov v roku 2021 ulovených plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne
(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX) a v objeme do 1 % celkového ročného výlovu uvedených druhov
v rokoch 2019, 2020 a 2021 ulovených plavidlami s použitím žiabroviek a viacstenných žiabroviek (GNS, GN,
GND, GNC, GTN, GTR, GEN) v západnej časti Stredozemného mora, v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti
Stredozemného mora. Do delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/86 sa zahrnula výnimka de minimis,
pokiaľ ide o uvedené druhy. Na základe vedeckých dôkazov, ktoré boli predložené pri tejto príležitosti
v spoločnom odporúčaní a ktoré preskúmal výbor STECF, a vzhľadom na vlastnosti výstroja, veľký počet druhov
pri rybolovných operáciách, spôsoby rybolovu a osobitosti Stredozemného mora (napr. prevahu maloobje
mového rybolovu) Komisia usúdila, že je vhodné stanoviť takéto výnimky de minimis s cieľom predchádzať
neprimeraným nákladom spojeným s manipuláciou s nechcenými úlovkami. Výbor STECF tieto nové
odporúčania týkajúce sa vlečných sietí na lov pri dne neposúdil. Pri posudzovaní nového spoločného
odporúčania pre žiabrovky a viacstenné žiabrovky výbor STECF skonštatoval, že informácie poskytnuté
príslušnými členskými štátmi neboli úplné. Vzhľadom na to, že sa okolnosti nezmenili, sa Komisia domnieva, že
výnimka de minimis by sa mala udržať na úrovniach uvedených percentuálnych podielov.

(19)

V novom spoločnom odporúčaní pre Jadranské more sa navrhuje rozšírenie uplatňovania výnimky de minimis na
merlúzu európsku (Merluccius merluccius) a sultánky (Mullus spp.) v objeme do 1 % celkového ročného výlovu
týchto druhov v rokoch 2019, 2020 a 2021 ulovených plavidlami s použitím výstroja „rapido“ (TBB) a na soleu
európsku (Solea solea) v objeme do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu v rokoch 2019, 2020 a 2021
uloveného plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX)
v Jadranskom mori. Do delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2017/86 sa zahrnula výnimka de minimis, pokiaľ
ide o uvedené druhy. Na základe vedeckých dôkazov, ktoré boli pri tejto príležitosti predložené v spoločnom
odporúčaní a ktoré preskúmal výbor STECF, a vzhľadom na vlastnosti výstroja, veľký počet druhov pri
rybolovných operáciách, spôsoby rybolovu a osobitosti Stredozemného mora (napr. prevahu maloobjemového
rybolovu) Komisia usúdila, že je vhodné stanoviť takéto výnimky de minimis (v objeme do 1 %, pokiaľ ide
o merlúzu európsku a sultánky, a v objeme do 3 %, pokiaľ ide o soleu európsku) s cieľom predchádzať
neprimeraným nákladom spojeným s manipuláciou s nechcenými úlovkami. Pri posudzovaní nového spoločného
odporúčania výbor STECF dospel k záveru, že neboli poskytnuté žiadne konkrétne informácie na podporu
výrazného nárastu uplatňovaných percentuálnych podielov. Vzhľadom na to, že sa okolnosti uplatňovania
súčasných percentuálnych podielov nezmenili, sa Komisia domnieva, že táto výnimka by sa mala udržať na
úrovniach uvedených percentuálnych podielov.

(20)

V novom spoločnom odporúčaní pre juhovýchodnú časť Stredozemného mora sa navrhuje rozšíriť uplatňovanie
výnimky de minimis na krevetu ružovú (Parapenaeus longirostris) v objeme do 6 % celkového ročného výlovu tohto
druhu v rokoch 2019 a 2020 a 5 % v roku 2021 uloveného plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne
(OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT a TX) v juhovýchodnej časti Stredozemného mora. Do delegovaného
nariadenia Komisie (EÚ) 2017/86 sa zahrnula výnimka de minimis, pokiaľ ide o uvedený druh. Na základe
vedeckých dôkazov, ktoré boli pri tejto príležitosti predložené v spoločnom odporúčaní a ktoré preskúmal výbor
STECF, a vzhľadom na vlastnosti výstroja, veľký počet druhov pri rybolovných operáciách, spôsoby rybolovu
a osobitosti Stredozemného mora (napr. prevahu maloobjemového rybolovu) Komisia usúdila, že je vhodné
stanoviť takúto výnimku de minimis s cieľom predchádzať neprimeraným nákladom spojeným s manipuláciou
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s nechcenými úlovkami. Výbor STECF toto nové odporúčanie neposúdil. Vzhľadom na to, že sa okolnosti
nezmenili, sa Komisia domnieva, že táto výnimka by sa mala udržať na úrovniach uvedených percentuálnych
podielov.
(21)

V novom spoločnom odporúčaní pre západnú časť Stredozemného mora sa navrhuje uplatňovanie výnimky de
minimis na moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana
ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris),
garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne), pagela
bledého (Pagellus bogaraveo), pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus), polypriona
amerického (Polyprion americanus), soleu európsku (Solea solea), zubaticu zlatočelú (Sparus aurata) a krevetu ružovú
(Parapenaeus longirostris) v objeme do 5 % celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených
plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), v objeme do 3 %
celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019, s výnimkou krevety ružovej, ulovených plavidlami
s použitím žiabroviek a viacstenných žiabroviek (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a v objeme do 1 %
celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019, s výnimkou pagela bledého a krevety ružovej, ulovených
plavidlami s použitím háčikov a lovných šnúr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(22)

V nových spoločných odporúčaniach pre Jadranské more sa navrhuje uplatňovanie výnimky de minimis na
moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana ostronosého
(Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris), garupy (Epinephelus
spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne), pagela bledého (Pagellus
bogaraveo), pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus), polypriona amerického
(Polyprion americanus), zubaticu zlatočelú (Sparus aurata) a krevetu ružovú (Parapenaeus longirostris) v objeme do
5 % celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím vlečných sietí na lov
pri dne (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), v objeme do 3 % celkového ročného výlovu týchto druhov
v roku 2019, s výnimkou krevety ružovej, ale vrátane soley európskej, ulovených plavidlami s použitím
žiabroviek a viacstenných žiabroviek (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a v objeme do 1 % celkového
ročného výlovu týchto druhov v roku 2019, s výnimkou pagela bledého a krevety ružovej, ale vrátane soley
európskej, ulovených plavidlami s použitím háčikov a lovných šnúr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX).

(23)

V novom spoločnom odporúčaní pre juhovýchodnú časť Stredozemného mora sa navrhuje uplatňovanie
výnimky de minimis na moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis),
morana ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus
vulgaris), garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus
acarne), pagela bledého (Pagellus bogaraveo), pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus
pagrus), polypriona amerického (Polyprion americanus), soleu európsku (Solea solea) a zubaticu zlatočelú (Sparus
aurata) v objeme do 5 % celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím
vlečných sietí na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX), v objeme do 3 % celkového ročného
výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím žiabroviek a viacstenných žiabroviek (GNS,
GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a v objeme do 1 % celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019,
s výnimkou pagela bledého, ulovených plavidlami s použitím háčikov a lovných šnúr (LHP, LHM, LLS, LLD, LL,
LTL, LX).

(24)

Napokon sa vo všetkých troch spoločných odporúčaniach navrhuje uplatňovanie výnimky de minimis na sardelu
európsku (Engraulis encrasicolus), sardinku európsku (Sardina pilchardus), makrelu atlantickú (Scomber spp.)
a stavridy (Trachurus spp.) v objeme do 5 % celkového ročného výlovu vedľajších úlovkov týchto druhov v roku
2019 ulovených plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX)
v západnej časti Stredozemného mora, v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti Stredozemného mora.

(25)

Výbor STECF skonštatoval, že výnimky uvedené v odôvodneniach 21, 22 a 23 zahŕňajú širokú skupinu druhov
so širokou škálou mier odhadzovania úlovkov a že na to, aby sa v plnej miere podporila požadovaná výnimka,
neboli poskytnuté konkrétne informácie. Komisia však poukazuje na to, že uvedené výnimky sa uplatňujú na
skupiny druhov zahŕňajúce zvyšok druhov, na ktoré sa vzťahujú minimálne veľkosti vymedzené v prílohe III
k nariadeniu (ES) č. 1967/2006 a ktoré v tomto štádiu nie sú predmetom obmedzení výlovu, preto sa článok 15
ods. 8 a 9 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 neuplatňuje. Okrem toho sa tieto druhy lovia súčasne a vo výrazne
odlišných množstvách, v dôsledku čoho sa uplatňovanie prístupu zameraného na jednu populáciu stáva
zložitejším. Tieto druhy sú okrem toho lovené maloobjemovými rybárskymi plavidlami a vylodené na mnohých
odlišných miestach vylodenia rozmiestnených z geografického hľadiska po celom pobreží, preto je počas prvých
rokov úplného vykonávania povinnosti vylodiť úlovky vysoká pravdepodobnosť neprimeraných nákladov
spojených s manipuláciou s nechcenými úlovkami. Treba vziať do úvahy, že výnimky sú v zásade nižšie než
maximálne povolené obmedzenia. V tejto súvislosti sa Komisia domnieva, že uvedené výnimky de minimis by sa
mali zaviesť iba na jeden rok. Členské štáty by mali do 1. mája 2019 predložiť relevantné údaje, na základe
ktorých bude môcť výbor STECF v plnej miere posúdiť opodstatnenia výnimiek a Komisia bude môcť vykonať
preskúmanie.
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(26)

Komisia v konečnom dôsledku konštatuje, že členské štáty sa snažia zvýšiť selektívnosť rybárskeho výstroja
v súlade s výsledkami súčasných výskumných programov s cieľom znížiť a obmedziť množstvo nechcených
úlovkov, a najmä úlovkov, ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť.

(27)

Komisia poznamenáva aj fakt, že v súlade so spoločným odporúčaním pre západnú časť Stredozemného mora
dotknuté členské štáty nabádajú k dobrovoľnému používaniu vlečných sietí s koncovým rukávcom a/alebo tunela
vybaveného koncovým rukávcom typu T90 s veľkosťou ôk 50 mm a k pokračovaniu v skúškach uzatvárania
rybolovu v reálnom čase.

(28)

Opatrenia navrhnuté v novom spoločnom odporúčaní sú v súlade s článkom 15 ods. 4, článkom 15 ods. 5
písm. c) a článkom 18 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a možno ich teda začleniť do plánu pre
odhadzovanie úlovkov stanoveného v delegovanom nariadení (EÚ) 2017/86.

(29)

Výnimky de minimis, pokiaľ ide o malé pelagické druhy v prípade rybolovu zameraného na uvedené druhy, sa
stanovujú v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2018/161 (1). Do delegovaného nariadenia (EÚ) 2017/86 by sa
naopak mali zahrnúť výnimky de minimis, pokiaľ ide o vedľajšie úlovky malých pelagických druhov ulovených pri
rybolove druhov žijúcich pri morskom dne.

(30)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/86 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(31)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení majú priamy vplyv na plánovanie rybárskej sezóny plavidiel Únie a na
súvisiace hospodárske činnosti, a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť ihneď po jeho uverejnení.
Malo by sa uplatňovať od 1. januára 2019,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Delegované nariadenie (EÚ) 2017/86 sa mení takto:
1. Článok 3 sa nahrádza takto:
„Článok 3
Výnimka z dôvodu vysokej miery prežitia
1.
Výnimka z povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 ods. 4 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, pokiaľ ide
o druhy, pri ktorých z vedeckých dôkazov vyplývajú vysoké miery prežitia, sa uplatňuje na tieto druhy:
a) soleu európsku (Solea solea) ulovenú rapidom (TBB) (*) v Jadranskom mori do 31. decembra 2019;
b) hrebeňovku svätojakubskú (Pecten jacobeus) ulovenú mechanizovanými dredžami (HMD) v západnej časti Stredo
zemného mora;
c) venušky rodu Venerupis (Venerupis spp.) ulovené mechanizovanými dredžami (HMD) v západnej časti Stredo
zemného mora;
d) venušky rodu Venus (Venus spp.) ulovené mechanizovanými dredžami (HMD) v západnej časti Stredozemného
mora;
e) homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného všetkými vlečnými sieťami na lov pri dne (OTB, OTT, PTB, TBN,
TBS, TB, OT, PT, TX) v západnej časti Stredozemného mora, v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti Stredo
zemného mora;
f) homára štíhleho (Nephrops norvegicus) uloveného košmi a pascami (FPO, FIX) v západnej časti Stredozemného
mora, v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti Stredozemného mora do 31. decembra 2019;
g) pagela bledého (Pagellus bogaraveo) uloveného háčikmi a lovnými šnúrami (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX)
v západnej časti Stredozemného mora, v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti Stredozemného mora do
31. decembra 2019;
h) homára európskeho (Homarus gammarus) uloveného sieťami (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a košmi
a pascami (FPO, FIX) v západnej časti Stredozemného mora, v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti Stredo
zemného mora do 31. decembra 2019;
i) langustovité (Palinuridae) ulovené sieťami (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN) a košmi a pascami (FPO, FIX)
v západnej časti Stredozemného mora, v Jadranskom mori a v juhovýchodnej časti Stredozemného mora do
31. decembra 2019.
(1) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2018/161 z 23. októbra 2017, ktorým sa stanovuje výnimka de minimis z povinnosti vylodiť úlovky
pri rybolove určitých malých pelagických druhov v Stredozemnom mori (Ú. v. EÚ L 30, 2.2.2018, s. 1).
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2.
Solea európska (Solea solea), hrebeňovka svätojakubská (Pecten jacobeus), venušky rodu Venerupis (Venerupis spp.),
venušky rodu Venus (Venus spp.), homár štíhly (Nephrops norvegicus), pagel bledý (Pagellus bogaraveo), homár európsky
(Homarus gammarus) a langustovité (Palinuridae) ulovené za okolností uvedených v odseku 1 sa okamžite vypustia
v oblasti, v ktorej boli ulovené.
3.
Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem na rybolove v Stredozemnom mori, do 1. mája 2019
predložia Komisii dodatočné údaje o odhadzovaní úlovkov k údajom poskytnutým v spoločných odporúčaniach
z júna 2018 zmenených v auguste 2018 a akékoľvek iné relevantné vedecké informácie na podporu výnimky
stanovenej v odseku 1 písm. a), f), g), h) a i). Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) posúdi
tieto údaje a informácie najneskôr do júla 2019.
(*) Kódy výstroja použité v tomto nariadení zodpovedajú kódom uvedeným v prílohe XI k vykonávaciemu
nariadeniu Komisie (EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania
nariadenia Rady (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie
dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva (Ú. v. EÚ L 122, 30.4.2011, s. 1). V prípade
plavidiel s celkovou dĺžkou menej ako 10 metrov kódy výstroja použité v tomto nariadení zodpovedajú kódom
klasifikácie rybárskeho výstroja FAO.“
2. Článok 4 sa nahrádza takto:
„Článok 4
Výnimka de minimis
1.
Odchylne od článku 15 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa môžu podľa článku 15 ods. 4 písm. c) toho
istého nariadenia odhadzovať tieto množstvá druhov:
a) v západnej časti Stredozemného mora (bod 1 prílohy):
i)

pokiaľ ide o merlúzu európsku (Merluccius merluccius) a sultánky (Mullus spp.) maximálne do 6 % celkového
ročného výlovu týchto druhov v rokoch 2019 a 2020 a maximálne 5 % v roku 2021 ulovených plavidlami
s použitím vlečných sietí na lov pri dne;

ii) pokiaľ ide o merlúzu európsku (Merluccius merluccius) a sultánky (Mullus spp.) maximálne do 1 % celkového
ročného výlovu týchto druhov ulovených plavidlami s použitím žiabroviek a viacstenných žiabroviek;
iii) pokiaľ ide o moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana
ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris),
garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne),
pagela bledého (Pagellus bogaraveo), pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus),
polypriona amerického (Polyprion americanus), soleu európsku (Solea solea), zubaticu zlatočelú (Sparus aurata)
a krevetu ružovú (Parapenaeus longirostris) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu týchto druhov v roku
2019 ulovených plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne;
iv) pokiaľ ide o moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana
ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris),
garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne),
pagela bledého (Pagellus bogaraveo), pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus),
polypriona amerického (Polyprion americanus), soleu európsku (Solea solea) a zubaticu zlatočelú (Sparus aurata)
maximálne do 3 % celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím
žiabroviek a viacstenných žiabroviek;
v) pokiaľ ide o moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana
ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris),
garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne),
pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus), polypriona amerického (Polyprion
americanus), soleu európsku (Solea solea) a zubaticu zlatočelú (Sparus aurata) maximálne do 1 % celkového
ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím háčikov a lovných šnúr;
vi) pokiaľ ide o sardelu európsku (Engraulis encrasicolus), sardinku európsku (Sardina pilchardus), makrelu atlantickú
(Scomber spp.) a stavridy (Trachurus spp.) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu vedľajších úlovkov
týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne.
b) v Jadranskom mori (bod 2 prílohy):
i)

pokiaľ ide o merlúzu európsku (Merluccius merluccius) a sultánky (Mullus spp.) maximálne do 6 % celkového
ročného výlovu týchto druhov v rokoch 2019 a 2020 a maximálne 5 % v roku 2021 ulovených plavidlami
s použitím vlečných sietí na lov pri dne;

ii)

pokiaľ ide o merlúzu európsku (Merluccius merluccius) a sultánky (Mullus spp.) maximálne do 1 % celkového
ročného výlovu týchto druhov ulovených plavidlami s použitím žiabroviek a viacstenných žiabroviek;
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iii) pokiaľ ide o merlúzu európsku (Merluccius merluccius) a sultánky (Mullus spp.) maximálne do 1 % celkového
ročného výlovu týchto druhov ulovených plavidlami s použitím rapida (TBB);
iv)

pokiaľ soleu európsku (Solea solea) v objeme do 3 % celkového ročného výlovu tohto druhu uloveného
plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne;

v)

pokiaľ ide o moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana
ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris),
garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne),
pagela bledého (Pagellus bogaraveo), pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus),
polypriona amerického (Polyprion americanus), zubaticu zlatočelú (Sparus aurata) a krevetu ružovú (Parapenaeus
longirostris) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami
s použitím vlečných sietí na lov pri dne;

vi)

pokiaľ ide o moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana
ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris),
garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne),
pagela bledého (Pagellus bogaraveo), pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus),
polypriona amerického (Polyprion americanus), soleu európsku (Solea solea) a zubaticu zlatočelú (Sparus aurata)
maximálne do 3 % celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím
žiabroviek a viacstenných žiabroviek;

vii) pokiaľ ide o moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana
ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris),
garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne),
pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus), polypriona amerického (Polyprion
americanus), soleu európsku (Solea solea) a zubaticu zlatočelú (Sparus aurata) maximálne do 1 % celkového
ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím háčikov a lovných šnúr;
viii) pokiaľ ide o sardelu európsku (Engraulis encrasicolus), sardinku európsku (Sardina pilchardus), makrelu
atlantickú (Scomber spp.) a stavridy (Trachurus spp.) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu vedľajších
úlovkov týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne.
c) v juhovýchodnej časti Stredozemného mora (bod 3 prílohy):
i)

pokiaľ ide o merlúzu európsku (Merluccius merluccius) a sultánky (Mullus spp.) maximálne do 6 % celkového
ročného výlovu týchto druhov v rokoch 2019 a 2020 a maximálne 5 % v roku 2021 ulovených plavidlami
s použitím vlečných sietí na lov pri dne;

ii) pokiaľ ide o merlúzu európsku (Merluccius merluccius) a sultánky (Mullus spp.) maximálne do 1 % celkového
ročného výlovu týchto druhov ulovených plavidlami s použitím žiabroviek a viacstenných žiabroviek;
iii) pokiaľ ide o krevetu ružovú (Parapenaeus longirostris) maximálne do 6 % celkového ročného výlovu tohto
druhu v rokoch 2019 a 2020 a maximálne 5 % v roku 2021 uloveného plavidlami s použitím vlečných sietí
na lov pri dne;
iv) pokiaľ ide o moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana
ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris),
garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne),
pagela bledého (Pagellus bogaraveo), pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus),
polypriona amerického (Polyprion americanus), soleu európsku (Solea solea) a zubaticu zlatočelú (Sparus aurata)
maximálne do 5 % celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím
vlečných sietí na lov pri dne;
v)

pokiaľ ide o moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana
ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris),
garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne),
pagela bledého (Pagellus bogaraveo), pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus),
polypriona amerického (Polyprion americanus), soleu európsku (Solea solea) a zubaticu zlatočelú (Sparus aurata)
maximálne do 3 % celkového ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím
žiabroviek a viacstenných žiabroviek;

vi) pokiaľ ide o moronu striebristú (Dicentrarchus labrax), morana krúžkovaného (Diplodus annularis), morana
ostronosého (Diplodus puntazzo), morana svetlého (Diplodus sargus), morana dvojpruhého (Diplodus vulgaris),
garupy (Epinephelus spp.), murmuru pásikavú (Lithognathus mormyrus), pagara striebristého (Pagellus acarne),
pagela červeného (Pagellus erythrinus), pagara atlantického (Pagrus pagrus), polypriona amerického (Polyprion
americanus), soleu európsku (Solea solea) a zubaticu zlatočelú (Sparus aurata) maximálne do 1 % celkového
ročného výlovu týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím háčikov a lovných šnúr;
vii) pokiaľ ide o sardelu európsku (Engraulis encrasicolus), sardinku európsku (Sardina pilchardus), makrelu atlantickú
(Scomber spp.) a stavridy (Trachurus spp.) maximálne do 5 % celkového ročného výlovu vedľajších úlovkov
týchto druhov v roku 2019 ulovených plavidlami s použitím vlečných sietí na lov pri dne.
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2.
Členské štáty, ktoré majú priamy hospodársky záujem na rybolove v Stredozemnom mori, do 1. mája 2019
predložia Komisii dodatočné údaje o odhadzovaní úlovkov k údajom poskytnutým v spoločných odporúčaniach
z júna 2018 zmenených v auguste 2018 a akékoľvek iné relevantné vedecké informácie na podporu výnimiek
stanovených v odseku 1 písm. a) bodoch iii) až vi), odseku 1 písm. b) bodoch v) až viii) a odseku 1 písm. c)
bodoch iv) až vii). Výbor STECF posúdi tieto údaje a informácie najneskôr do júla 2019.“
3. V článku 6 sa druhý odsek nahrádza takto:
„Uplatňuje sa od 1. januára 2017 do 31. decembra 2021.“
4. Príloha sa nahrádza znením uvedeným v prílohe k tomuto nariadeniu.
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 18. októbra 2018
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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PRÍLOHA

1. Západná časť Stredozemného mora

Rybolov

Merlúza európska (Merluccius merluccius)
Sultánky (Mullus spp.)
Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Kód výstroja

Opis rybárskeho
výstroja

Povinnosť vylodiť úlovky

OTB, OTT,
PTB, TBN,
TBS, TB,
OT, PT, TX

všetky vlečné siete
na lov pri dne

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

LL, LLS,
LLD, LX,
LTL, LHP,
LHM

všetky lovné šnúry

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

Homár štíhly (Nephrops norvegicus)
Kreveta ružová (Parapenaeus longirostris)
Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)
Moran krúžkovaný (Diplodus annularis)
Moran ostronosý (Diplodus puntazzo)
Moran svetlý (Diplodus sargus)
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)
Garupy (Epinephelus spp.)
Murmura pásikavá (Lithognathus mormyrus)
Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus)
Pagar atlantický (Pagrus pagrus)
Polyprion americký (Polyprion americanus)
Solea európska (Solea vulgaris)
Zubatica zlatočelá (Sparus aurata)
Vedľajšie úlovky:
Sardela európska (Engraulis encrasicolus)
Sardinka európska (Sardina pilchardus)
Makrela atlantická (Scomber spp.)
Stavridy (Trachurus spp.)
Merlúza európska (Merluccius merluccius)
Sultánky (Mullus spp.)
Kódy FAO: MUT, MUR, MUX
Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)
Moran krúžkovaný (Diplodus annularis)
Moran ostronosý (Diplodus puntazzo)
Moran svetlý (Diplodus sargus)
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)
Garupy (Epinephelus spp.)
Murmura pásikavá (Lithognathus mormyrus)
Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus)
Pagar atlantický (Pagrus pagrus)
Polyprion americký (Polyprion americanus)
Solea európska (Solea vulgaris)
Zubatica zlatočelá (Sparus aurata)
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Rybolov

Merlúza európska (Merluccius merluccius)
Sultánky (Mullus spp.)
Kódy FAO: MUT, MUR, MUX

Kód výstroja

21.12.2018
Opis rybárskeho
výstroja

Povinnosť vylodiť úlovky

GNS, GN,
GND, GNC,
GTN, GTR,
GEN

všetky viacstenné
žiabrovky
a žiabrovky

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

HMD

všetky
mechanizované
dredže

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

FPO, FIX

všetky koše a pasce

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

Homár európsky (Homarus gammarus)
Langustovité (Palinuridae)
Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)
Moran krúžkovaný (Diplodus annularis)
Moran ostronosý (Diplodus puntazzo)
Moran svetlý (Diplodus sargus)
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)
Garupy (Epinephelus spp.)
Murmura pásikavá (Lithognathus mormyrus)
Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus)
Pagar atlantický (Pagrus pagrus)
Polyprion americký (Polyprion americanus)
Solea európska (Solea vulgaris)
Zubatica zlatočelá (Sparus aurata)
Hrebeňovka svätojakubská (Pecten jacobaeus)
Venušky rodu Venerupis (Venerupis spp.)
Venušky rodu Venus (Venus spp.)
Homár štíhly (Nephrops norvegicus)
Homár európsky (Homarus gammarus)
Langustovité (Palinuridae)

2. Jadranské more

Rybolov

Merlúza európska (Merluccius merluccius)
Sultánky (Mullus spp.)
Kódy FAO: MUT, MUR, MUX
Homár štíhly (Nephrops norvegicus)
Kreveta ružová (Parapenaeus longirostris)
Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)
Moran krúžkovaný (Diplodus annularis)
Moran ostronosý (Diplodus puntazzo)
Moran svetlý (Diplodus sargus)
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)
Garupy (Epinephelus spp.)
Murmura pásikavá (Lithognathus mormyrus)

Kód výstroja

OTB, OTT,
PTB, TBN,
TBS, TB,
OT, PT, TX

Opis rybárskeho
výstroja

všetky vlečné siete
na lov pri dne

Povinnosť vylodiť úlovky

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky
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Rybolov

Kód výstroja
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Opis rybárskeho
výstroja

Povinnosť vylodiť úlovky

Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus)
Pagar atlantický (Pagrus pagrus)
Polyprion americký (Polyprion americanus)
Solea európska (Solea vulgaris)
Zubatica zlatočelá (Sparus aurata)
Vedľajšie úlovky:
Sardela európska (Engraulis encrasicolus)
Sardinka európska (Sardina pilchardus)
Makrela atlantická (Scomber spp.)
Stavridy (Trachurus spp.)
Merlúza európska (Merluccius merluccius)
Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)
Moran krúžkovaný (Diplodus annularis)

LL, LLS,
LLD, LX,
LTL, LHP,
LHM

všetky lovné šnúry

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

GNS, GN,
GND, GNC,
GTN, GTR,
GEN

všetky viacstenné
žiabrovky
a žiabrovky

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

Moran ostronosý (Diplodus puntazzo)
Moran svetlý (Diplodus sargus)
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)
Garupy (Epinephelus spp.)
Murmura pásikavá (Lithognathus mormyrus)
Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus)
Pagar atlantický (Pagrus pagrus)
Polyprion americký (Polyprion americanus)
Solea európska (Solea vulgaris)
Zubatica zlatočelá (Sparus aurata)
Merlúza európska (Merluccius merluccius)
Sultánky (Mullus spp.)
Kódy FAO: MUT, MUR, MUX
Solea európska (Solea vulgaris)
Homár európsky (Homarus gammarus)
Langustovité (Palinuridae)
Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)
Moran krúžkovaný (Diplodus annularis), moran
ostronosý (Diplodus puntazzo), moran svetlý (Diplo
dus sargus),
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)
Garupy (Epinephelus spp.)
Murmura pásikavá (Lithognathus mormyrus)
Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus), pagar atlantický
(Pagrus pagrus)
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Rybolov

Kód výstroja
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Opis rybárskeho
výstroja

Povinnosť vylodiť úlovky

Polyprion americký (Polyprion americanus)
Solea európska (Solea vulgaris)
Zubatica zlatočelá (Sparus aurata)
Hrebeňovka svätojakubská (Pecten jacobaeus)

HMD

všetky
mechanizované
dredže

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

FPO, FIX,
FYK

všetky koše, pasce
a sieťové vrše

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

Venušky rodu Venerupis (Venerupis spp.)
Venušky rodu Venus (Venus spp.)
Homár štíhly (Nephrops norvegicus)
Homár európsky (Homarus gammarus)
Langustovité (Palinuridae)
Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus), pagar atlantický
(Pagrus pagrus)
Moran krúžkovaný (Diplodus annularis), moran
ostronosý (Diplodus puntazzo), moran svetlý (Diplo
dus sargus),
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)
3. Juhovýchodná časť Stredozemného mora
Rybolov

Merlúza európska (Merluccius merluccius)
Sultánky (Mullus spp.)
Kódy FAO: MUT, MUR, MUX
Homár štíhly (Nephrops norvegicus)
Kreveta ružová (Parapenaeus longirostris)
Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)
Moran krúžkovaný (Diplodus annularis)
Moran ostronosý (Diplodus puntazzo)
Moran svetlý (Diplodus sargus)
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)
Garupy (Epinephelus spp.)
Murmura pásikavá (Lithognathus mormyrus)
Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus)
Pagar atlantický (Pagrus pagrus)
Polyprion americký (Polyprion americanus)
Solea európska (Solea vulgaris)
Zubatica zlatočelá (Sparus aurata)
Vedľajšie úlovky:
Sardela európska (Engraulis encrasicolus)
Sardinka európska (Sardina pilchardus)
Makrela atlantická (Scomber spp.)
Stavridy (Trachurus spp.)

Kód výstroja

OTB, OTT,
PTB, TBN,
TBS, TB,
OT, PT, TX

Opis rybárskeho
výstroja

všetky vlečné siete
na lov pri dne

Povinnosť vylodiť úlovky

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky
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Rybolov

Kód výstroja

L 327/39
Opis rybárskeho
výstroja

Povinnosť vylodiť úlovky

všetky lovné šnúry

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

GNS, GN,
GND, GNC,
GTN, GTR,
GEN

všetky viacstenné
žiabrovky
a žiabrovky

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

FPO, FIX,
FYK

všetky koše, pasce
a sieťové vrše

Povinnosť vylodiť úlovky
sa vzťahuje na všetky
úlovky

LL, LLS,
LLD, LX,
Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)
LTL, LHP,
Moran krúžkovaný (Diplodus annularis), moran LHM
ostronosý (Diplodus puntazzo)

Merlúza európska (Merluccius merluccius)

Moran svetlý (Diplodus sargus)
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)
Garupy (Epinephelus spp.)
Murmura pásikavá (Lithognathus mormyrus)
Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus)
Pagar atlantický (Pagrus pagrus)
Polyprion americký (Polyprion americanus)
Solea európska (Solea vulgaris)
Zubatica zlatočelá (Sparus aurata)

Merlúza európska (Merluccius merluccius)
Sultánky (Mullus spp.)
Kódy FAO: MUT, MUR, MUX
Solea európska (Solea vulgaris)
Homár európsky (Homarus gammarus)
Langustovité (Palinuridae)
Morona striebristá (Dicentrarchus labrax)
Moran krúžkovaný (Diplodus annularis)
Moran ostronosý (Diplodus puntazzo)
Moran svetlý (Diplodus sargus)
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)
Garupy (Epinephelus spp.)
Murmura pásikavá (Lithognathus mormyrus)
Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus)
Pagar atlantický (Pagrus pagrus)
Polyprion americký (Polyprion americanus)
Solea európska (Solea vulgaris)
Zubatica zlatočelá (Sparus aurata)

Homár štíhly (Nephrops norvegicus)
Homár európsky (Homarus gammarus)
Langustovité (Palinuridae)
Pagar striebristý (Pagellus acarne)
Pagel bledý (Pagellus bogaraveo)
Pagel červený (Pagellus erythrinus)
Pagar atlantický (Pagrus pagrus)
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Rybolov

Moran krúžkovaný (Diplodus annularis)
Moran ostronosý (Diplodus puntazzo)
Moran svetlý (Diplodus sargus)
Moran dvojpruhý (Diplodus vulgaris)

Kód výstroja

21.12.2018
Opis rybárskeho
výstroja

Povinnosť vylodiť úlovky
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2037
zo 17. decembra 2018,
ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov sleďa atlantického vo
vodách Únie a v medzinárodných vodách zón 5b, 6b a 6aN
EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na
zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky (1) voblasti rybného hospodárstva, a najmä na jeho článok 36
ods. 2,
keďže:
(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2018/120 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2018.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu
plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto
členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2018.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vyčerpanie kvóty
Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej
prílohe na rok 2018 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.

Článok 2
Zákazy
Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným
v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie
uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo
vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.

Článok 3
Nadobudnutie účinnosti
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
(1) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb
a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2018, s. 1).
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SK

Úradný vestník Európskej únie

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 17. decembra 2018
Za Komisiu
v mene predsedu
João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo
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PRÍLOHA

Číslo

50/TQ120

Členský štát

Francúzsko

Populácia

HER/5B6ANB

Druh

sleď atlantický (Clupea harengus)

Zóna

vody Únie a medzinárodné vody zón 5b, 6b a 6aN

Zákaz platný od

26.11.2018

L 327/43

L 327/44
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2038
zo 17. decembra 2018,
ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov tresky tmavej v nórskych
vodách zón 1 a 2
EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na
zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky (1) v oblasti rybného hospodárstva, a najmä na jeho článok 36
ods. 2,
keďže:
(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2018/120 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2018.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu
plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto
členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2018.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vyčerpanie kvóty
Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej
prílohe na rok 2018 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.
Článok 2
Zákazy
Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným
v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie
uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo
vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.
Článok 3
Nadobudnutie účinnosti
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 17. decembra 2018
Za Komisiu
v mene predsedu
João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

(1) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb
a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2018, s. 1).
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PRÍLOHA

Číslo

49/TQ120

Členský štát

Francúzsko

Populácia

POK/1N2AB.

Druh

treska tmavá (Pollachius virens)

Zóna

nórske vody zón 1 a 2

Zákaz platný od

26.11.2018

L 327/45
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NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2039
zo 17. decembra 2018,
ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov mieňa veľkého vo vodách
Únie a v medzinárodných vodách zón 1 a 2
EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na
zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky (1) v oblasti rybného hospodárstva, a najmä na jeho článok 36
ods. 2,
keďže:
(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2018/120 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2018.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu
plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto
členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2018.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vyčerpanie kvóty
Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej
prílohe na rok 2018 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.
Článok 2
Zákazy
Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným
v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie
uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo
vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.
Článok 3
Nadobudnutie účinnosti
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 17. decembra 2018
Za Komisiu
v mene predsedu
João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

(1) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb
a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2018, s. 1).
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PRÍLOHA

Číslo

48/TQ120

Členský štát

Francúzsko

Populácia

LIN/1/2.

Druh

mieň veľký (molva molva)

Zóna

vody Únie a medzinárodné vody zón 1 a 2

Zákaz platný od

26.11.2018

L 327/47

L 327/48

Úradný vestník Európskej únie

SK

21.12.2018

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2040
zo 17. decembra 2018,
ktorým sa plavidlám plaviacim sa pod vlajkou Francúzska zakazuje lov severnej populácie tuniaka
dlhoplutvého v Atlantickom oceáne severne od 5° severnej zemepisnej šírky
EURÓPSKA KOMISIA

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Únie na
zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky (1) v oblasti rybného hospodárstva, a najmä na jeho článok 36
ods. 2,
keďže:
(1)

Nariadením Rady (EÚ) 2018/120 (2) sa stanovujú kvóty na rok 2018.

(2)

Podľa informácií, ktoré Komisia dostala, sa výlovom v populácii uvedenej v prílohe k tomuto nariadeniu
plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v danej prílohe alebo zaregistrovanými v tomto
členskom štáte vyčerpala kvóta pridelená na rok 2018.

(3)

Je preto nevyhnutné zakázať v prípade danej populácie rybolovné činnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vyčerpanie kvóty
Rybolovná kvóta pridelená členskému štátu uvedenému v prílohe k tomuto nariadeniu pre populáciu uvedenú v danej
prílohe na rok 2018 sa považuje za vyčerpanú odo dňa uvedeného v danej prílohe.
Článok 2
Zákazy
Plavidlám plaviacim sa pod vlajkou členského štátu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu alebo zaregistrovaným
v danom členskom štáte sa odo dňa uvedeného v danej prílohe zakazujú rybolovné činnosti týkajúce sa populácie
uvedenej v danej prílohe. Po uvedenom dni sa zakazuje najmä ponechávať na palube, premiestňovať, prekladať alebo
vyloďovať ryby z uvedenej populácie ulovené danými plavidlami.
Článok 3
Nadobudnutie účinnosti
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 17. decembra 2018
Za Komisiu
v mene predsedu
João AGUIAR MACHADO

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a rybárstvo

(1) Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EÚ) 2018/120 z 23. januára 2018, ktorým sa na rok 2018 stanovujú rybolovné možnosti pre určité populácie rýb
a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách Únie a v prípade rybárskych plavidiel Únie aj v určitých vodách nepatriacich Únii
a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/127 (Ú. v. EÚ L 27, 31.1.2018, s. 1).
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PRÍLOHA

Číslo

47/TQ120

Členský štát

Francúzsko

Populácia

ALB/AN05N

Druh

tuniak dlhoplutvý (Thunnus alalunga)

Zóna

Atlantický oceán, severne od 5° s. z. š.

Zákaz platný od

26.11.2018

L 327/49

L 327/50
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2041
zo 17. decembra 2018
o zatriedení určitého tovaru do kombinovanej nomenklatúry
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 952/2013 z 9. októbra 2013, ktorým sa ustanovuje
Colný kódex Únie (1), a najmä na jeho článok 57 ods. 4 a článok 58 ods. 2,
keďže:
(1)

S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie kombinovanej nomenklatúry, ktorá tvorí prílohu k nariadeniu Rady
(EHS) č. 2658/87 (2), 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 odôvodnenia uvedeného v stĺpci 3 danej tabuľky.

(4)

Je potrebné umožniť, aby sa držiteľ záväzných informácií o nomenklatúrnom zatriedení tovaru 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 34 ods. 9 nariadenia (EÚ)
č. 952/2013. 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 34 ods. 9 nariadenia (EÚ) č. 952/2013 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. EÚ L 269, 10.10.2013, s. 1.
(2) Nariadenie Rady (EHS) č. 2658/87 z 23. júla 1987 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku
(Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1).
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Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 17. decembra 2018
Za Komisiu
v mene predsedu
Stephen QUEST

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu
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PRÍLOHA

Opis tovaru

Zatriedenie
(číselný znak KN)

Odôvodnenie

(1)

(2)

(3)

Káblové prípojky („typu samec alebo samica“) na
napätie nepresahujúce 1 000 V, vyrobené
z medi.

8536 69 90

Zatriedenie je určené všeobecnými pravidlami 1
a 6 na interpretáciu kombinovanej nomenkla
túry a znením číselných znakov KN 8536,
8536 69 a 8536 69 90.

Tento výrobok má buď zástrčku (tzv. prípojku
typu samec), alebo zásuvku (tzv. prípojku typu
samica) na jednej strane a na druhej strane kon
taktné zariadenie v tvare svorky chránenej
vrstvou izolačného materiálu.
Výrobok sa používa na spájanie drôtov alebo
iných ako koaxiálnych káblov.
Výrobok umožňuje spájanie zasunutím „prí
pojky typu samec“ do „prípojky typu samica“
bez použitia akýchkoľvek nástrojov.
Pozri obrázok (*)
(*) Obrázok má len informačný charakter.

Výrobok má objektívne charakteristické vlast
nosti zástrčky („prípojky typu samec“) alebo zá
suvky („prípojky typu samica“) vybavenej iným
kontaktným zariadením [pozri aj vysvetlivky
k harmonizovanému systému k položke 8536
skupina (III) písm. (A) bod (1), ako aj vysvetlivky
ku kombinovanej nomenklatúre k podpoložkám
8536 69 10 až 8536 69 90]. Jeho zatriedenie
ako ostatné prípojky a kontakty na drôty a káble
do podpoložky 8536 90 10 je preto vylúčené.
Výrobok sa preto má zatriediť pod číselný znak
KN 8536 69 90 ako ostatné zástrčky a zásuvky.
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2042
z 18. decembra 2018,
ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1152 s cieľom objasniť skúšobné podmienky
WLTP a stanoviť monitorovanie údajov typového schválenia
(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. 510/2011 z 11. mája 2011, ktorým sa stanovujú
emisné normy pre nové ľahké úžitkové vozidlá ako súčasť integrovaného prístupu Únie na zníženie emisií CO2
z ľahkých vozidiel (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 6 tretí pododsek,
keďže:
(1)

Na zohľadnenie rozdielu medzi úrovňami emisií CO2 určenými podľa nového európskeho jazdného cyklu (ďalej
len „NEDC“) a úrovňami určenými podľa nového celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre
ľahké vozidlá (ďalej len „WLTP“) sa vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1152 (2) zaviedla metodika
korelácie hodnôt emisií CO2, pokiaľ ide o ľahké úžitkové vozidlá.

(2)

Cieľom metodiky korelácie je priniesť výsledky, ktorými sa zabezpečí, že požiadavky na zníženie stanovené
v nariadení (EÚ) č. 510/2011 budú porovnateľne prísne podľa starého aj podľa nového skúšobného postupu.
Schvaľovacie úrady a technické služby by sa preto spolu s výrobcami mali snažiť zabezpečiť, aby sa skúšky podľa
WLTP a NEDC vykonávané na účel tohto nariadenia vykonávali za skúšobných podmienok, ktoré sú
porovnateľné a v súlade s cieľmi tohto nariadenia.

(3)

Na tento účel je nevyhnutné objasniť určité aspekty skúšobných podmienok WLTP, ktoré by sa mali uplatňovať
na korelácie vykonávané s cieľom zabezpečiť monitorovanie údajov o emisiách CO2 podľa WLTP a NEDC pri
vozidlách prvýkrát zaevidovaných v roku 2020. Tieto objasnenia by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli
dotknuté postup a požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) 2017/1151 (3) a ovplyvnená platnosť
akýchkoľvek typových schválení udelených na tomto základe.

(4)

Takisto je potrebné určiť rozdiel medzi hodnotami emisií CO2 nahlásenými výrobcami na účel typového
schválenia podľa WLTP v roku 2020 a hodnotami nameranými podľa nariadenia (EÚ) 2017/1151. Výrobcovia by
preto mali byť povinní vypočítať a oznámiť Komisii hodnoty emisií CO2 podľa WLTP za všetky nové ľahké
úžitkové vozidlá zaevidované v kalendárnom roku 2020 s použitím hodnôt merania pri vozidle H a vozidle L
ako vstupných údajov pre interpolačnú metódu.

(5)

Pre obmedzený počet interpolačných radov budú v roku 2020 k dispozícii len hodnoty merania pri vozidle
H. Počet týchto interpolačných radov by sa mal dôsledne monitorovať a Komisia by mala zvážiť vylúčenie týchto
radov z výpočtu referenčných údajov pre rok 2020, ak by došlo k výraznému zvýšeniu počtu takýchto radov
v porovnaní so situáciou v roku 2018.

(6)

Transparentnosť skúšania emisií by sa mala zlepšiť, a preto by sa Komisii mali sprístupniť údaje o skúškach podľa
WLTP, ako aj výsledky korelácie. Týmto sa Komisii umožní okamžite identifikovať a riešiť problémy a možné
nezrovnalosti pri vykonávaní postupov. Z uvedeného dôvodu by sa za každú skúšku vykonanú podľa WLTP mala
vyplniť matica vstupných údajov a vcelku odoslať Komisii ako súčasť výmeny údajov pomocou korelačného
nástroja. V záujme zabezpečenia dôvernosti by súbor vstupných údajov mal byť vzhľadom na jeho prenos
šifrovaný.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

(1) Ú. v. EÚ L 145, 31.5.2011, s. 1.
(2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1152 z 2. júna 2017, ktorým sa stanovuje metodika určovania korelačných parametrov
potrebných na zohľadnenie zmien v regulačnom skúšobnom postupe, pokiaľ ide o ľahké úžitkové vozidlá a mení vykonávacie
nariadenie (EÚ) č. 293/2012 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 644).
(3) Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007
o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6)
a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES,
nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008
(Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).
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PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1152 sa mení takto:
(1) Dopĺňa sa tento článok 6a:
„Článok 6a
Oznamovanie výsledkov merania podľa WLTP
1.
Výrobcovia vypočítajú hodnotu kombinovaných emisií CO2 pre každé nové ľahké úžitkové vozidlo
zaevidované v roku 2020 podľa vzorca uvedeného v odseku 3.2.3.2.4 druhom pododseku čiastkovej prílohy 7
k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151, v ktorom sa veličiny MCO2-H a MCO2-L pre príslušný interpolačný rad
nahradia hodnotami MCO2,C,5 prevzatými z položiek 2.5.1.1.3 (vozidlo H) a 2.5.1.2.3 (vozidlo L) osvedčenia
o typovom schválení ES, ako sa uvádza vo vzore v doplnku 4 k prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2017/1151.
Keď sa kombinované emisie CO2 jednotlivého vozidla stanovia len odkazom na vozidlo H, výrobcovia poskytnú
hodnotu MCO2,C,5 prevzatú z položky 2.5.1.1.3 (vozidlo H) osvedčenia o typovom schválení ES.
Výrobca predloží tieto hodnoty emisií CO2 spolu s hodnotami MCO2,C,5 použitými na výpočet Komisii najneskôr do
troch mesiacov od prijatia oznámenia Komisie o predbežných údajoch na rok 2020, a to prostredníctvom nahratia
daných údajov na konto výrobcu v archíve obchodných údajov Európskej environmentálnej agentúry.
2.
Keď údaje uvedené v odseku 1 nie sú predložené v stanovenej lehote, Komisia prevezme hodnotu
zaznamenanú v položke 2.5.1.2.3 osvedčenia o typovom schválení ES a túto hodnotu považuje za kombinované
emisie CO2 kombinované na účely odseku 1 pre všetky nové zaevidované vozidlá v interpolačnom rade, pre ktoré
bolo vydané osvedčenie o typovom schválení, a prípadne pre dané rady, keď sú k dispozícii len merania pri
vozidle H.“
(2) Príloha I sa mení takto:
a) Vkladajú sa tieto body 2.2a. a 2.2.b.:

„2.2a. Skúšobné podmienky WLTP
Na to, aby sa skúška podľa WLTP mohla považovať za relevantnú v súlade s bodom 2.2 prílohy I k tomuto
nariadeniu a na účel určenia vstupných údajov stanovených v bode 2.4 sa uplatňujú skúšobné podmienky
stanovené v prílohe XXI k nariadeniu 2017/1151 s týmito spresneniami:
a) na všetky takéto výsledky skúšok sa uplatní korekcia výsledkov skúšky podľa WLTP pre hmotnostné emisie
CO2 v súlade s doplnkom 2 k čiastkovej prílohe 6 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 bez ohľadu na
ustanovenia v bode 3.4.4. písm. a) uvedeného doplnku;
b) bez toho, aby boli dotknuté požiadavky nariadenia (EÚ) 2017/1151, ak je skúšobné vozidlo vybavené techno
lógiami, ktoré ovplyvňujú jeho výkonnosť v oblasti CO2 vrátane okrem iného technológií uvedených
v položkách 42 až 50 matice vstupných údajov stanovenej v bode 2.4 a ktoré sú určené na fungovanie počas
skúšky, tieto technológie budú v prevádzke počas skúšky vozidla bez ohľadu na uplatnený skúšobný postup,
t. j. NEDC alebo WLTP;
c) ak je skúšobné vozidlo vybavené automatickou prevodovkou, použije sa rovnaký režim voliteľný vodičom bez
ohľadu na uplatnený skúšobný postup. Keď sa na skúšku podľa WLTP používa režim najlepšieho prípadu
a najhoršieho prípadu v súlade s bodom 1.2 písm. c) doplnku 6 k čiastkovej prílohe 8 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ) 2017/1151, ako vstupný údaj pre korelačný nástroj a takisto pre akúkoľvek fyzickú skúšku
podľa NEDC sa použije režim najhoršieho prípadu;
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d) ak je skúšobné vozidlo vybavené manuálnou prevodovkou, veličina nmin_drive_set sa vymedzuje vzorcom
stanoveným v odseku 2 písm. k) bode 3 čiastkovej prílohy 2 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151.
So súhlasom schvaľovacieho úradu alebo prípadne technickej služby môže výrobca body radenia prevodových
stupňov počítať odlišne za predpokladu, že je to odôvodnené vzhľadom na jazdné vlastnosti vozidla a že
doplnková bezpečnostná rezerva výkonu uplatnená v súlade s bodom 3.4 čiastkovej prílohy 2 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 nepresiahne 20 %.
Podmienky uvedené v písmenách a) až d) sa uplatňujú na účel korelácie vykonávanej podľa tohto nariadenia, a to
bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1151 a typové schválenia udelené podľa
uvedeného nariadenia.
2.2b. Uplatniteľnosť skúšobných podmienok WLTP
Spresnenia uvedené v bode 2.2a písm. a) až d) sa uplatňujú takto:
a) na nové typy vozidiel od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;
b) na existujúce typy vozidiel, pokiaľ ide o typy vozidiel, ktoré zahŕňajú vozidlá uvedené na trh v roku 2020,
výrobcovia poskytnú schvaľovaciemu úradu dôkaz, na základe ktorého schvaľovací úrad potvrdí, či pri
skúškach schválenia podľa WLTP boli splnené skúšobné podmienky uvedené v bode 2.2a písm. a) až d).
V potvrdení sa uvedie identifikátor interpolačného radu a potvrdenie týkajúce sa jednotlivých skúšobných
podmienok uvedených v písmenách a) až d). Schvaľovací úrad vydá potvrdenie výrobcovi a zabezpečí, že
potvrdenie sa zaznamená a na požiadanie Komisie sa môže okamžite sprístupniť.
Keď schvaľovací úrad nemôže potvrdiť splnenie jednej alebo viacerých uvedených skúšobných podmienok,
výrobca zabezpečí vykonanie novej skúšky alebo prípadne série skúšok podľa WLTP v súlade s čiastkovou
prílohou 6 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 pod dohľadom schvaľovacieho úradu alebo prípadne
technickej služby, pričom sa na príslušný interpolačný rad uplatnia skúšobné podmienky stanovené
v bode 2.2a písm. a) až d) vrátane novej korelácie v súlade s týmto nariadením.
V prípade, keď nie je splnená len skúšobná podmienka uvedená v bode 2.2a písm. a), výrobca môže korigovať
danú hodnotu v matici vstupných údajov bez potreby novej skúšky podľa WLTP.
Schvaľovací úrad alebo podľa potreby vymenovaná technická služba zaznamená výsledky opätovného skúšania
alebo korekcie a koreláciu v súlade s bodom 5 prílohy I a úplný korelačný súbor na základe vstupných údajov
opätovného skúšania sa odošle Komisii podľa bodu 3.1.1.2 najneskôr do 30. apríla 2021.“
b) Bod 2.4 sa mení takto:
i) V prvom odseku sa dopĺňa táto veta:
„Matica vstupných údajov sa vyplní za každú skúšku vykonanú podľa WLTP.“;
ii) Tabuľka 1 sa mení takto:
— v položke 56 sa text v stĺpci „Poznámky“ nahrádza takto:
„Súbor údajov: údaje zo systému OBD a vozidlového dynamometra, 1 Hz pre OBD port a 10 Hz pre
vozidlový dynamometer, rozlíšenie 0,1 km/h“;
— v položke 57 sa text v stĺpci „Poznámky“ nahrádza takto:
„Súbor údajov: 1 Hz. Poskytne sa teoreticky vypočítaný prevodový stupeň pre vozidlo H a L (ak sa
uplatňuje)“;
— v položke 61 sa text v stĺpci „Poznámky“ nahrádza takto:
„Súbor údajov: 1 Hz (frekvencia odberu vzoriek prístroja 20 Hz), rozlíšenie 0,1 A, externé meracie
zariadenie synchronizované s vozidlovým dynamometrom“;
— položka 67 sa nahrádza takto:
„67 Ki regeneračný faktor
multiplikačný/aditívny
pre vozidlo H a L

—

Doplnok 1 k čiastkovej
prílohe 6 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ)
2017/1151

Pri vozidlách bez periodicky
regeneratívnych systémov sa táto
hodnota rovná 1.“
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— Dopĺňajú sa tieto nové položky:
„69 Výhrevnosť paliva

kWh/l

Doplnok 2 k čiastkovej
prílohe 6 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ)
2017/1151

l/100 km Bod 6 čiastkovej prílohy 7
k prílohe XXI k nariadeniu
(EÚ) 2017/1151

Nevyvážená spotreba paliva pri
skúške typu 1

70

Spotreba paliva pri
skúške podľa WLTP
pri vozidle H a L

71

Menovité napätie
REESS

V

Podľa DIN EN 60050-482

Pre nízkonapäťové batérie opísané
v doplnku 2 k čiastkovej prílohe
6 k prílohe XXI k nariadeniu
(EÚ) 2017/1151

72

Korekčný koeficient
radu ATCT

—

Čiastková príloha 6a
k prílohe XXI k nariadeniu
(EÚ) 2017/1151

Korekčný koeficient radu ATCT
(korekcia pri 14 °C)

73

Korekcia rýchlosti
a vzdialenosti pri
skúške podľa WLTP

—

Nariadenie (EÚ) 2017/1151

Bola vykonaná korekcia?

Korekcia RCB pri
skúške podľa WLTP

—

75

Počet skúšok podľa
WLTP

1, 2
alebo 3

76

Hodnota pri WLTP
nahlásená za vozidlo
HaL

g/km

Vyhlásenie výrobcu

Nahlásená hodnota podľa WLTP
za vozidlo H a L. Hodnota musí
zahŕňať všetky korekcie (ak sa
uplatňujú)

77

Nameraná hodnota
CO2 pri WLTP
korigovaná hodnota
za vozidlo H a/alebo L

g/km

Hodnoty MCO2,C,5 z doplnku
4 k prílohe I k nariadeniu
(EÚ) 2017/1151

Kombinované namerané emisie
CO2 za vozidlo H a L po
všetkých uplatniteľných
korekciách. V prípade 2 a 3
skúšok podľa WLTP sa poskytnú
všetky namerané výsledky.

78

Opätovná skúška
WLTP

Bod 2.2b písm. b) prílohy I

Uveďte, ktoré skúšobné
podmienky uvedené v bode 2.2a
písm. a) až d) prílohy I sa
opätovne preskúšali“

74

0 = nie | 1 = áno

—

Doplnok 2 k čiastkovej
prílohe 6 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ)
2017/1151

Bola vykonaná korekcia?
0 = nie | 1 = áno

Uveďte, či údaje pochádzajú
z prvej, druhej alebo tretej skúšky
podľa WLTP.

c) Bod 3.1.1.1 sa mení takto:
i)

Hodnota podľa tabuľky A6.
App2/1 v nariadení (EÚ)
2017/1151

Písmeno a) sa vypúšťa;

ii) V písmene c) sa bod iii) nahrádza takto:
„iii) vstupné údaje podľa špecifikácie v bode 2.4;“
iii) Dopĺňa sa tento pododsek:
„Zhrnutie uvedené v písmene c) sa zašifruje na zaistenie dôvernosti.“
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d) Bod 3.1.1.2 sa nahrádza takto:
„3.1.1.2. Úplný korelačný súbor
Schvaľovací úrad alebo prípadne vymenovaná technická služba v prípade, že bol originál výstupnej správy
korelačného nástroja vydaný v súlade s bodom 3.1.1.1, nahrajú zhrnutie uvedené v bode 3.1.1.1 písm. c) na
server Komisie, odkiaľ sa odosielateľovi vráti odpoveď (s kópiou adresovanou príslušnému odboru Komisie)
vrátane náhodne vygenerovaného celého čísla na škále od 0 do 99, hash kódu zhrnutia, ktorý sa jednoznačne
spája s daným číslom originálu výstupnej správy digitálne podpísanej serverom Komisie.
Schvaľovací úrad alebo prípadne vymenovaná technická služba vytvorí úplný korelačný súbor, ktorý obsahuje
originál výstupnej správy uvedený v bode 3.1.1.1 a odpoveď zo serveru Komisie. Súbor spravuje schvaľovací
úrad ako protokol o skúške v súlade s prílohou VIII k smernici 2007/46/ES.“
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Bod 2 písm. c) a d) sa uplatňuje od 1. februára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 18. decembra 2018
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2043
z 18. decembra 2018,
ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1153 s cieľom objasniť skúšobné podmienky
WLTP a stanoviť monitorovanie údajov typového schválenia
(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. 443/2009 z 23. apríla 2009, ktorým sa stanovujú
výkonové emisné normy nových osobných automobilov ako súčasť integrovaného prístupu Spoločenstva na zníženie
emisií CO2 z ľahkých úžitkových vozidiel (1), a najmä na jeho článok 13 ods. 7 prvý pododsek,
keďže:
(1)

Na zohľadnenie rozdielu medzi úrovňami emisií CO2 určenými podľa nového európskeho jazdného cyklu (ďalej
len „NEDC“) a úrovňami určenými podľa nového celosvetového harmonizovaného skúšobného postupu pre
ľahké vozidlá (ďalej len „WLTP“) sa vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2017/1153 (2) zaviedla metodika
korelácie hodnôt emisií CO2, pokiaľ ide o osobné vozidlá.

(2)

Cieľom metodiky korelácie je priniesť výsledky, ktorými sa zabezpečí, že požiadavky na zníženie stanovené
v nariadení (ES) č. 443/2009 budú porovnateľne prísne podľa starého aj podľa nového skúšobného postupu.
Schvaľovacie úrady a technické služby by sa preto spolu s výrobcami mali snažiť zabezpečiť, aby sa skúšky podľa
WLTP a NEDC vykonávané na účel tohto nariadenia vykonávali za skúšobných podmienok, ktoré sú
porovnateľné a v súlade s cieľom tohto nariadenia.

(3)

Na tento účel je nevyhnutné objasniť určité aspekty skúšobných podmienok WLTP, ktoré by sa mali uplatňovať
na korelácie vykonávané s cieľom zabezpečiť monitorovanie údajov o emisiách CO2 podľa WLTP a NEDC pri
vozidlách prvýkrát zaevidovaných v roku 2020. Tieto objasnenia by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli
dotknuté postup a požiadavky stanovené v nariadení Komisie (EÚ) 2017/1151 (3) a ovplyvnená platnosť
akýchkoľvek typových schválení udelených na tomto základe.

(4)

Takisto je potrebné určiť rozdiel medzi hodnotami emisií CO2 nahlásenými výrobcami na účel typového
schválenia so zreteľom na emisie v roku 2020 a hodnotami nameranými podľa nariadenia (EÚ) 2017/1151.
Výrobcovia by preto mali byť povinní vypočítať a oznámiť Komisii hodnoty emisií CO2 podľa WLTP za všetky
nové osobné vozidlá zaevidované v kalendárnom roku 2020 s použitím hodnôt merania pri vozidle H a vozidle
L ako vstupných údajov pre interpolačnú metódu.

(5)

Pre obmedzený počet interpolačných radov budú v roku 2020 k dispozícii len hodnoty merania pri vozidle H.
Počet týchto interpolačných radov by sa mal dôsledne monitorovať a Komisia by mala zvážiť vylúčenie týchto
radov z výpočtu referenčných údajov pre rok 2020, ak by došlo k výraznému zvýšeniu počtu takýchto radov
v porovnaní so situáciou v roku 2018.

(6)

Transparentnosť skúšania emisií by sa mala zlepšiť, a preto by sa Komisii mali sprístupniť údaje o skúškach podľa
WLTP, ako aj výsledky korelácie. Týmto sa Komisii umožní okamžite identifikovať a riešiť problémy a možné
nezrovnalosti pri vykonávaní postupov. Z uvedeného dôvodu by sa za každú skúšku vykonanú podľa WLTP mala
vyplniť matica vstupných údajov a vcelku odoslať Komisii ako súčasť výmeny údajov pomocou korelačného
nástroja. V záujme zabezpečenia dôvernosti by súbor vstupných údajov mal byť vzhľadom na jeho prenos
šifrovaný.

(7)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre zmenu klímy,

(1) Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 1.
(2) Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1153 z 2. júna 2017, ktorým sa stanovuje metodika určovania korelačných parametrov
potrebných na zohľadnenie zmien v regulačnom skúšobnom postupe a mení nariadenie (EÚ) č. 1014/2010 (Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017,
s. 679).
(3) Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1151 z 1. júna 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007
o typovom schvaľovaní motorových vozidiel so zreteľom na emisie ľahkých osobných a úžitkových vozidiel (Euro 5 a Euro 6)
a o prístupe k informáciám o opravách a údržbe vozidiel, ktorým sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES,
nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 1230/2012 a ktorým sa zrušuje nariadenie Komisie (ES) č. 692/2008
(Ú. v. EÚ L 175, 7.7.2017, s. 1).
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PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2017/1153 sa mení takto:
(1) Dopĺňa sa tento článok 7a:
„Článok 7a
Oznamovanie výsledkov merania podľa WLTP
1.
Výrobcovia vypočítajú hodnotu kombinovaných emisií CO2 pre každé nové osobné vozidlo zaevidované
v roku 2020 podľa vzorca uvedeného v odseku 3.2.3.2.4 druhom pododseku čiastkovej prílohy 7 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ) 2017/1151, v ktorom sa veličiny MCO2-H a MCO2-L pre príslušný interpolačný rad nahradia
hodnotami MCO2,C,5 prevzatými z položiek 2.5.1.1.3 (vozidlo H) a 2.5.1.2.3 (vozidlo L) osvedčenia o typovom
schválení ES, ako sa uvádza vo vzore stanovenom v doplnku 4 k prílohe I k nariadeniu (EÚ) 2017/1151.
Keď sa kombinované emisie CO2 jednotlivého vozidla stanovia len odkazom na vozidlo H, výrobcovia poskytnú
hodnotu MCO2,C,5 prevzatú z položky 2.5.1.1.3 (vozidlo H) osvedčenia o typovom schválení ES.
Výrobcovia predložia tieto hodnoty emisií CO2 spolu s hodnotami MCO2,C,5 použitými na výpočet Komisii najneskôr
do troch mesiacov od prijatia oznámenia Komisie o predbežných údajoch na rok 2020, a to prostredníctvom
nahratia daných údajov na konto výrobcu v archíve obchodných údajov Európskej environmentálnej agentúry.
2.
Keď údaje uvedené v odseku 1 nie sú predložené v stanovenej lehote, Komisia prevezme hodnotu
zaznamenanú v položke 2.5.1.2.3 osvedčenia o typovom schválení ES a túto hodnotu považuje za kombinované
emisie CO2 na účely odseku 1 pre všetky nové zaevidované vozidlá v interpolačnom rade, pre ktoré bolo vydané
osvedčenie o typovom schválení, a prípadne hodnotu uvedenú v položke 2.5.1.1.3 pre tieto rady, keď sú k dispozícii
len merania pri vozidle H.
3.
Komisia monitoruje počet interpolačných radov, pre ktoré sa emisie CO2 stanovujú len odkazom na vozidlo H
každého výrobcu, a v prípade zvýšenia počtu týchto radov v porovnaní so situáciou v roku 2018 posúdi vplyv tohto
zvýšenia na výpočet uvedený v odseku 1 a keď je to vhodné, vylúči tieto rady z daného výpočtu.“
(2) Príloha I sa mení takto:
a) Vkladajú sa tieto body 2.2a. a 2.2.b.:
„2.2a. Skúšobné podmienky WLTP
Na to, aby sa skúška podľa WLTP mohla považovať za relevantnú v súlade s bodom 2.2 a na účel určenia
vstupných údajov stanovených v bode 2.4 sa uplatňujú skúšobné podmienky stanovené v prílohe XXI
k nariadeniu 2017/1151 s týmito spresneniami:
a) na všetky takéto výsledky skúšok sa uplatní korekcia výsledkov skúšky podľa WLTP pre hmotnostné emisie
CO2 v súlade s doplnkom 2 k čiastkovej prílohe 6 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 bez ohľadu na
ustanovenia v bode 3.4.4. písm. a) uvedeného doplnku;
b) bez toho, aby boli dotknuté požiadavky nariadenia (EÚ) 2017/1151, ak je skúšobné vozidlo vybavené techno
lógiami, ktoré ovplyvňujú jeho výkonnosť v oblasti CO2 vrátane okrem iného technológií uvedených
v položkách 42 až 50 matice vstupných údajov stanovenej v bode 2.4 a ktoré sú určené na fungovanie počas
skúšky, tieto technológie budú v prevádzke počas skúšky vozidla bez ohľadu na uplatnený skúšobný postup,
t. j. NEDC alebo WLTP;
c) ak je skúšobné vozidlo vybavené automatickou prevodovkou, použije sa rovnaký režim voliteľný vodičom bez
ohľadu na uplatnený skúšobný postup. Keď sa na skúšky podľa WLTP používa režim najlepšieho prípadu
a najhoršieho prípadu v súlade s bodom 1.2 písm. c) doplnku 6 k čiastkovej prílohe 8 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ) 2017/1151, ako vstupný údaj pre korelačný nástroj a takisto pre akúkoľvek fyzickú skúšku
podľa NEDC sa použije režim najhoršieho prípadu;
d) ak je skúšobné vozidlo vybavené manuálnou prevodovkou, veličina nmin_drive_set sa vymedzuje vzorcom
stanoveným v odseku 2 písm. k) bode 3 čiastkovej prílohy 2 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151.
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So súhlasom schvaľovacieho úradu alebo prípadne technickej služby môže výrobca body radenia prevodových
stupňov počítať odlišne za predpokladu, že je to odôvodnené vzhľadom na jazdné vlastnosti vozidla a že
doplnková bezpečnostná rezerva výkonu uplatnená v súlade s bodom 3.4 čiastkovej prílohy 2 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 nepresiahne 20 %.
Podmienky uvedené v písmenách a) až d) sa uplatňujú na účel korelácie vykonávanej podľa tohto nariadenia,
a to bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v nariadení (EÚ) 2017/1151 a typové schválenia
udelené podľa uvedeného nariadenia.
2.2b. Uplatniteľnosť skúšobných podmienok WLTP
Spresnenia uvedené v bode 2.2a písm. a) až d) sa uplatňujú takto:
a) na nové typy vozidiel od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia;
b) na existujúce typy vozidiel, pokiaľ ide o typy vozidiel, ktoré zahŕňajú vozidlá uvedené na trh v roku 2020,
výrobcovia poskytnú schvaľovaciemu úradu dôkaz, na základe ktorého schvaľovací úrad potvrdí, či pri
skúškach schválenia podľa WLTP boli splnené skúšobné podmienky uvedené v bode 2.2a písm. a) až d).
V potvrdení sa uvedie identifikátor interpolačného radu a potvrdenie týkajúce sa jednotlivých skúšobných
podmienok uvedených v písmenách a) až d). Schvaľovací úrad vydá potvrdenie výrobcovi a zabezpečí, že
potvrdenie sa zaznamená a na požiadanie Komisie sa môže okamžite sprístupniť.
Keď schvaľovací úrad nemôže potvrdiť splnenie jednej alebo viacerých uvedených skúšobných podmienok,
výrobca zabezpečí vykonanie novej skúšky alebo prípadne série skúšok podľa WLTP v súlade s čiastkovou
prílohou 6 k prílohe XXI k nariadeniu (EÚ) 2017/1151 pod dohľadom schvaľovacieho úradu alebo prípadne
technickej služby, pričom sa na príslušný interpolačný rad uplatnia skúšobné podmienky stanovené
v bode 2.2a písm. a) až d) vrátane novej korelácie v súlade s týmto nariadením.
V prípade, keď nie je splnená len skúšobná podmienka uvedená v bode 2.2a písm. a), výrobca môže korigovať
danú hodnotu v matici vstupných údajov bez potreby novej skúšky podľa WLTP.
Schvaľovací úrad alebo podľa potreby vymenovaná technická služba zaznamená výsledky opätovného
skúšania alebo korekcie a koreláciu v súlade s bodom 5 prílohy I a úplný korelačný súbor na základe
vstupných údajov opätovného skúšania sa odošle Komisii podľa bodu 3.1.1.2 najneskôr do 30. apríla 2021.“
b) Bod 2.4 sa mení takto:
i) V prvom odseku sa dopĺňa táto veta:
„Matica vstupných údajov sa vyplní za každú skúšku vykonanú podľa WLTP.“;
ii) Tabuľka 1 sa mení takto:
— v položke 56 sa text v stĺpci „Poznámky“ nahrádza takto:
„Súbor údajov: údaje zo systému OBD a vozidlového dynamometra, 1 Hz pre OBD port a 10 Hz pre
vozidlový dynamometer, rozlíšenie 0,1 km/h“;
— v položke 57 sa text v stĺpci „Poznámky“ nahrádza takto:
„Súbor údajov: 1 Hz. Poskytne sa teoreticky vypočítaný prevodový stupeň pre vozidlo H a L (ak sa
uplatňuje)“;
— v položke 61 sa text v stĺpci „Poznámky“ nahrádza takto:
„Súbor údajov: 1 Hz (frekvencia odberu vzoriek prístroja 20 Hz), rozlíšenie 0,1 A, externé meracie
zariadenie synchronizované s vozidlovým dynamometrom“;
— položka 67 sa nahrádza takto:
„67

Ki regeneračný faktor
multiplikačný/aditívny pre
vozidlo H a L

—

Doplnok 1 k čiastkovej
prílohe 6 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ)
2017/1151

Pri vozidlách bez periodicky
regeneratívnych systémov sa
táto hodnota rovná 1.“
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— Dopĺňajú sa tieto nové položky:
Doplnok 2 k čiastkovej
prílohe 6 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ)
2017/1151

Hodnota podľa tabuľky A6.
App2/1 v nariadení (EÚ)
2017/1151

l/100 km

Bod 6 čiastkovej prílohy 7
k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ)
2017/1151

Nevyvážená spotreba paliva
pri skúške typu 1

Menovité napätie REESS

V

Podľa DIN EN 60050-482

Pre nízkonapäťové batérie
opísané v doplnku 2
k čiastkovej prílohe 6
k prílohe XXI k nariadeniu
(EÚ) 2017/1151

72

Korekčný koeficient radu
ATCT

—

Čiastková príloha 6a
k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ)
2017/1151

Korekčný koeficient radu
ATCT (korekcia pri 14 °C)

73

Korekcia rýchlosti
a vzdialenosti pri skúške
podľa WLTP

—

Nariadenie (EÚ)
2017/1151

Bola vykonaná korekcia?

Korekcia RCB pri skúške
podľa WLTP

—

Doplnok 2 k čiastkovej
prílohe 6 k prílohe XXI
k nariadeniu (EÚ)
2017/1151

Bola vykonaná korekcia?

„69

Výhrevnosť paliva

70

Spotreba paliva pri skúške
podľa WLTP pri vozidle H
aL

71

74

kWh/l

1, 2
alebo 3

0 = nie | 1 = áno

75

Počet skúšok podľa WLTP

Uveďte, či údaje pochádzajú
z prvej, druhej alebo tretej
skúšky podľa WLTP.

76

Hodnota CO2 pri WLTP
nahlásená za vozidlo H
a/alebo L

g/km

Vyhlásenie výrobcu

Nahlásená hodnota podľa
WLTP za vozidlo H a L.
Hodnota musí zahŕňať všetky
korekcie (ak sa uplatňujú)

77

Nameraná hodnota CO2
pri WLTP korigovaná
hodnota za vozidlo H
a/alebo L

g/km

Hodnoty MCO2,C,5
z doplnku 4 k prílohe I
k nariadeniu (EÚ)
2017/1151

Kombinované namerané
emisie CO2 za vozidlo H a L
po všetkých uplatniteľných
korekciách. V prípade 2 a 3
skúšok podľa WLTP sa
poskytnú všetky namerané
výsledky.

78

Opätovná skúška WLTP

—

Bod 2.2b písm. b)
prílohy I

Uveďte, ktoré skúšobné
podmienky uvedené
v bode 2.2a písm. a) až d)
prílohy I sa opätovne
preskúšali“

c) Bod 3.1.1.1 sa mení takto:
i)

0 = nie | 1 = áno

Písmeno a) sa vypúšťa;

ii) V písmene c) sa bod iii) nahrádza takto:
„iii) vstupné údaje podľa špecifikácie v bode 2.4.“;
iii) Dopĺňa sa tento pododsek:
„Zhrnutie uvedené v písmene c) sa zašifruje na zaistenie dôvernosti.“
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d) Bod 3.1.1.2 sa nahrádza takto:
„3.1.1.2. Úplný korelačný súbor
Schvaľovací úrad alebo prípadne vymenovaná technická služba v prípade, že bol originál výstupnej správy
korelačného nástroja vydaný v súlade s bodom 3.1.1.1, nahrajú zhrnutie uvedené v bode 3.1.1.1 písm. c) na
server Komisie, odkiaľ sa odosielateľovi vráti odpoveď (s kópiou adresovanou príslušnému odboru Komisie)
vrátane náhodne vygenerovaného celého čísla na škále od 0 do 99, hash kódu zhrnutia, ktorý sa jednoznačne
spája s daným číslom originálu výstupnej správy digitálne podpísanej serverom Komisie.
Schvaľovací úrad alebo prípadne vymenovaná technická služba vytvorí úplný korelačný súbor, ktorý obsahuje
originál výstupnej správy uvedený v bode 3.1.1.1 a odpoveď zo serveru Komisie. Súbor spravuje schvaľovací
úrad ako protokol o skúške v súlade s prílohou VIII k smernici 2007/46/ES.“
Článok 2
Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 1 bod 2 písm. c) a d) sa uplatňujú od 1. februára 2019.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských
štátoch.
V Bruseli 18. decembra 2018
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/2044
z 19. decembra 2018,
ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1484/95, pokiaľ ide o stanovenie reprezentatívnych cien
v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín
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 183 písm. b),
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 510/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa stanovujú
obchodné opatrenia uplatniteľné na určitý tovar vznikajúci spracovaním poľnohospodárskych výrobkov, a ktorým sa
zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009 (2), a najmä na jeho článok 5 ods. 6 písm. a),
keďže:
(1)

Nariadením Komisie (ES) č. 1484/95 (3) sa stanovili pravidlá uplatňovania systému dodatkových dovozných ciel
a reprezentatívne ceny v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín.

(2)

Z pravidelnej kontroly údajov, z ktorých sa vychádza pri stanovovaní reprezentatívnych cien výrobkov
v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín, vyplýva, že reprezentatívne ceny pre dovoz
niektorých výrobkov treba zmeniť, pričom sa zohľadňujú rozdiely v cenách v závislosti od pôvodu.

(3)

Nariadenie (ES) č. 1484/95 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.

(4)

Treba zabezpečiť, aby sa toto opatrenie začalo uplatňovať čo najskôr po sprístupnení aktualizovaných údajov,
a preto by toto nariadenie malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1
Príloha I k nariadeniu (ES) č. 1484/95 sa nahrádza textom uvedeným 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 19. decembra 2018
Za Komisiu
v mene predsedu
Jerzy PLEWA

generálny riaditeľ
Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka

(1) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 671.
(2) Ú. v. EÚ L 150, 20.5.2014, s. 1.
(3) Nariadenie Komisie (ES) č. 1484/95 z 28. júna 1995 stanovujúce podrobné pravidlá na zavedenie systému dodatkových dovozných ciel
a stanovenie reprezentatívnych cien v sektoroch hydinového mäsa a vajec a pre vaječný albumín a ktorým sa ruší nariadenie
č. 163/67/EHS (Ú. v. ES L 145, 29.6.1995, s. 47).
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PRÍLOHA

„PRÍLOHA I

Číselný znak
KN

Opis tovaru

Reprezentatívna
cena
(v EUR/100 kg)

Zábezpeka podľa
článku 3
(v EUR/100 kg)

Pôvod (1)

0207 12 90

Mrazené trupy z hydiny druhu Gallus do
mesticus, známe ako „kurčatá 65 %“

113,4

1

AR

0207 14 10

Mrazené vykostené kusy z hydiny druhu
Gallus domesticus

271,2

9

AR

219,7

24

BR

333,0

0

CL

246,1

16

TH

340,2

0

BR

362,7

0

CL

308,2

0

BR

0207 27 10

1602 32 11

Mrazené vykostené morčacie kusy

Nevarené prípravky z hydiny druhu Gal
lus domesticus

(1) Nomenklatúra krajín stanovená nariadením Komisie (EÚ) č. 1106/2012 z 27. novembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Eu
rópskeho 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).“
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ROZHODNUTIA
VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/2045
z 19. decembra 2018,
ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 obnovuje povolenie
umiestňovať na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810
(MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6), sú z nej zložené alebo vyrobené
[oznámené pod číslom C(2018) 8239]
(Iba holandské a francúzske znenie je autentické)
(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. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifi
kovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 11 ods. 3 a článok 23 ods. 3,
keďže:
(1)

Rozhodnutím Komisie 2007/701/ES (2) sa udelilo povolenie umiestňovať na trh potraviny a krmivá, ktoré
obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603 × MON 810 (ďalej len „kukurica NK603 × MON 810“), sú
z nej zložené alebo vyrobené. Rozsah pôsobnosti uvedeného povolenia sa vzťahuje aj na umiestňovanie na trh
iných výrobkov, ako sú potraviny a krmivá, ktoré obsahujú kukuricu NK603 × MON 810 alebo sú z nej zložené,
na účely rovnakého používania ako akákoľvek iná kukurica s výnimkou pestovania.

(2)

Dňa 20. októbra 2016 spoločnosť Monsanto Europe N.V./S.A. v súlade s článkom 11 a článkom 23 nariadenia
(ES) č. 1829/2003 predložila Komisii žiadosť o obnovenie tohto povolenia.

(3)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vydal 26. februára 2018 priaznivé stanovisko (3)
v súlade s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003. Dospel k záveru, že žiadosť o obnovenie neobsahovala
dôkazy o nových nebezpečenstvách, zmenenej expozícii či vedeckých pochybnostiach, ktoré by zmenili závery
pôvodného posúdenia rizika v prípade kukurice NK603 × MON 810, ktoré úrad prijal v roku 2005 (4).

(4)

Úrad vo svojom stanovisku z 26. februára 2018 zohľadnil všetky otázky a obavy, ktoré členské štáty uviedli
v rámci konzultácie s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 nariadenia
(ES) č. 1829/2003.

(5)

Úrad zároveň dospel k záveru, že plán monitorovania vplyvov na životné prostredie, ktorý predložil žiadateľ
a ktorý pozostáva z plánu všeobecného dohľadu, je v súlade s plánovanými spôsobmi použitia výrobkov.

(6)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa malo obnoviť povolenie umiestňovať na trh potraviny a zložky potravín,
ktoré obsahujú kukuricu NK603 × MON 810, sú z nej zložené alebo vyrobené, krmivá, ktoré obsahujú kukuricu
NK603 × MON 810, sú z nej zložené alebo vyrobené, a výrobky iné ako potraviny a krmivá obsahujúce
kukuricu NK603 × MON 810, z nej zložené alebo vyrobené, na účely rovnakého používania ako akákoľvek iná
kukurica s výnimkou pestovania.

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Rozhodnutie Komisie z 24. októbra 2007, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 povoľuje
umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu NK603xMON810 (MON-ØØ6Ø3-6xMON-ØØ81Ø-6), sú
z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 285, 31.10.2007, s. 37).
(3) Vedecké stanovisko k posúdeniu geneticky modifikovanej kukurice NK603 × MON 810 na účely obnovenia povolenia v zmysle
nariadenia (ES) č. 1829/2003 (žiadosť EFSA-GMO-RX-007). Vestník EFSA (EFSA Journal) (2018) 16(2):5163.
(4) Opinion of the Scientific Panel on Genetically Modified Organisms on an application (Reference EFSA-GMO-UK-2004-01) for the
placing on the market of glyphosate-tolerant and insect-resistant genetically modified maize NK603 × MON 810, for food and feed uses
under Regulation (EC) No 1829/2003 from Monsanto. EFSA Journal (2005) 309, 1–22.
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(7)

Kukurici NK603 × MON 810 sa pridelil jednoznačný identifikátor v súlade s nariadením Komisie (ES)
č. 65/2004 (1) v rámci pôvodného povolenia pre kukuricu NK603 × MON 810. Tento jednoznačný identifikátor
by sa mal používať aj naďalej.

(8)

Zo stanoviska úradu vyplýva, že v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, nie sú okrem
požiadaviek stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a článku 4 ods. 6
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (2) potrebné žiadne špecifické požiadavky na
označovanie. V snahe zabezpečiť, aby používanie výrobkov obsahujúcich kukuricu NK603 × MON 810 alebo
z nej zložených zostalo v medziach povolenia udeleného týmto rozhodnutím, by sa však malo na označení
daných výrobkov, s výnimkou výrobkov určených na použitie v potravinách, jasne uviesť, že nie sú určené na
pestovanie.

(9)

S cieľom zohľadniť vykonávanie a výsledky činností stanovených v pláne monitorovania vplyvov na životné
prostredie by držiteľ povolenia mal predkladať výročné správy v súlade s požiadavkami na štandardné formuláre
na oznamovanie stanovené v rozhodnutí Komisie 2009/770/ES (3).

(10)

Stanovisko úradu neoprávňuje na uloženie osobitných podmienok alebo obmedzení vzťahujúcich sa na
umiestnenie potravín a krmív na trh a/alebo na ich používanie a zaobchádzanie s nimi vrátane požiadaviek
monitorovania po ich umiestnení na trh, pokiaľ ide o použitie na ľudskú a živočíšnu spotrebu.

(11)

Všetky relevantné informácie o povolení týchto výrobkov by sa mali zapísať do registra Spoločenstva pre
geneticky modifikované potraviny a krmivá uvedeného v článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(12)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Strediska pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti
(Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej
diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1946/2003 (4).

(13)

Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda.
Prijatie tohto vykonávacieho aktu sa považovalo sa nevyhnutné, a preto ho predseda predložil odvolaciemu
výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Geneticky modifikovaný organizmus a jednoznačný identifikátor
Geneticky modifikovanej kukurici (Zea mays L.) NK603 × MON 810 získanej krížením kukurice obsahujúcej genetické
modifikácie MONØØ6Ø3-6 a MON-ØØ81Ø-6 špecifikovanej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu sa v súlade
s nariadením (ES) č. 65/2004 prideľuje jednoznačný identifikátor MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.

Článok 2
Obnovenie povolenia
V súlade s podmienkami stanovenými v tomto rozhodnutí sa obnovuje povolenie umiestňovať na trh tieto výrobky:
a) potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu NK603 × MON 810, sú z nej zložené alebo vyrobené;
b) krmivá, ktoré obsahujú kukuricu NK603 × MON 810, sú z nej zložené alebo vyrobené;
c) iné výrobky ako potraviny a krmivá, ktoré obsahujú kukuricu NK603 × MON 810 alebo sú z nej zložené a sú určené
na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica s výnimkou pestovania.
(1) Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifi
kátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifiko
vaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa
smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).
(3) Rozhodnutie Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monito
rovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na
účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných
organizmov (Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1).
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Článok 3
Označovanie
1.
Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „kukurica“.
2.
Na označení výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu NK603 × MON 810 alebo sú z nej zložené, ako aj v sprievodnej
dokumentácii k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť „neurčené na pestovanie“.
Článok 4
Metóda detekcie
Na detekciu kukurice NK603 × MON 810 sa uplatňuje metóda stanovená v písmene d) prílohy.
Článok 5
Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie
1.
Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a vykonávanie plánu monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa
písmena h) prílohy.
2.
Držiteľ povolenia predkladá Komisii výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností stanovených v pláne
monitorovania v súlade s formulárom stanoveným v rozhodnutí 2009/770/ES.
Článok 6
Register Spoločenstva
Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa zapíšu do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované
potraviny a krmivá uvedeného v článku 28 nariadenia (ES) č. 1829/2003.
Článok 7
Držiteľ povolenia
Držiteľom povolenia je spoločnosť Monsanto Company, Spojené štáty americké, ktorú zastupuje Monsanto Europe
S.A./N.V., Belgicko.
Článok 8
Platnosť
Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 10 rokov odo dňa jeho oznámenia.
Článok 9
Adresát
Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Monsanto Europe S.A/N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko.

V Bruseli 19. decembra 2018
Za Komisiu
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie
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PRÍLOHA

a) Žiadateľ a držiteľ povolenia:
Meno/názov: Monsanto Company
Adresa:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké

Podnik zastúpený spoločnosťou Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, Haven 627, B-2040 Antverpy,
Belgicko
b) Označenie a špecifikácia výrobkov:
1. potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, sú z nej zložené alebo
vyrobené;
2. krmivá, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6, sú z nej zložené alebo vyrobené;
3. výrobky iné ako potraviny a krmivá, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 alebo sú z nej
zložené a sú určené na rovnaké použitie ako akákoľvek iná kukurica s výnimkou pestovania.
V geneticky modifikovanej kukurici MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 dochádza k expresii bielkoviny CP4 EPSPS,
ktorá zvyšuje jej odolnosť proti glyfosátovým herbicídom, a bielkoviny Cry1Ab, ktorá jej poskytuje ochranu proti
určitým škodcom radu motýľov (Ostrina nubilalis, Sesamia spp.).
c) Označovanie:
1. Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia
(ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „kukurica“.
2. Na označení výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6 alebo sú z nej zložené, ako
aj v sprievodnej dokumentácii k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť
„neurčené na kultiváciu“.
d) Metóda detekcie:
1. Kvantitatívne metódy založené na polymerázovej reťazovej reakcii v reálnom čase špecifické pre jednotlivé
genetické modifikácie, pokiaľ ide o geneticky modifikovanú kukuricu MON-ØØ6Ø3-6 a kukuricu
MON-ØØ81Ø-6, validované v prípade kukurice MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6.
2. Validované referenčným laboratóriom EÚ zriadeným podľa nariadenia (ES) č. 1829/2003 (pozri http://gmo-crl.jrc.
ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx).
3. Referenčné materiály: ERM®-BF413 (pre MON-ØØ81Ø-6) a ERM®-BF415 (pre MON-ØØ6Ø3-6) sú dostupné na
stránke Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie na adrese: https://ec.europa.eu/jrc/en/referencematerials/catalogue.
e) Jednoznačný identifikátor:
MON-ØØ6Ø3-6 × MON-ØØ81Ø-6
f) Informácie vyžadované podľa prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
k Dohovoru o biologickej diverzite:
[Stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti, IČ záznamu: uverejnené v registri Spoločenstva pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá pri oznámení].
g) Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa umiestňovania výrobkov na trh, ich používania alebo zaobchá
dzania s nimi:
Nevyžadujú sa.
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h) Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie:
Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie v zmysle prílohy VII k smernici 2001/18/ES.
[Odkaz: plán uverejnený v registri pre geneticky modifikované potraviny a krmivá].
i) Požiadavky na monitorovanie týkajúce sa používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich
umiestnení na trh:
Nevyžadujú sa.
Poznámka: Je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy sa verejnosti
sprístupnia formou aktualizácie registra pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/2046
z 19. decembra 2018,
ktorým sa povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu
MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a geneticky modifikovanú kukuricu
obsahujúcu kombináciu dvoch, troch alebo štyroch genetických modifikácií MON 87427, MON
89034, 1507, MON 88017 a 59122, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje
rozhodnutie 2011/366/EÚ
[oznámené pod číslom C(2018) 8238]
(Iba holandské a francúzske znenie je autentické)
(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. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifi
kovaných potravinách a krmivách (1), a najmä na jeho článok 7 ods. 3 a článok 19 ods. 3,

keďže:

(1)

Spoločnosť Monsanto Europe S.A./N.V. predložila 26. novembra 2013 v mene spoločnosti Monsanto Company
príslušnému vnútroštátnemu orgánu Belgicka v súlade s článkami 5 a 17 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť
o umiestnenie na trh potravín, zložiek potravín a krmív, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON
87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 (ďalej len „žiadosť“), sú z nej zložené alebo vyrobené.
Žiadosť sa týkala aj umiestnenia na trh výrobkov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427
× MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 alebo sú z nej zložené, a ktoré slúžia na iné použitie ako
potraviny a krmivá s výnimkou pestovania.

(2)

Okrem toho sa uvedená žiadosť týkala aj umiestnenia na trh výrobkov, ktoré obsahujú dvadsaťpäť čiastkových
kombinácií genetických modifikácií tvoriacich kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 ×
59122, sú z nich zložené alebo vyrobené. Dvanásť z týchto čiastkových kombinácií je už povolených: 1507 ×
59122, povolená vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 2018/1110 (2); MON 89034 × MON 88017, povolená
rozhodnutím Komisie 2011/366/EÚ (3); MON 87427 × MON 89034, povolená rozhodnutím Komisie (EÚ)
2018/1111 (4) a MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON
89034 × 1507 × 59122, MON 89034 × MON 88017 × 59122, 1507 × MON 88017 × 59122, MON 89034 ×
1507, MON 89034 × 59122, 1507 × MON 88017, MON 88017 × 59122, povolené vykonávacím rozhodnutím
Komisie 2013/650/EÚ (5).

(1) Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1.
(2) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1110 z 3. augusta 2018, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú
geneticky modifikovanú kukuricu 1507 × 59122 × MON 810 × NK603 a geneticky modifikovanú kukuricu kombinujúcu dve alebo tri
z genetických modifikácií 1507, 59122, MON 810 a NK603, sú z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušujú rozhodnutia
2009/815/ES, 2010/428/EÚ a 2010/432/EÚ (Ú. v. EÚ L 203, 10.8.2018, s. 13).
(3) Rozhodnutie Komisie 2011/366/EÚ zo 17. júna 2011, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003
povoľuje umiestniť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 × MON 88017 (MON-89Ø34-3 ×
MON-88Ø17-3), sú z nej zložené alebo vyrobené (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2011, s. 55).
(4) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1111 z 3. augusta 2018, ktorým sa povoľuje umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú
geneticky modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 × MON-87427-7)
a geneticky modifikovanú kukuricu obsahujúcu kombináciu dvoch z genetických modifikácií MON 87427, MON 89034 a NK603, sú
z nich zložené alebo vyrobené, a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/420/EÚ (Ú. v. EÚ L 203, 10.8.2018, s. 20).
(5) Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/650/EÚ zo 6. novembra 2013, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1829/2003 povoľuje uviesť na trh produkty, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu MON 89034 × 1507 × MON88017 ×
59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), štyri súvisiace geneticky modifikované kukurice,
v ktorých sa kombinujú tri rôzne individuálne genetické modifikácie [MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DASØ15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 ×
MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON88Ø17-3 × DAS-59122-7)], a štyri súvisiace geneticky modifikované kukurice, v ktorých sa kombinujú dve rôzne individuálne genetické
modifikácie [MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 ×
MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)], sú z nich zložené alebo
vyrobené (Ú. v. EÚ L 302, 13.11.2013, s. 47).
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(3)

Spoločnosť Monsanto Europe S.A./N.V., držiteľ povolenia pre jednu z uvedených dvanástich už povolených
čiastkových kombinácií (MON 89034 × MON 88017), požiadala Komisiu o zrušenie rozhodnutia 2011/366/EÚ
a jeho začlenenie do rozsahu pôsobnosti tohto rozhodnutia.

(4)

Toto rozhodnutie sa vzťahuje na štrnásť čiastkových kombinácií: štyri čiastkové kombinácie štyroch genetických
modifikácií (MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122,
MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122 a MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122); šesť
čiastkových kombinácií troch genetických modifikácií (MON 87427 × MON 89034 × 1507, MON 87427 ×
MON 89034 × MON 88017, MON 87427 × MON 89034 × 59122, MON 87427 × 1507 × MON 88017, MON
87427 × 1507 × 59122 a MON 87427 × MON 88017 × 59122) a štyri čiastkové kombinácie dvoch
genetických modifikácií (MON 87427 × 1507, MON 87427 × MON 88017, MON 87427 × 59122 a MON
89034 × MON 88017).

(5)

V súlade s článkom 5 ods. 5 a článkom 17 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1829/2003 žiadosť obsahovala aj informácie
a závery z posúdenia rizika vykonaného v súlade so zásadami stanovenými v prílohe II k smernici Európskeho
parlamentu a Rady 2001/18/ES (1), ako aj informácie požadované v prílohách III a IV k uvedenej smernici.
Zahŕňala aj plán monitorovania vplyvov na životné prostredie v súlade s prílohou VII k smernici 2001/18/ES.

(6)

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (ďalej len „úrad“) vydal 5. septembra 2017 priaznivé stanovisko v súlade
s článkami 6 a 18 nariadenia (ES) č. 1829/2003 (2). Dospel k záveru, že geneticky modifikovaná kukurica MON
87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 je rovnako bezpečná a výživná ako jej geneticky nemodi
fikovaný porovnávaný ekvivalent a testované geneticky nemodifikované referenčné odrody v kontexte rozsahu
žiadosti. V prípade čiastkových kombinácií, ktoré už boli v minulosti posúdené, sa nezistili žiadne nové dôvody
na obavy súvisiace s bezpečnosťou a predchádzajúce závery o týchto čiastkových kombináciách sú preto aj
naďalej platné. V prípade zvyšných čiastkových kombinácií úrad konštatoval, že sa očakáva rovnaká bezpečnosť
ako v prípade genetických modifikácií MON 87427, MON 89034, 1507, MON 88017 a 59122, v minulosti
posúdených čiastkových kombinácií, ako aj kukurice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 ×
59122 s piatimi genetickými modifikáciami.

(7)

Úrad vo svojom stanovisku zohľadnil otázky a obavy, ktoré členské štáty uviedli v rámci konzultácie
s príslušnými vnútroštátnymi orgánmi podľa článku 6 ods. 4 a článku 18 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(8)

Úrad takisto dospel k záveru, že plán monitorovania vplyvov na životné prostredie, ktorý predložil žiadateľ
a ktorý pozostáva z plánu všeobecného dohľadu, je v súlade s plánovanými spôsobmi použitia predmetných
výrobkov. Komisia však na základe odporúčania úradu zrevidovala plán monitorovania tak, aby zahŕňal aj
čiastkové kombinácie, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie.

(9)

Vzhľadom na uvedené skutočnosti by sa malo povoliť umiestniť na trh výrobky, ktoré obsahujú geneticky
modifikovanú kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, sú z nej zložené alebo
vyrobené, ako aj výrobky, ktoré obsahujú štrnásť čiastkových kombinácií uvedených v odôvodnení (4)
a v žiadosti, sú z nich zložené alebo vyrobené.

(10)

Rozhodnutie 2011/366/EÚ by sa malo v záujme zjednodušenia zrušiť.

(11)

V súlade s nariadením Komisie (ES) č. 65/2004 (3) by sa mal každému geneticky modifikovanému organizmu, na
ktorý sa vzťahuje toto rozhodnutie, prideliť jednoznačný identifikátor. Jednoznačný identifikátor pridelený
rozhodnutím 2011/366/EÚ by sa mal aj naďalej používať.

(12)

Zo stanoviska úradu vyplýva, že v prípade výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto rozhodnutie, nie sú okrem
požiadaviek stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 a článku 4 ods. 6
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 (4) potrebné žiadne špecifické požiadavky na
označovanie. Aby sa však zaručilo, že uvedené výrobky sa budú používať len v limitoch povolenia udeleného
týmto rozhodnutím, malo by sa na označení takýchto výrobkov (s výnimkou výrobkov určených na použitie ako
potraviny) jasne uviesť aj to, že nie sú určené na pestovanie.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov
do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1).
(2) EFSA GMO Panel (pracovná skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy), 2017. Vedecké stanovisko k žiadosti EFSA-GMO-BE2013-118 predloženej v súlade s nariadením (ES) č. 1829/2003 spoločnosťou Monsanto Company, ktorá sa týka povolenia geneticky
modifikovanej kukurice MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 a jej čiastkových kombinácií bez ohľadu na ich
pôvod, použitie ako potraviny a krmivá, ako aj dovoz a spracovanie. Vestník EFSA (EFSA Journal) (2017) 15(8):4921, 32 s, https://doi.
org/10.2903/j.efsa.2017.4921.
(3) Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifi
kátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5).
(4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifiko
vaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa
smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24).
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(13)

Držiteľ povolenia musí predkladať výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností stanovených v pláne
monitorovania vplyvov na životné prostredie. Dané výsledky by sa mali predkladať v súlade s požiadavkami na
štandardné formuláre na oznamovanie stanovenými v rozhodnutí Komisie 2009/770/ES (1).

(14)

Podľa stanoviska úradu nie sú odôvodnené žiadne osobitné podmienky alebo obmedzenia vzťahujúce sa na
umiestňovanie potravín a krmív na trh a/alebo na ich používanie a zaobchádzanie s nimi vrátane požiadaviek
monitorovania ich spotrebovania po umiestnení na trh alebo osobitných podmienok ochrany konkrétnych
ekosystémov/životného prostredia a/alebo zemepisných oblastí podľa článku 6 ods. 5 písm. e) a článku 18 ods. 5
písm. e) nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(15)

Všetky relevantné informácie o povolení týchto výrobkov by sa mali zapísať do registra Spoločenstva pre
geneticky modifikované potraviny a krmivá uvedeného v článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003.

(16)

Toto rozhodnutie sa oznámi prostredníctvom Strediska pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti
(Biosafety Clearing House) stranám Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti k Dohovoru o biologickej
diverzite podľa článku 9 ods. 1 a článku 15 ods. 2 písm. c) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)
č. 1946/2003 (2).

(17)

Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá nedoručil stanovisko v lehote, ktorú stanovil jeho predseda.
Prijatie tohto vykonávacieho aktu sa považovalo sa nevyhnutné, a preto ho predseda predložil odvolaciemu
výboru na ďalšie prerokovanie. Odvolací výbor nevydal stanovisko,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Geneticky modifikované organizmy a jednoznačné identifikátory
Geneticky modifikovanej kukurici špecifikovanej v písmene b) prílohy k tomuto rozhodnutiu sa v súlade s nariadením
(ES) č. 65/2004 prideľujú tieto jednoznačné identifikátory:
a) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 pre
geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122;
b) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 pre geneticky
modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017;
c) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 pre geneticky
modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507 × 59122;
d) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 pre geneticky
modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017 × 59122;
e) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 pre geneticky
modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017 × 59122;
f)

jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 pre geneticky modifikovanú kukuricu
(Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 1507;

g) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 pre geneticky modifikovanú kukuricu
(Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × MON 88017;
h) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7 pre geneticky modifikovanú kukuricu
(Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × 59122;
i)

jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 pre geneticky modifikovanú kukuricu
(Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × MON 88017;

j)

jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7 pre geneticky modifikovanú kukuricu
(Zea mays L.) MON 87427 × 1507 × 59122;

(1) Rozhodnutie Komisie 2009/770/ES z 13. októbra 2009, ktorým sa zavádzajú štandardné formuláre na oznamovanie výsledkov monito
rovania zámerného uvoľnenia do životného prostredia geneticky modifikovaných organizmov ako výrobkov alebo zložiek výrobkov na
účel ich umiestňovania na trhu podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 275, 21.10.2009, s. 9).
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 z 15. júla 2003 o cezhraničnom pohybe geneticky modifikovaných
organizmov (Ú. v. EÚ L 287, 5.11.2003, s. 1).
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k) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7 pre geneticky modifikovanú kukuricu
(Zea mays L.) MON 87427 × MON 88017 × 59122;
l)

jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) MON
87427 × 1507;

m) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.)
MON 87427 × MON 88017;
n) jednoznačný identifikátor MON-87427-7 × DAS-59122-7 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) MON
87427 × 59122;
o) jednoznačný identifikátor MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 pre geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.)
MON 89034 × MON 88017.

Článok 2
Povolenie
Na účely článku 4 ods. 2 a článku 16 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1829/2003 sa v súlade s podmienkami stanovenými
v tomto rozhodnutí povoľujú tieto výrobky:
a) potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu uvedenú v článku 1, sú z nej zložené
alebo vyrobené;
b) krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu uvedenú v článku 1, sú z nej zložené alebo vyrobené;
c) geneticky modifikovaná kukurica uvedená v článku 1 vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú z nej zložené, a to na
iné použitie, než je použitie uvedené v písmenách a) a b) tohto článku, s výnimkou pestovania.

Článok 3
Označovanie
1.
Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia (ES)
č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „kukurica“.
2.
Na označení výrobkov, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu uvedenú v článku 1 alebo sú z nej
zložené, ako aj v sprievodnej dokumentácii k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť
„neurčené na pestovanie“.

Článok 4
Metóda detekcie
Na detekciu geneticky modifikovanej kukurice uvedenej v článku 1 sa uplatňuje metóda uvedená v písmene d) prílohy.

Článok 5
Monitorovanie vplyvov na životné prostredie
1.
Držiteľ povolenia zabezpečí zavedenie a vykonávanie plánu monitorovania vplyvov na životné prostredie podľa
písmena h) prílohy.
2.
Držiteľ povolenia predkladá Komisii výročné správy o vykonávaní a výsledkoch činností stanovených v pláne
monitorovania v súlade s rozhodnutím 2009/770/ES.
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Článok 6
Register Spoločenstva
Informácie uvedené v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa zapíšu do registra Spoločenstva pre geneticky modifikované
potraviny a krmivá uvedeného v článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1829/2003.
Článok 7
Držiteľ povolenia
Držiteľom povolenia je spoločnosť Monsanto Company, Spojené štáty americké, zastúpená spoločnosťou Monsanto
Europe S.A./N.V., Belgicko.
Článok 8
Zrušenie
Rozhodnutie 2011/366/EÚ sa týmto zrušuje.
Článok 9
Platnosť
Toto rozhodnutie sa uplatňuje počas obdobia 10 rokov odo dňa jeho oznámenia.
Článok 10
Adresát
Toto rozhodnutie je určené spoločnosti Monsanto Europe S.A/N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko.

V Bruseli 19. decembra 2018
Za Komisiu
Vytenis ANDRIUKAITIS

člen Komisie
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PRÍLOHA

a) Žiadateľ a držiteľ povolenia:
Meno/názov: Monsanto Company
Adresa:

800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Spojené štáty americké

Podnik zastúpený spoločnosťou Monsanto Europe S.A./N.V., Scheldelaan 460, 2040 Antverpy, Belgicko
b) Určenie a špecifikácia výrobkov:
1. potraviny a zložky potravín, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) uvedenú v písmene e),
sú z nej zložené alebo vyrobené;
2. krmivá, ktoré obsahujú geneticky modifikovanú kukuricu (Zea mays L.) uvedenú v písmene e), sú z nej zložené
alebo vyrobené;
3. geneticky modifikovaná kukurica (Zea mays L.) uvedená v písmene e) vo výrobkoch, ktoré ju obsahujú alebo sú
z nej zložené, na iné použitie, než je použitie uvedené v bodoch 1 a 2, s výnimkou pestovania.
V kukurici MON-87427-7 dochádza k expresii bielkoviny CP4 EPSPS, ktorá zvyšuje jej odolnosť proti herbicídom na
báze glyfozátu.
V kukurici MON-89Ø34-3 dochádza k expresii bielkovín Cry1A.105 a Cry2Ab2, ktoré jej poskytujú ochranu proti
určitým škodcom radu Lepidoptera.
V kukurici DAS-Ø15Ø7-1 dochádza k expresii bielkoviny Cry1F, ktorá jej poskytuje ochranu proti určitým škodcom
radu Lepidoptera, ako aj k expresii bielkoviny PAT, ktorá zvyšuje jej odolnosť proti herbicídom na báze glufosinátu
amónneho.
V kukurici MON-88Ø17-3 dochádza k expresii modifikovanej bielkoviny Cry3Bb1, ktorá jej poskytuje ochranu proti
určitým škodcom radu Coleoptera, ako aj k expresii bielkoviny CP4 EPSPS, ktorá zvyšuje jej odolnosť proti
herbicídom na báze glyfozátu.
V kukurici DAS-59122-7 dochádza k expresii bielkovín Cry34Ab1 a Cry35Ab1, ktoré jej poskytujú ochranu proti
určitým škodcom radu Coleoptera, ako aj k expresii bielkoviny PAT, ktorá zvyšuje jej odolnosť proti herbicídom na
báze glufosinátu amónneho.
c) Označovanie:
1. Na účely požiadaviek na označovanie výrobkov stanovených v článku 13 ods. 1 a článku 25 ods. 2 nariadenia
(ES) č. 1829/2003 a v článku 4 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1830/2003 „názov organizmu“ je „kukurica“.
2. Na označení výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu uvedenú v písmene e) alebo sú z nej zložené, ako aj
v sprievodnej dokumentácii k týmto výrobkom, s výnimkou potravín a zložiek potravín, sa musí uviesť „neurčené
na pestovanie“.
d) Metóda detekcie:
1. Kvantitatívne metódy založené na polymerázovej reťazovej reakcii v reálnom čase špecifické pre jednotlivé
genetické modifikácie, pokiaľ ide o kukuricu MON 87427 × MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122, sú
metódy validované pre genetické modifikácie kukurice MON-87427-7, MON-89Ø34-3, DAS-Ø15Ø7-1, MON88Ø17-3 a DAS-59122-7.
2. Validované referenčným laboratóriom EÚ zriadeným v zmysle nariadenia (ES) č. 1829/2003, pozri http://gmo-crl.
jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;
3. Referenčné materiály: ERM®-BF418 (pre DAS-Ø15Ø7-1) a ERM®-BF424 (pre DAS-59122-7) sú dostupné na
stránke Spoločného výskumného centra (JRC) Európskej komisie na adrese https://ec.europa.eu/jrc/en/referencematerials/catalogue/ a AOCS 0512-A (pre MON-87427-7), AOCS 0906-E (pre MON-89Ø34-3) a AOCS 0406-D
(pre MON-88Ø17-3) sú dostupné na stránke spoločnosti American Oil Chemists Society na adrese (https://www.
aocs.org/crm#maize).
e) Jednoznačné identifikátory:
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;
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MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1;
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3;
MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7;
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3;
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7;
MON-87427-7 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7;
MON-87427-7 × DAS-Ø15Ø7-1;
MON-87427-7 × MON-88Ø17-3;
MON-87427-7 × DAS-59122-7;
MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3;
f) Informácie požadované podľa prílohy II ku Kartagenskému protokolu o biologickej bezpečnosti
k Dohovoru o biologickej diverzite:
[Stredisko pre výmenu informácií o biologickej bezpečnosti, IČ záznamu: uverejnené v registri Spoločenstva pre geneticky
modifikované potraviny a krmivá pri oznámení].
g) Podmienky alebo obmedzenia týkajúce sa umiestňovania výrobkov na trh, ich používania alebo manipulácie
s nimi:
Nevyžaduje sa.
h) Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie:
Plán monitorovania vplyvov na životné prostredie v zmysle prílohy VII k smernici 2001/18/ES.
[Odkaz: plán uverejnený v registri Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá].
i) Požiadavky na monitorovanie týkajúce sa používania potravín určených na ľudskú spotrebu po ich
umiestnení na trh
Nevyžaduje sa.
Poznámka: je možné, že odkazy na príslušné dokumenty bude potrebné priebežne upravovať. Tieto úpravy budú
verejnosti sprístupnené formou aktualizácie registra Spoločenstva pre geneticky modifikované potraviny a krmivá.
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/2047
z 20. decembra 2018
o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľného na burzy cenných papierov
vo Švajčiarsku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými
nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (1), a najmä na jej článok 25 ods. 4 písm. a),
keďže:
(1)

V článku 23 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 (2) sa stanovuje, že investičná
spoločnosť zabezpečí, aby sa obchody, ktoré vykonáva s akciami prijatými na obchodovanie na regulovanom
trhu alebo obchodovanými na obchodnom mieste, realizovali na regulovanom trhu, v multilaterálnom
obchodnom systéme (MTF) prípadne prostredníctvom systematického internalizátora, alebo na obchodnom
mieste v tretej krajine, ktoré Komisia podľa článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ pokladá za
rovnocenné.

(2)

Článok 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 sa vzťahuje len na obchodovaciu povinnosť v súvislosti s akciami.
Obchodovacia povinnosť sa nevzťahuje na žiadne iné kapitálové nástroje, ako sú vkladové potvrdenky, fondy
obchodované na burze (ETF), certifikáty a iné podobné finančné nástroje.

(3)

Cieľom postupu rovnocennosti v prípade obchodných miest zriadených v tretích krajinách stanoveného
v článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ je umožniť investičným spoločnostiam vykonávať obchody
s akciami, ktoré podliehajú obchodovacej povinnosti v Únii, na obchodných miestach tretích krajín uznaných za
rovnocenné. Na žiadosť príslušného orgánu členského štátu by Komisia mala posúdiť, či právny rámec a rámec
dohľadu tretej krajiny zaručuje, že obchodné miesto povolené v tejto tretej krajine spĺňa právne záväzné
požiadavky, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
č. 596/2014 (3), hlavy III smernice 2014/65/EÚ, hlavy II nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a zo smernice Európskeho
parlamentu a Rady 2004/109/ES (4), a že je predmetom účinného dohľadu a presadzovania v tejto tretej krajine.
Tento návrh by sa mal vykladať s prihliadnutím na ciele tohto aktu, najmä na jeho prínos k vytvoreniu
a fungovaniu vnútorného trhu, integrite trhu a ochrane investorov a v neposlednom rade aj k finančnej stabilite.
Dňa 30. júla 2018 nemecký Úrad pre finančný dohľad požiadal Komisiu, aby opätovne posúdila švajčiarsky
právny rámec a rámec dohľadu a aby prijala rozhodnutie o rovnocennosti, pokiaľ ide o švajčiarske burzy
cenných papierov.

(4)

V súlade so štvrtým pododsekom článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ sa právny rámec a rámec
dohľadu môže považovať za rovnocenný v prípade, ak rámec spĺňa aspoň tieto podmienky: a) trhy podliehajú
povoleniu a sú predmetom priebežného účinného dohľadu a presadzovania; b) trhy majú jasné a transparentné
pravidlá týkajúce sa prijatia cenných papierov na obchodovanie tak, aby sa s týmito cennými papiermi mohlo
obchodovať spravodlivo, riadne a efektívne a aby boli voľne obchodovateľné; c) emitenti cenných papierov
podliehajú pravidelným a priebežným požiadavkám na poskytovanie informácií, ktorými sa zabezpečuje vysoká
úroveň ochrany investorov a d) transparentnosť a integrita trhu sú zabezpečené zabránením zneužívaniu trhu vo
forme obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie s trhom.

(1) Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349.
(2) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 600/2014 z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorým sa mení
nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 84).
(3) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 596/2014 zo 16. apríla 2014 o zneužívaní trhu (nariadenie o zneužívaní trhu)
a o zrušení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/6/ES a smerníc Komisie 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES
(Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 1).
4
( ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/109/ES z 15. decembra 2004 o harmonizácii požiadaviek na transparentnosť
v súvislosti s informáciami o emitentoch, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a ktorou sa mení
a dopĺňa smernica 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 390, 31.12.2004, s. 38).
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(5)

Účelom tohto posúdenia rovnocennosti je okrem iného posúdiť, či právne záväzné požiadavky, ktoré sú
uplatniteľné vo Švajčiarsku na burzy cenných papierov zriadené a povolené vo Švajčiarsku pod dohľadom
švajčiarskeho orgánu dohľadu nad finančným trhom (Financial Market Supervisory Authority, ďalej len „orgán
dohľadu nad finančným trhom“), sú rovnocenné s požiadavkami vyplývajúcimi z nariadenia (EÚ) č. 596/2014,
z hlavy III smernice 2014/65/EÚ, z hlavy II nariadenia (EÚ) č. 600/2014 a zo smernice 2004/109/ES a či
podliehajú účinnému dohľadu a presadzovaniu v tejto tretej krajine.

(6)

V článku 26 písm. b) spolkového zákona o infraštruktúrach finančného trhu a trhovom správaní pri
obchodovaní s cennými papiermi a derivátmi (Federal Act on Financial Market Infrastructures and Market
Conduct in Securities and Derivatives Trading, FMIA) sa burza cenných papierov vymedzuje ako inštitúcia pre
mnohostranné obchodovanie s cennými papiermi, v ktorej sú kótované cenné papiere, ktorých účelom je súbežná
výmena ponúk medzi viacerými účastníkmi a uzatváranie zmlúv na základe nediskrečných pravidiel. Burza
cenných papierov nemá právomoc rozhodovať o spôsobe, akým vykonáva obchody a nie je oprávnená
obchodovať na vlastný účet alebo vykonávať obchodovanie párovaním na vlastný účet. Burza cenných papierov
musí okrem toho zabezpečiť účastníkom nestranný a nediskriminačný prístup k trhom a službám. Preto sa
vyžaduje, aby burza cenných papierov zaviedla pravidlá stanovujúce spôsoby, akými môže obchodník s cennými
papiermi alebo iné strany pod dohľadom orgánu dohľadu nad finančným trhom, ako aj zahraniční účastníci
s povolením od orgánu dohľadu nad finančným trhom požiadať o členstvo. Podľa článku 27 ods. 4 zákona
o infraštruktúre finančného trhu v spojení s článkom 25 ods. 1 vyhlášky o infraštruktúrach finančného trhu
a trhovom správaní pri obchodovaní s cennými papiermi a derivátmi (Financial Market Infrastructure Ordinance)
orgán dohľadu nad finančným trhom preveruje a schvaľuje nariadenia a ich zmeny týkajúce sa prijatia,
povinností a vylúčenia účastníkov burzy cenných papierov. Burza cenných papierov musí zamietnuť členstvo
účastníkovi, ktorý nezískal povolenie od orgánu dohľadu nad finančným trhom, a môže zamietnuť členstvo
akémukoľvek účastníkovi, ktorý podlieha štatutárnemu vylúčeniu.

(7)

Aby sa mohlo stanoviť, že právne opatrenia a opatrenia dohľadu tretej krajiny týkajúce sa obchodných miest
povolených v tejto krajine sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v smernici 2014/65/EÚ, musia byť
splnené štyri podmienky stanovené v štvrtom pododseku článku 25 ods. 4 písm. a) smernice 2014/65/EÚ.

(8)

Podľa prvej podmienky musia obchodné miesta v tretej krajine podliehať povoleniu a účinnému priebežnému
dohľadu a presadzovaniu.

(9)

Pred tým, ako burza cenných papierov začne fungovať, musí získať povolenie od orgánu dohľadu nad finančným
trhom. Podľa článkov 4 a 5 zákona o infraštruktúre finančného trhu orgán dohľadu nad finančným trhom udelí
povolenie, ak zistí, že sú splnené uplatniteľné podmienky a požiadavky týkajúce sa tohto žiadateľa. Požiadavky na
udelenie povolenia sú stanovené v zákone o infraštruktúre finančného trhu a v súvisiacich vyhláškach, ktoré majú
právny účinok. V zákone o infraštruktúre finančného trhu sa stanovuje, že burza cenných papierov musí zaviesť
opatrenia na riešenie všetkých typov správania a činností, ktoré chce žiadateľ vykonávať. Podľa článku 27 ods. 1
zákona o infraštruktúre finančného trhu burza cenných papierov pod dohľadom orgánu dohľadu nad finančným
trhom zriadi vlastnú regulačnú a dozornú organizáciu, ktorá bude zodpovedať za jej činnosť. Po schválení
orgánom dohľadu nad finančným trhom sa samoregulácia burzy cenných papierov stáva záväzným
a vynútiteľným nariadením. Podľa článku 27 zákona o infraštruktúre finančného trhu v spojení s článkom 24
ods. 1 vyhlášky o infraštruktúre finančného trhu príslušná organizácia zodpovedná za reguláciu a dohľad
vyžaduje zriadenie orgánu, ktorý plní regulačné úlohy, orgánu pre dohľad nad obchodovaním, orgánu
zodpovedného za prijímanie cenných papierov na obchodovanie a odvolacieho orgánu. Tieto orgány musia byť
nezávislé od obchodného riadenia burzy cenných papierov, a to organizačne aj vo vzťahu k zamestnancom.
V rámci organizácie zodpovednej za samoreguláciu a dohľad príslušný zodpovedný orgán monitoruje
a presadzuje dodržiavanie pravidiel a predpisov burzy cenných papierov jej účastníkmi.

(10)

Okrem toho sa v článku 18 zákona o infraštruktúre finančného trhu vyžaduje, aby burzy cenných papierov
poskytli účastníkom a tvorcom trhu nediskriminačný a otvorený prístup. Orgán dohľadu nad finančným trhom
zabezpečuje, aby počas procesu povoľovania a aj priebežne boli pravidlá burzy cenných papierov v súlade s touto
požiadavkou [pozri oddiely 3 až 5 súboru pravidiel SSX (SSX Rule Book), ako aj smernicu SSX 1 a oddiely 3
až 5 švajčiarskeho súboru pravidiel BX (BX Swiss Rule Book)]. Zamietnutie prístupu sa povoľuje len z dôvodu
bezpečnosti a účinnosti a podlieha prísnemu testu proporcionality (článok 18 zákona o infraštruktúre finančného
trhu, článok 17 vyhlášky o infraštruktúre finančného trhu). Žiadatelia, ktorým bol zamietnutý prístup, môžu
podať odvolanie na nezávislú odvolaciu komisiu (článok 8 súboru pravidiel SSX a článok 15 BX švajčiarskeho
súboru pravidiel). Dodržiavanie článku 18 zákona o infraštruktúre finančného trhu a článku 17 vyhlášky
o infraštruktúre finančného trhu zo strany búrz podlieha dohľadu vykonávanému orgánom dohľadu nad
finančným trhom. Prijatie pravidiel a ich zmien si vyžaduje schválenie ex ante zo strany orgánu dohľadu nad
finančným trhom, pričom ich vykonávanie môže byť preskúmané zamestnancami švajčiarskeho orgánu dohľadu
nad finančným trhom, auditmi, žiadosťami o informácie alebo nápravnými opatreniami podľa článkov 24 a nasl.
spolkového zákona o orgáne pre dohľad nad finančným trhom (Financial Market Supervision Act).

(11)

Pokiaľ ide o účinný dohľad, medzi hlavné dokumenty primárneho práva, v ktorých sa zavádza právne
vykonateľný režim obchodovania s cennými papiermi vo Švajčiarsku patrí zákon o dohľade nad finančným
trhom, spolkový zákon o burze cenných papierov a obchodovaní s cennými papiermi (Stock Exchange Act)
a zákon o infraštruktúre finančného trhu. Zákon o dohľade nad finančným trhom, zákon o burze cenných
papierov a zákon o infraštruktúre finančného trhu poskytujú orgánu dohľadu nad finančným trhom rozsiahle
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právomoci vo všetkých aspektoch odvetvia cenných papierov vrátane právomoci vydávať povolenia obchodníkom
s cennými papiermi, centrálnym protistranám, centrálnym depozitárom cenných papierov, archívom obchodných
údajov a platobným systémom a vykonávať nad nimi dohľad. V zákone o infraštruktúre finančného trhu a vo
vyhláške o infraštruktúre finančného trhu sa takisto určité typy správania na trhoch identifikujú a zakazujú
a uvedené právne predpisy poskytujú orgánu dohľadu nad finančným trhom disciplinárne právomoci nad
regulovanými subjektmi a osobami, ktoré sú s nimi spojené. V článku 29 zákona o dohľade nad finančným
trhom sa orgánu dohľadu nad finančným trhom udeľuje komplexný prístup ku všetkým relevantným
informáciám o každej osobe a subjekte pod dohľadom, o ich audítorských spoločnostiach a audítoroch. Podľa
švajčiarskeho rámca sú burzy cenných papierov v prvom rade zodpovedné za stanovenie pravidiel, podľa ktorých
ich účastníci vykonávajú svoju činnosť, a za monitorovanie spôsobov, akými ich účastníci vykonávajú svoju
činnosť. Orgán dohľadu nad finančným trhom priamo monitoruje burzové nariadenia s cieľom zabezpečiť, aby
boli v súlade s právnym rámcom. Všetky nariadenia a akékoľvek ich zmeny musia byť predložené na schválenie
orgánu dohľadu nad finančným trhom (článok 27 ods. 4 zákona o infraštruktúre finančného trhu). Orgán
dohľadu nad finančným trhom začne vyšetrovanie buď na základe správ o potenciálnych porušeniach práva,
ktoré mu oznámili burzy cenných papierov, alebo na základe vlastného podozrenia.
(12)

Po udelení povolenia burze cenných papierov orgán dohľadu nad finančným trhom priebežne monitoruje, či
naďalej spĺňa podmienky a plní povinnosti spojené s týmto povolením (článok 83 zákona o infraštruktúre
finančného trhu). Burza cenných papierov je zo zákona povinná oznámiť orgánu dohľadu nad finančným trhom
akékoľvek zmeny okolností, na základe ktorých bolo pôvodne založené jej povolenie alebo schválenie. Ak ide
o podstatné zmeny, infraštruktúra finančného trhu musí na vykonávanie svojich činností získať predbežné
povolenie alebo schválenie zo strany orgánu dohľadu nad finančným trhom (článok 7 zákona o infraštruktúre
finančného trhu). Kľúčové požiadavky sú v súlade s organizačnými požiadavkami; existenciou a účinnosťou
systému vnútornej kontroly; vhodnosťou systémov IT a riadnym vykonávaním podnikateľskej činnosti. Dohľad
zo strany orgánu dohľadu nad finančným trhom sa vzťahuje na všetky orgány burzy cenných papierov vrátane jej
funkcie dohľadu nad obchodovaním a funkcie udeľovania sankcií. Podľa článkov 24 a 24a zákona o dohľade nad
finančným trhom môže orgán dohľadu nad finančným trhom vykonávať audity priamo alebo nepriamo prostred
níctvom licencovaných audítorských spoločností, a to na mieste aj na diaľku. V článkoch 27, 30 a 34 zákona
o infraštruktúre finančného trhu sa takisto stanovuje, že všetky burzy cenných papierov, ktorým bolo udelené
povolenie, musia byť schopné presadzovať, aby ich emitenti, účastníci a osoby, ktoré sú s nimi spojené,
dodržiavali ustanovenia zákona o infraštruktúre finančného trhu a vyhlášky o infraštruktúre finančného trhu,
súvisiace zákony a nariadenia, ako aj vlastné pravidlá a nariadenia. V rámci svojej povinnosti presadzovať
dodržiavanie pravidiel zo strany svojich členov je burza cenných papierov zodpovedná za prešetrenie
a potrestanie akéhokoľvek porušenia platných zákonov a pravidiel.

(13)

Pokiaľ ide o účinné presadzovanie, má orgán dohľadu nad finančným trhom celý rad administratívnych
mechanizmov na presadzovanie svojich právomocí a kompetencií. Ak sa zistia porušenia zákona alebo nezrov
nalosti, prijme orgán dohľadu nad finančným trhom potrebné nápravné opatrenia, ktoré môžu zahŕňať správne
konania na presadzovanie práva. Pri náležitom zohľadnení zásady proporcionality ukladá orgán dohľadu nad
finančným trhom opatrenia, ktoré považuje za najvhodnejšie na zabezpečenie súladu so zákonom. Dostupné
opatrenia zahŕňajú pokarhania, osobitné pokyny na obnovenie súladu so zákonom, zákazy jednotlivcom
vykonávať povolanie, zákazy obchodníkom vykonávať obchodovanie, ako aj zrušenie licencií. Orgán dohľadu nad
finančným trhom môže takisto skonfiškovať neoprávnene dosiahnuté zisky alebo neoprávnene odvrátené straty
a môže nariadiť uverejnenie konečného a záväzného rozhodnutia. S cieľom obnoviť súlad burzy cenných
papierov s uplatniteľnými ustanoveniami môže orgán dohľadu nad finančným trhom využívať svoje adminis
tratívne právomoci aj na vylúčenie členov predstavenstva alebo zamestnancov, ktorých bezúhonné obchodné
správanie je spochybnené. Vlastné administratívne mechanizmy orgánu dohľadu nad finančným trhom sú
podporené ustanoveniami o trestných sankciách v súvislosti s trestnými činmi uvedenými v kapitole 4 zákona
o dohľade nad finančným trhom. Ustanovenia o trestných sankciách sú takisto zahrnuté v článkoch 147 a nasl.
zákona o infraštruktúre finančného trhu a v článkoch 42a a 43 zákona o burze cenných papierov. Orgán
dohľadu nad finančným trhom odovzdá tieto prípady príslušným orgánom prokuratúry. Orgán dohľadu nad
finančným trhom a príslušný orgán zodpovedný za stíhanie, pokiaľ je to možné a potrebné, koordinujú svoje
vyšetrovanie. Spolkové ministerstvo pre právne služby v oblasti financií stíha aj súdi porušenia trestných
ustanovení zákona o dohľade nad finančným trhom a zákonov o finančných trhoch. Spolkový úrad generálneho
prokurátora je však oprávnený stíhať trestné činy obchodovania s využitím dôverných informácií a manipulácie
s cenami podľa zákona o infraštruktúre finančného trhu.

(14)

Preto možno dospieť k záveru, že švajčiarske burzy cenných papierov podliehajú povoleniu a účinnému
priebežnému dohľadu a presadzovaniu.

(15)

Podľa druhej podmienky musia mať obchodné miesta tretích krajín jasné a transparentné pravidlá týkajúce sa
prijímania cenných papierov na obchodovanie, aby sa tieto cenné papiere mohli obchodovať spravodlivým,
riadnym a efektívnym spôsobom a boli voľne obchodovateľné.

(16)

Vo švajčiarskom práve sa stanovuje, že burzy cenných papierov musia vydávať nariadenia o prijímaní cenných
papierov na obchodovanie (články 35 a 36 zákona o infraštruktúre finančného trhu). Tieto nariadenia musí
schváliť orgán dohľadu nad finančným trhom. Nariadenia zohľadňujú uznávané medzinárodné normy a obsahujú
najmä ustanovenia o obchodovateľnosti cenných papierov; o uverejňovaní informácií, na ktoré sa investori
spoliehajú pri posudzovaní vlastností týkajúcich sa bezpečnosti a kvality emitenta; o povinnostiach emitenta, jeho
zástupcov a tretích stranách počas celého trvania kótovania alebo prijatia cenných papierov na obchodovanie;
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o povinnostiach týkajúcich sa prijatia majetkových cenných papierov s cieľom dosiahnuť súlad s článkami 7 a 81
spolkového zákona zo 16. decembra 2005 o udeľovaní licencií audítorom a o dohľade nad nimi. Prijatie cenných
papierov na obchodovanie a kótovanie cenných papierov, čo je kvalifikovaná forma prijatia na obchodovanie na
burze cenných papierov, sa riadia predovšetkým pravidlami kótovania a dodatočnými pravidlami kótovania
a prijatia na obchodovanie. Burza cenných papierov preskúma žiadosť, ktorú podal emitent pre každý cenný
papier, a overí, či sú splnené všetky príslušné požiadavky. Pre každú žiadosť vydá burza cenných papierov
písomné rozhodnutie. Informácie o prijatí rozhodnutia sú verejne dostupné. Po kótovaní cenného papiera je
emitent, ak si chce zachovať kótovanie, povinný plniť si povinnosti, ktoré sa týkajú pravidelného podávania správ,
napríklad povinnosti finančného vykazovania a povinnosti správy a riadenia spoločnosti, ale aj povinnosti
vykazovania na základe udalostí, ako sú povinnosti pravidelného podávania správ, zverejňovanie transakcií
riadenia a ad hoc propagácia. Podľa článku 35 ods. 3 zákona o infraštruktúre finančného trhu burza cenných
papierov monitoruje súlad emitenta s týmito pravidlami a v prípade ich porušenia ukladá zmluvné sankcie. Podľa
článku 33 ods. 1 vyhlášky o infraštruktúre finančného trhu burza cenných papierov zaručuje, že so všetkými
cennými papiermi prijatými na obchodovanie a všetkými kótovanými cennými papiermi je možné obchodovať
spravodlivým, efektívnym a riadnym spôsobom. Pokiaľ ide o majetkové cenné papiere, v pravidlách kótovania sa
stanovujú požiadavky na voľne obchodovateľný objem, aby sa zabezpečilo, že sa s takýmito cennými papiermi
môže obchodovať efektívne. Nezávislé orgány burzy cenných papierov môžu dočasne pozastaviť obchodovanie
s cennými papiermi, ak neobvyklé okolnosti a najmä porušenie dôležitých povinností zverejňovania zo strany
emitenta naznačujú, že takéto pozastavenie je vhodné. Môžu zrušiť kótovanie cenných papierov, ak je platobná
schopnosť emitenta vážne spochybnená alebo ak sa už začalo konkurzné alebo likvidačné konanie. Orgán
dohľadu nad finančným trhom môže takisto prinútiť burzu cenných papierov, aby pozastavila obchodovanie
s určitým cenným papierom prostredníctvom svojich právomocí podľa článku 31 zákona o dohľade nad
finančným trhom s cieľom obnoviť súlad s ustanoveniami zákona o infraštruktúre finančného trhu alebo
reagovať na iné nezrovnalosti.
(17)

Švajčiarsky regulačný rámec zahŕňa požiadavky na poskytovanie informácií pred obchodovaním účastníkom trhu.
Transparentnosť pred obchodovaním má svoj právny základ v článku 29 ods. 1 zákona o infraštruktúre
finančného trhu, v ktorom sa stanovuje, že burza cenných papierov uverejní päť najlepších nákupných
a predajných cien pre každú akciu a iný cenný papier v reálnom čase, ako aj veľkosti obchodných pozícií pri
týchto cenách To isté platí aj pre vykonateľné prejavy záujmu (článok 27 ods. 3 vyhlášky o infraštruktúre
finančného trhu). Výnimky sú k dispozícii pre referenčné cenové systémy, systémy, ktoré existujú iba na
formalizáciu transakcií, ktoré už boli dohodnuté, pokyny v rámci systému správy pokynov burzy cenných
papierov pred zverejnením a pokyny, ktoré sú veľkého rozsahu v porovnaní s bežnou veľkosťou trhu. Švajčiarsky
regulačný rámec zahŕňa aj požiadavky na poskytovanie poobchodných informácií. Poobchodná transparentnosť
vychádza z článku 29 ods. 2 zákona o infraštruktúre finančného trhu, v ktorom sa stanovuje, že burza cenných
papierov bezodkladne zverejní informácie o transakciách uskutočňovaných na burze aj mimo nej v prípade
všetkých cenných papierov prijatých na obchodovanie. Musí sa zverejniť najmä cena, objem a čas transakcie.
Výnimky z poobchodnej transparentnosti sú rovnaké ako v prípade transparentnosti pred obchodovaním.
Informácie o niektorých netypických transakciách sa takisto zverejnia s oneskorením. Dátové služby burzy
cenných papierov týkajúce sa predobchodných a poobchodných údajov sú plne transparentné a ponúkané
všetkým účastníkom výmeny na nediskriminačnom základe. Oneskorené údaje sú všetkým používateľom
bezplatne k dispozícii.

(18)

Preto je možné dospieť k záveru, že švajčiarske burzy cenných papierov majú jasné a transparentné pravidlá
týkajúce sa prijímania cenných papierov na obchodovanie, aby sa tieto cenné papiere mohli obchodovať
spravodlivým, riadnym a efektívnym spôsobom a boli voľne obchodovateľné.

(19)

Podľa tretej podmienky musia emitenti cenných papierov podliehať pravidelným a priebežným požiadavkám na
informácie, ktorými sa zabezpečí vysoká úroveň ochrany investorov.

(20)

Pravidlá burzy cenných papierov týkajúce sa prijímania na obchodovanie musia obsahovať informácie, ktoré sa
majú uverejniť, aby investori mohli posúdiť charakteristiky cenných papierov a kvalitu emitenta na zabezpečenie
vysokej úrovne ochrany investorov. Od emitentov, ktorých cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na
švajčiarskej burze cenných papierov, sa vyžaduje, aby zverejňovali výročné a priebežné finančné správy. Emitent
musí svoju ročnú účtovnú závierku sprístupniť na svojom webovom sídle. S cennými papiermi prijatými na
obchodovanie na švajčiarskej burze cenných papierov sa môže obchodovať aj na inom mieste. Ohlasovacia
povinnosť uplatniteľná na emitentov sa uplatňuje bez ohľadu na miesto, na ktorom sa obchodovanie
uskutočňuje. Zverejňovanie komplexných a včasných informácií o emitentoch cenných papierov umožňuje
investorom posúdiť obchodnú výkonnosť emitentov a zabezpečuje primeranú transparentnosť pre investorov
prostredníctvom pravidelného toku informácií.

(21)

Preto možno dospieť k záveru, že emitenti, ktorých cenné papiere sú prijaté na švajčiarskych burzách cenných
papierov, podliehajú pravidelným a priebežným požiadavkám na informácie, ktorými sa zabezpečuje vysoká
úroveň ochrany investorov.

(22)

Podľa štvrtej podmienky musí právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečiť transparentnosť a integritu
trhu tým, že predchádza zneužívaniu trhu vo forme obchodovania s využitím dôverných informácií
a manipulácie s trhom.

(23)

V článkoch 142 a 143 zákona o infraštruktúre finančného trhu sa zakazuje obchodovanie s využitím dôverných
informácií a manipulácia s trhom akoukoľvek osobou. Okrem toho za podmienok uvedených v článkoch 154
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a 155 zákona o infraštruktúre finančného trhu sa zneužívanie alebo pokus o zneužívanie dôverných informácií
a manipulácia s cenami považujú za trestné činy. Burza cenných papierov musí vydávať nariadenia týkajúce sa
zverejňovania dôverných informácií emitentmi. Podľa pravidiel kótovania burzy cenných papierov musí emitent
informovať trh o akýchkoľvek skutočnostiach citlivých z hľadiska ceny, ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť
v rámci jeho sféry činnosti, a to hneď, ako sa o týchto informáciách dozvie. Skutočnosti, ktoré sú citlivé
z hľadiska ceny, sú schopné spôsobiť významnú zmenu trhových cien. Je nutné zverejňovať údaje, aby sa
zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie so všetkými účastníkmi trhu. Podľa článku 31 ods. 1 zákona o infraštruktúre
finančného trhu sú ďalej švajčiarske burzy cenných papierov povinné monitorovať tvorbu cien a transakcie
vykonávané na burze cenných papierov s cieľom odhaliť obchodovanie s využitím dôverných informácií
a manipuláciu s cenami a trhom a iné porušenia zákonných a regulačných ustanovení. Na tento účel musí burza
cenných papierov takisto preskúmať transakcie, ktoré sa uskutočňujú mimo obchodného miesta, o ktorých
dostane správy alebo sa o nich oboznámi inak (článok 31 ods. 1 zákona o infraštruktúre finančného trhu). Túto
úlohu dohľadu musí vykonávať nezávislý orgán burzy cenných papierov. Emitenti musia byť na požiadanie
orgánu dohľadu nad finančným trhom schopní poskytnúť zoznam s dôvernými informáciami, a to na základe
povinnosti poskytovať informácie vrátane všetkých dodatočných informácií a dokumentov, ktoré orgán dohľadu
nad finančným trhom vyžaduje na plnenie svojich úloh (článok 29 ods. 1 nariadenia zákona o dohľade nad
finančným trhom v spojení s článkom 145 zákona o infraštruktúre finančného trhu). Burza cenných papierov
musí orgánu dohľadu nad finančným trhom oznámiť akékoľvek podozrenia na porušenie zákona alebo iné
nezrovnalosti. Ak príslušné porušenia zahŕňajú trestné činy, musí sa tiež bezodkladne informovať príslušný orgán
činný v trestnom konaní (článok 31 ods. 2 zákona o infraštruktúre finančného trhu). Orgán dohľadu nad
finančným trhom prešetruje informácie o porušeniach zákona prijaté od búrz cenných papierov, ako aj zistené na
základe vlastného monitorovania trhu s cieľom presadzovať ustanovenia právnych predpisov v oblasti dohľadu,
ktorými sa zakazuje zneužívanie trhu.
(24)

Preto možno dospieť k záveru, že švajčiarsky právny rámec a rámec dohľadu tretej krajiny zabezpečuje transpa
rentnosť a integritu trhu tým, že predchádza zneužívaniu trhu v podobe obchodovania s využitím dôverných
informácií a manipulácie s trhom.

(25)

Ďalej možno dospieť k záveru, že právny rámec a rámec dohľadu, ktorým sa riadia burzy cenných papierov
stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu a prevádzkované vo Švajčiarsku pod dohľadom orgánu dohľadu nad
finančným trhom, je v súlade so štyrmi podmienkami právneho rámca a rámca dohľadu, a preto by sa mal
považovať za systém rovnocenný s požiadavkami na obchodné miesta stanovenými v smernici 2014/65/EÚ,
nariadení (EÚ) č. 600/2014, nariadení (EÚ) č. 596/2014 a smernici 2004/109/ES.

(26)

Vzhľadom na to, že so značným počtom akcií, ktoré sú vydané a prijaté na obchodovanie vo Švajčiarsku, sa
obchoduje aj na obchodných miestach v Únii, je vhodné zabezpečiť, aby si všetky investičné spoločnosti
podliehajúce obchodovacej povinnosti, ako sa stanovuje v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014,
zachovali schopnosť vykonávať obchody s akciami prijatými na obchodovanie na švajčiarskych burzách,
v ktorých sa nachádza ich primárna likvidita. Keďže primárna likvidita akcií prijatých na obchodovanie na
švajčiarskych burzách sa nachádza na týchto burzách, uznanie právneho rámca a rámca dohľadu Švajčiarska, by
investičným spoločnostiam umožnilo obchodovať s akciami prijatými na obchodovanie vo Švajčiarsku na
švajčiarskych burzách a plniť si povinnosť vykonania voči svojim klientom najlepším spôsobom.

(27)

Obchodovanie Únie s mnohými akciami prijatými na švajčiarskych burzách vo všeobecnosti prebieha tak často,
že investičné spoločnosti v Únii nemohli využiť výnimku stanovenú v článku 23 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ)
č. 600/2014. To svedčí o tom, že obchodovacia povinnosť stanovená v článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ)
č. 600/2014 by sa vzťahovala na značný počet akcií prijatých na obchodovanie vo Švajčiarsku.

(28)

Toto rozhodnutie sa má doplniť mechanizmami o spolupráci s cieľom zabezpečiť účinnú výmenu informácií
a koordináciu činností dohľadu medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a orgánom dohľadu nad finančným
trhom.

(29)

Toto rozhodnutie vychádza z právne záväzných požiadaviek týkajúcich sa búrz cenných papierov vo Švajčiarsku
v čase prijatia tohto rozhodnutia. Komisia by mala aj naďalej pravidelne monitorovať vývoj právneho rámca
a rámca dohľadu v prípade švajčiarskych búrz cenných papierov a plnenie podmienok, na základe ktorých sa
prijalo toto rozhodnutie.

(30)

Toto rozhodnutie zároveň zohľadňuje závery Rady z 28. februára 2017, v súlade s ktorými predpokladom pre
ďalší rozvoj sektorového prístupu so Švajčiarskom je vytvorenie spoločného inštitucionálneho rámca pre súčasné
a budúce dohody, prostredníctvom ktorého sa Švajčiarsko zúčastňuje na jednotnom trhu Únie. Pri rozhodovaní
o tom, či by sa účinnosť tohto rozhodnutia mala predĺžiť, by mala Komisia zvážiť súčasný stav pokroku
vedúceho k dosiahnutiu dohody o vytvorení tohto spoločného inštitucionálneho rámca. Vyjednávači EÚ
a Švajčiarska sa dohodli na úplnom návrhu dohody. Švajčiarska Spolková rada zobrala túto dohodu na vedomie
a rozhodla o začatí fázy domácich konzultácií o dohode, ktorá bude prebiehať do jari 2019.

(31)

Komisia by mala vykonávať pravidelné preskúmanie právneho rámca a rámca dohľadu uplatniteľného na burzy
cenných papierov vo Švajčiarsku. Týmto preskúmaním nie je dotknutá možnosť Komisie vykonať osobitné
preskúmanie kedykoľvek skôr, ak vzhľadom na vývoj v tejto oblasti bude nevyhnutné, aby opätovne preskúmala
rovnocennosť priznanú týmto rozhodnutím. Akékoľvek opätovné posúdenie by mohlo viesť k zrušeniu tohto
rozhodnutia.
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(32)

V záujme zabezpečenia integrity finančných trhov v Únii, a najmä so zreteľom na pokrok dosiahnutý pri
vytváraní spoločného inštitucionálneho rámca, prostredníctvom ktorého sa Švajčiarsko zúčastňuje na jednotnom
trhu Únie, by sa účinnosť tohto rozhodnutia mala skončiť 30. júna 2019.

(33)

Účinnosť vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/2441 (1) o rovnocennosti právneho rámca a rámca
dohľadu uplatniteľného na burzy cenných papierov vo Švajčiarsku v súlade so smernicou 2014/65/EÚ sa skončí
31. decembra 2018. Preto je potrebné, aby toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť čo najskôr a aby sa uplatňovalo
od 1. januára 2019.

(34)

Opatrenia stanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Európskeho výboru pre cenné papiere,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Na účely článku 23 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 600/2014 sa právny rámec a rámec dohľadu uplatniteľný na burzy
cenných papierov vo Švajčiarsku stanovený v prílohe k tomuto rozhodnutiu považuje za rovnocenný požiadavkám
vyplývajúcim zo smernice 2014/65/EÚ, z nariadenia (EÚ) č. 600/2014, nariadenia (EÚ) č. 596/2014 a zo smernice
2004/109/ES a je predmetom účinného dohľadu a presadzovania pravidiel a predpisov.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Uplatňuje sa od 1. januára 2019.
Jeho účinnosť sa skončí 30. júna 2019.

V Bruseli 20. decembra 2018
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER

(1) Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2441 z 21. decembra 2017 o rovnocennosti právneho rámca a rámca dohľadu uplatni
teľného na burzy cenných papierov vo Švajčiarsku v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ (Ú. v. EÚ L 344,
23.12.2017, s. 52).
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PRÍLOHA

Burzy cenných papierov vo Švajčiarsku považované za rovnocenné s regulovaným trhom v zmysle smernice
2014/65/EÚ:
a) SIX Swiss Exchange AG;
b) BX Swiss AG.
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VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/2048
z 20. decembra 2018
o harmonizovanej norme pre webové sídla a mobilné aplikácie vypracovanej na podporu smernice
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,
so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1025/2012 z 25. októbra 2012 o európskej
normalizácii, ktorým sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice Európskeho parlamentu
a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES
a ktorým sa zrušuje rozhodnutie Rady 87/95/EHS a rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (1),
a najmä na jeho článok 10 ods. 6,
keďže:
(1)

Podľa článku 6 ods. 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 (2) sa v prípade obsahu
webových sídel a mobilných aplikácií, ktorý je v súlade s harmonizovanými normami alebo ich časťami, na ktoré
Komisia uverejnila odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, predpokladá, že je v súlade s požiadavkami na
prístupnosť stanovenými v článku 4 uvedenej smernice, na ktoré sa vzťahujú uvedené normy alebo ich časti.

(2)

Vykonávacím rozhodnutím C(2017) 2585 (3) Komisia požiadala Európsky výbor pre normalizáciu (CEN),
Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) a Európsky inštitút pre telekomunikačné normy
(ETSI) o vypracovanie harmonizovanej normy, resp. noriem na základe normy EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)
vrátane všetkých nevyhnutných ustanovení potrebných na podporu vykonávania článku 4 smernice (EÚ)
2016/2102. Norma EN 301 549 V1.1.2 (2015-04) bola výsledkom mandátu Komisie na štandardizáciu č. 376 (4)
a už obsahovala niektoré ustanovenia týkajúce sa prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií, ako aj iných
produktov a služieb IKT.

(3)

Na základe vykonávacieho rozhodnutia C(2017) 2585 CEN, Cenelec a ETSI vypracovali požadovanú harmoni
zovanú normu a Komisii odovzdali harmonizovanú európsku normu EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), v ktorej sú
okrem iného stanovené technické požiadavky na prístupnosť webových sídel a mobilných aplikácií. Harmoni
zovaná európska norma EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) obsahuje okrem iného tabuľku, v ktorej sú príslušné
ustanovenia normy priradené k požiadavkám na prístupnosť stanoveným v článku 4 smernice (EÚ) 2016/2102.

(4)

Komisia spolu s CEN, Cenelec a ETSI posúdila, či príslušné ustanovenia harmonizovanej európskej normy EN
301 549 V2.1.2 (2018-08), ktorú odovzdali CEN, Cenelec a ETSI, vyhovujú žiadosti uvedenej vo vykonávacom
rozhodnutí C(2017) 2585.

(5)

Príslušné ustanovenia harmonizovanej európskej normy EN 301 549 V2.1.2 (2018-08) spĺňajú požiadavky, na
ktoré sa majú vzťahovať a ktoré sú stanovené v prílohe II k vykonávaciemu rozhodnutiu C(2017) 2585. Je preto
vhodné uverejniť odkaz na túto normu v Úradnom vestníku Európskej únie.

(6)

Dodržiavanie harmonizovanej normy vytvára predpoklad súladu so zodpovedajúcimi základnými požiadavkami
stanovenými v harmonizačných právnych predpisoch Únie odo dňa uverejnenia odkazu na takúto normu
v Úradnom vestníku Európskej únie. Toto rozhodnutie by preto malo nadobudnúť účinnosť dňom jeho uverejnenia,

(1) Ú. v. EÚ L 316, 14.11.2012, s. 12.
(2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 z 26. októbra 2016 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií
subjektov verejného sektora (Ú. v. EÚ L 327, 2.12.2016, s. 1).
(3) Vykonávacie rozhodnutie Komisie C(2017) 2585 z 27. apríla 2017 o žiadosti adresovanej európskym normalizačným organizáciám
týkajúcej sa vypracovania normy na podporu smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2102 o prístupnosti webových sídel
a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora.
(4) Mandát č. 376, 7. december 2005, mandát pre CEN, CENELEC a ETSI na vypracovanie noriem na podporu európskych požiadaviek na
prístupnosť, pokiaľ ide o verejné obstarávanie výrobkov a služieb v oblasti IKT.
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PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Odkaz na harmonizovanú normu pre webové sídla a mobilné aplikácie vypracovanú na podporu smernice (EÚ)
2016/2102 uvedený v prílohe k tomuto rozhodnutiu sa týmto uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 2
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 20. decembra 2018
Za Komisiu
predseda
Jean-Claude JUNCKER
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Č.

1.

Odkaz na normu:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Požiadavky na prístupnosť IKT produktov a služieb
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ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2018/2049
z 12. decembra 2018
o schválení objemu emisie mincí v roku 2019 (ECB/2018/35)
VÝKONNÁ RADA EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 128 ods. 2,
so zreteľom na rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2015/2332 zo 4. decembra 2015 o procesnom rámci pre
schvaľovanie objemu emisie euromincí (ECB/2015/43) (1), a najmä na jeho článok 2 ods. 9,
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, predložilo ECB na schválenie svoje žiadosti o schválenie objemu
euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2019, doplnené vysvetlivkami o použitej metóde odhadu. Niektoré
z týchto členských štátov poskytli aj dodatočné informácie, ktoré sa týkajú obehových mincí, ak ich mali
dotknuté členské štáty k dispozícii a považovali ich za dôležité na odôvodnenie ich žiadosti.

(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.

(4)

Podľa článku 2 ods. 9 rozhodnutia (EÚ) 2015/2332 (ECB/2015/43) právomoc prijímať rozhodnutia o ročných
žiadostiach o schválenie ročného objemu emisie mincí, ktoré predkladajú členské štáty, ktorých menou je euro, je
delegovaná na Výkonnú radu, ak nie je potrebná úprava požadovaného objemu emisie mincí,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1
Schválenie objemu euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2019
ECB týmto schvaľuje objem euromincí, ktoré majú členské štáty, ktorých menou je euro, vydať v roku 2019, ako je
uvedené v tejto tabuľke:
Schválený objem euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2019
Obehové mince

Pamätné mince
(neurčené do obehu)

Objem emisie mincí

(v miliónoch EUR)

(v miliónoch EUR)

(v miliónoch EUR)

Belgicko

46,0

1,0

47,0

Nemecko

401,0

231,0

632,0

Estónsko

10,2

0,3

10,5

Írsko

11,0

0,5

11,5

Grécko

110,9

0,6

111,5

Španielsko

357,2

30,0

387,2

Francúzsko

235,8

50,1

285,9

Taliansko

204,2

2,1

206,3

(1) Ú. v. EÚ L 328, 12.12.2015, s. 123.
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Schválený objem euromincí, ktoré sa majú vydať v roku 2019
Obehové mince

Pamätné mince
(neurčené do obehu)

Objem emisie mincí

(v miliónoch EUR)

(v miliónoch EUR)

(v miliónoch EUR)

Cyprus

13,5

0,1

13,6

Lotyšsko

15,7

0,2

15,9

Litva

22,0

0,7

22,7

Luxembursko

12,4

0,2

12,6

9,0

0,2

9,2

Holandsko

25,0

3,0

28,0

Rakúsko

73,2

153,4

226,6

Portugalsko

43,1

2,5

45,6

Slovinsko

22,0

1,5

23,5

Slovensko

17,0

1,2

18,2

Fínsko

15,0

10,0

25,0

1 644,2

488,6

2 132,8

Malta

Spolu

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 12. decembra 2018
Prezident ECB
Mario DRAGHI
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ODPORÚČANIA
ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2018/2050
z 19. decembra 2018
o zosúladení rozsahu pôsobnosti a podmienok všeobecných transferových licencií na účely
predvádzania a hodnotenia uvedených v článku 5 ods. 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu
a Rady 2009/43/ES
[oznámené pod číslom C(2018) 8598]
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,
keďže:
(1)

Podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES (1) sú členské štáty povinné vydávať aspoň
štyri všeobecné transferové licencie.

(2)

Všeobecné transferové licencie sú základným prvkom zjednodušeného systému udeľovania licencií zavedeného
smernicou 2009/43/ES.

(3)

Rozdiely v rozsahu pôsobnosti všeobecných transferových licencií vydávaných členskými štátmi v súvislosti
s príslušnými výrobkami obranného priemyslu a odlišné podmienky, ktoré sa uplatňujú na transfer týchto
výrobkov, by mohli brániť vykonávaniu smernice 2009/43/ES a dosiahnutiu jej cieľa v oblasti zjednodušenia.
Zosúladenie prístupov členských štátov, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a podmienky transferu na základe
všeobecných transferových licencií vydaných členskými štátmi, je dôležité z hľadiska zaistenia atraktívnosti
a používania týchto licencií.

(4)

Vo svojich záveroch z 18. mája 2015 Rada zopakovala potrebu vykonávania a uplatňovania okrem iného
smernice 2009/43/ES. V nadväznosti na prijatie dvoch predchádzajúcich odporúčaní o všeobecných transferových
licenciách pre ozbrojené sily (2) a pre certifikovaných prijímateľov (3) Komisia v akčnom pláne v oblasti európskej
obrany (4) a v správe o hodnotení smernice o transferoch (5) oznámila svoje zameranie sa na zvyšné dve
všeobecné transferové licencie vzťahujúce sa na transfery na účely predvádzania, hodnotenia, výstavy, opravy
a údržby.

(5)

Iniciatívu uvedenú v tomto odporúčaní dôrazne podporili zástupcovia členských štátov vo výbore zriadenom na
základe článku 14 smernice 2009/43/ES. Usmernenia stanovené v odporúčaní odzrkadľujú diskusie expertnej
skupiny zriadenej v rámci daného výboru.

(6)

Toto odporúčanie sa vzťahuje na zoznam výrobkov obranného priemyslu (zodpovedajúci Spoločnému zoznamu
vojenského materiálu Európskej únie), ako je vymedzený v prílohe k smernici 2009/43/ES. Toto odporúčanie sa
bude podľa potreby aktualizovať, aby sa v ňom zohľadnili budúce aktualizácie zoznamu výrobkov obranného
priemyslu.

(7)

Na základe diskusií s členskými štátmi a po zohľadnení charakteristík príslušných výrobkov (vrátane výnimiek),
napríklad ich citlivosti, predstavujú výrobky obranného priemyslu uvedené v bode 1.1 tohto odporúčania
minimálny a neúplný zoznam výrobkov, ktorých transfer členské štáty umožňujú na základe svojich VTL-PH. To
znamená, že VTL-PH vydaná členským štátom môže umožňovať aj transfer iných výrobkov obranného
priemyslu, ktoré sú zahrnuté do prílohy k smernici 2009/43/ES a ktoré nie sú uvedené v tomto odporúčaní.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného
priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1).
(2) Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 101.
(3) Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 105.
(4) COM(2016) 950 final.
(5) COM(2016) 760 final.
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V kontexte diskusií o tomto odporúčaní členské štáty pripomenuli, že sú viazané záväzkami podľa európskeho
práva, ako je napríklad spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP (1), ako aj medzinárodnými záväzkami v oblasti
kontroly vývozu. V tomto kontexte členské štáty uznali vyhlásenie „Politický záväzok členských štátov v oblasti
bezpečnosti dodávok“ (2),

PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

VŠEOBECNÉ TRANSFEROVÉ LICENCIE NA ÚČELY PREDVÁDZANIA A HODNOTENIA

Členským štátom sa odporúča, aby prispôsobili svoje všeobecné transferové licencie na účely predvádzania
a hodnotenia v súlade s nasledujúcimi prvkami.
1.1. Výrobky obranného priemyslu, ktoré spĺňajú podmienky na transfer na základe všeobecnej transferovej
licencie na účely predvádzania a hodnotenia uvedenej v článku 5 ods. 2 písm. c) smernice 2009/43/ES
Ďalej uvedené kategórie VM tvoria podmnožinu zoznamu výrobkov obranného priemyslu vymedzeného v prílohe
k smernici 2009/43/ES. Všeobecnou transferovou licenciou na účely predvádzania a hodnotenia (VTL-PH) by sa
mal umožniť prinajmenšom transfer výrobkov obranného priemyslu stanovených v rámci ďalej uvedených
kategórií VM. Členské štáty sa môžu rozhodnúť, že do svojich VTL-PH zahrnú viac kategórií VM s príslušnými
výrobkami obranného priemyslu.
Zoznam kategórií VM, na ktoré sa licencia musí prinajmenšom vzťahovať:
— VM 3: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— submunícia, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o kazetovej munícii,
— terminálovo navádzané strely,
— munícia, projektily a patentné náboje špeciálne konštruované na vojenské účely.
— VM 5: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— podpoložka 5.b) systémy na zameranie, stanovenie, určenie vzdialenosti, sledovanie a stopovanie cieľa;
zariadenia na detekciu, fúziu dát, rozpoznanie alebo identifikáciu; a zariadenia na integráciu senzorov,
— podpoložka 5.c) prostriedky obrany pre položky uvedené vo VM 5. a alebo VM 5.b.
Všetok tovar by sa mal dodávať bez šifrovacieho komponentu a bez integrovanej databázy.
— VM 6: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— kompletné vozidlá, ktoré patria do podpoložky VM 6.a),
— podvozky a strelecké veže, ktoré patria do podpoložky VM 6.a),
— zariadenie a súčasti zariadenia vylúčené z iných kategórií VM.
— VM 7: zahrnutý je tento tovar:
— podpoložka 7.f) ochranné a dekontaminačné vybavenie, špeciálne navrhnuté alebo modifikované na
vojenské účely, súčasti a chemické zmesi,
— podpoložka 7.g) vybavenie špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, na zisťovanie alebo
identifikáciu materiálov uvedených vo VM 7.a, VM 7.b alebo VM 7.d a jeho špeciálne navrhnuté súčasti.
— VM 8: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— všetky látky so všetkými týmito charakteristikami:
— detonačná rýchlosť rovná alebo vyššia ako 8 000 m/s,
— hustota rovná alebo najviac 1,80 g/cm3.
(1) Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu
vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).
(2) Vyhlásenie prijali zástupcovia vlád členských štátov zúčastnených v Európskej obrannej agentúre (EDA) zasadajúci v Rade na
svojom 3 551. zasadnutí 19. júna 2017.
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— všetky tieto výbušniny a súvisiace zmesi:
— podpoložka 8.a.15) HNS (hexanitrostilbén) (CAS 20062-22-0),
— podpoložka 8.a.21) RDX a deriváty:
— RDX (cyklotrimetyléntrinitramín, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazín, 1,3,5-trinitro1,3,5-triazo-cyklohexán, hexogén) (CAS 121-82-4),
— keto-RDX (K-6 alebo 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanón) (CAS 115029-35-1),
— podpoložka 8.a.23) TATB (triaminotrinitrobenzén) (CAS 3058-38-6).
— všetky látky, ktoré možno priamo alebo nepriamo použiť pri výrobe zbraní na submuníciu, na ktoré sa
vzťahuje Dohovor o kazetovej munícii podpísaný v Osle 3. decembra 2008, okrem tých, ktoré sú určené
pre členské štáty, ktoré ratifikovali Dohovor o kazetovej munícii.
— VM 9: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— kompletné vojenské plavidlá (hladinové alebo podvodné), ktoré patria do podpoložky VM 9.a),
— kompletné trupy lodí,
— podpoložka VM 9.a)2.d) aktívne obranné zbraňové systémy uvedené vo VM 4.b., VM 5.c. alebo VM 11.a,
— podpoložka VM 9.b)4. pohonné systémy nezávislé od vzduchu špeciálne navrhnuté pre ponorky,
— podpoložka VM 9.d) protiponorkové a protitorpédové ochranné siete špeciálne navrhnuté a skonštruované
na vojenské účely,
— položky uvedené v podpoložke VM 9.c) snímacie zariadenia používané pod vodou, špeciálne navrhnuté
a skonštruované na vojenské účely, a ich ovládanie a súčasti, špeciálne navrhnuté a skonštruované na
vojenské účely.
— VM 10: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— kompletné lietadlá, vzdušné dopravné prostriedky ľahšie ako vzduch, ktoré patria do podpoložky VM 10.a),
VM 10.b) alebo VM 10.c),
— trupy pre bojové lietadlá a bojové vrtuľníky,
— motory pre bojové lietadlá,
— zariadenie a súčasti zariadenia vylúčené z iných kategórií VM.
— VM 11: zahrnutý je tento tovar:
— podpoložka VM 11.a)g. navádzacie a navigačné zariadenia s výnimkou zariadení špeciálne skonštruovaných
alebo upravených pre riadené strely, rakety, kozmické nosné rakety a bezpilotné vzdušné prostriedky
(„UAV“),
— podpoložka VM 11.a)h. digitálne zariadenia pre rádiovú komunikáciu využitím troposférického rozptylu,
— podpoložka VM 11.a)j. automatizované systémy velenia a riadenia.
— VM 13: zahrnutý je všetok tovar.
— VM 15: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— podpoložka VM 15.f).
— VM 16: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— všetky položky týkajúce sa tovaru súvisiaceho s balistickou technológiou a šírením chemických,
biologických, rádiologických a jadrových („CBRN“) materiálov.
— VM 17: zahrnutý je tento tovar:
— podpoložka VM 17.b) stavebné zariadenia špeciálne navrhnuté na vojenské účely,
— podpoložka VM 17.d) zariadenia pre terénnych technikov a špecialistov špeciálne navrhnuté na vojenské
účely,
— podpoložka VM 17.j) pojazdné opravárenské dielne špeciálne navrhnuté alebo „modifikované“ na údržbu
vojenských zariadení,
— podpoložka VM 17.k) poľné generátory špeciálne navrhnuté alebo „modifikované“ na vojenské účely,
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— podpoložka VM 17.l) kontajnery, ktoré sú špeciálne navrhnuté alebo „modifikované“ na vojenské účely,
— podpoložka VM 17.m) trajekty, iné ako tie, ktoré sú uvedené v iných položkách Spoločného zoznamu
vojenského materiálu EÚ, mosty a pontóny, špeciálne navrhnuté na vojenské účely,
— podpoložka VM 17.o) vybavenie na ochranu pred laserom špeciálne navrhnuté na vojenské účely.
— VM 21: zahrnutý je tento tovar:
— podpoložka VM 21.a) softvér osobitne navrhnutý alebo upravený na použitie tovaru uvedeného vo
všeobecnej transferovej licencii,
— podpoložka VM 21.b)4. softvér osobitne navrhnutý na vojenské účely alebo osobitne navrhnutý na aplikácie
systémov velenia, riadenia, spojenia a informácií (C3I) alebo velenia, riadenia, spojenia, počítačov
a informácií (C4I).
— VM 22: zahrnuté je toto:
— iba nevyhnutná technológia potrebná na používanie tovaru povoleného v tej istej všeobecnej transferovej
licencii.
1.2. Podmienky, ktoré sa majú začleniť do všeobecnej transferovej licencie na účely predvádzania a hodnotenia
Tento zoznam podmienok nie je úplný. Ďalšie podmienky, ktoré pridá členský štát, však nesmú byť v rozpore s tu
uvedenými podmienkami a ani ich nesmú narúšať.
Územná platnosť:

Európsky hospodársky priestor (1)

Transfer na účely predvádzania:

transfer výrobku obranného priemyslu na použitie v prostredí, ktoré simuluje
operačné podmienky. Výraz „transfer účely predvádzania“ sa vzťahuje aj na
skúšobnú streľbu zo zbraní.

Transfer na účely hodnotenia:

transfer výrobku obranného priemyslu na jeho testovanie a šírenie výsledkov
testovania. Výraz „transfer na účely hodnotenia“ sa vzťahuje aj na transfer
technológií, aby bolo možné šíriť výsledky testovania.

Ďalší transfer:

členské štáty vyberú jednu z nasledujúcich možností ďalšieho transferu výrobku
obranného priemyslu po predvedení alebo hodnotení:
a) vyňatie z povinnosti predchádzajúceho povolenia možno vykonať v súlade
s článkom 4 ods. 2 písm. e) smernice 2009/43/ES;
b) vydanie konkrétnej všeobecnej transferovej licencie na vrátenie výrobkov
obranného priemyslu po predvedení alebo hodnotení podľa konkrétnej
situácie s prinajmenšom identickým zoznamom výrobkov obranného
priemyslu spĺňajúcich podmienky;
c) zahrnutie ďalšieho transferu do všeobecnej transferovej licencie na účely
predvádzania a/alebo hodnotenia.

Trvanie:

2.

členské štáty pôvodu môžu stanoviť časový limit na vrátenie výrobku obranného
priemyslu, ktorý bude dodávateľ musieť dodržať vo vzťahu k príslušnému orgánu
v členskom štáte pôvodu. Členské štáty, z ktorých sa uskutočňuje ďalší transfer
výrobku obranného priemyslu, smú takisto stanoviť časový limit na ďalší transfer,
ktorý bude musieť dodávateľ alebo jeho zástupca dodržať.

NADVÄZUJÚCE OPATRENIA

Členské štáty sa vyzývajú, aby uviedli toto odporúčanie do účinnosti najneskôr do 1. júla 2019.
Členské štáty sa vyzývajú, aby Komisiu informovali o akýchkoľvek opatreniach, ktoré prijali na uvedenie tohto
odporúčania do účinnosti.
(1) Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 111/2013 zo 14. júna 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky
a certifikácia) k Dohode o EHP (Ú. v. EÚ L 318, 28.11.2013, s. 12), ktorým sa smernica 2009/43/ES začlenila do dohody o EHP, obsahuje
výslovnú úpravu znenia: „Táto smernica sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.“
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ADRESÁTI

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2018
Za Komisiu
Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komisie
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ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2018/2051
z 19. decembra 2018
o zosúladení rozsahu pôsobnosti a podmienok všeobecných transferových licencií na účely opravy
a údržby uvedených v článku 5 ods. 2 písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady
2009/43/ES
[oznámené pod číslom C(2018) 8610]
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,
keďže:
(1)

Podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES (1) sú členské štáty povinné vydávať aspoň
štyri všeobecné transferové licencie.

(2)

Všeobecné transferové licencie sú základným prvkom zjednodušeného systému udeľovania licencií zavedeného
smernicou 2009/43/ES.

(3)

Rozdiely v rozsahu pôsobnosti všeobecných transferových licencií vydávaných členskými štátmi v súvislosti
s príslušnými výrobkami obranného priemyslu a odlišné podmienky, ktoré sa uplatňujú na transfer týchto
výrobkov, by mohli brániť vykonávaniu smernice 2009/43/ES a dosiahnutiu jej cieľa v oblasti zjednodušenia.
Zosúladenie prístupov členských štátov, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a podmienky transferu na základe
všeobecných transferových licencií vydaných členskými štátmi, je dôležité z hľadiska zaistenia atraktívnosti
a používania týchto licencií.

(4)

Vo svojich záveroch z 18. mája 2015 Rada zopakovala potrebu vykonávania a uplatňovania okrem iného
smernice 2009/43/ES. V nadväznosti na prijatie dvoch predchádzajúcich odporúčaní o všeobecných transferových
licenciách pre ozbrojené sily (2) a pre certifikovaných prijímateľov (3) Komisia v akčnom pláne v oblasti európskej
obrany (4) a v správe o hodnotení smernice o transferoch (5) oznámila svoje zameranie sa na zvyšné dve
všeobecné transferové licencie vzťahujúce sa na transfery na účely predvádzania, hodnotenia, výstavy, opravy
a údržby.

(5)

Iniciatívu uvedenú v tomto odporúčaní dôrazne podporili zástupcovia členských štátov vo výbore zriadenom na
základe článku 14 smernice 2009/43/ES. Usmernenia stanovené v odporúčaní odzrkadľujú výsledné diskusie
expertnej skupiny zriadenej v rámci daného výboru.

(6)

Toto odporúčanie sa vzťahuje na zoznam výrobkov obranného priemyslu (zodpovedajúci Spoločnému zoznamu
vojenského materiálu Európskej únie), ako je vymedzený v prílohe k smernici 2009/43/ES. Toto odporúčanie sa
bude podľa potreby aktualizovať, aby sa v ňom zohľadnili budúce aktualizácie zoznamu výrobkov obranného
priemyslu.

(7)

Na základe diskusií s členskými štátmi a po zohľadnení charakteristík príslušných výrobkov (vrátane výnimiek),
napríklad ich citlivosti, predstavujú výrobky obranného priemyslu uvedené v bode 1.1 tohto odporúčania
minimálny a neúplný zoznam výrobkov, ktorých transfer členské štáty umožňujú na základe svojich VTL-OÚ. To
znamená, že VTL-OÚ vydaná členským štátom môže umožňovať aj transfer iných výrobkov obranného
priemyslu, ktoré sú zahrnuté do prílohy k smernici 2009/43/ES a ktoré nie sú uvedené v tomto odporúčaní.

(8)

V kontexte diskusií o tomto odporúčaní členské štáty pripomenuli, že sú viazané záväzkami podľa európskeho
práva, ako je napríklad spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP (6), ako aj medzinárodnými záväzkami v oblasti
kontroly vývozu. V tomto kontexte členské štáty uznali vyhlásenie „Politický záväzok členských štátov v oblasti
bezpečnosti dodávok“ (7),

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného
priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1).
(2) Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 101.
(3) Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 105.
(4) COM(2016) 950 final.
(5) COM(2016) 760 final.
(6) Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu
vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).
(7) Vyhlásenie prijali zástupcovia vlád členských štátov zúčastnených v Európskej obrannej agentúre zasadajúci v Rade na svojom 3 551.
zasadnutí 19. júna 2017.
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PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

VŠEOBECNÉ TRANSFEROVÉ LICENCIE NA ÚČELY OPRAVY A ÚDRŽBY

Členským štátom sa odporúča, aby prispôsobili svoje všeobecné transferové licencie na účely opravy a údržby
v súlade s nasledujúcimi prvkami.
1.1. Výrobky obranného priemyslu, ktoré spĺňajú podmienky na transfer na základe všeobecnej transferovej
licencie na účely opravy a údržby uvedenej v článku 5 ods. 2 písm. d) smernice 2009/43/ES
Ďalej uvedené kategórie VM tvoria podmnožinu zoznamu výrobkov obranného priemyslu vymedzeného v prílohe
k smernici 2009/43/ES. Všeobecnou transferovou licenciou na účely opravy a údržby (VTL-OÚ) by sa mal umožniť
prinajmenšom transfer výrobkov obranného priemyslu stanovených v rámci ďalej uvedených kategórií VM. Členské
štáty sa môžu rozhodnúť, že do svojich VTL-OÚ zahrnú viac kategórií VM s príslušnými výrobkami obranného
priemyslu.
Zoznam kategórií VM, na ktoré sa licencia musí prinajmenšom vzťahovať:
— VM 3: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— submunícia, na ktorú sa vzťahuje Dohovor o kazetovej munícii,
— terminálovo navádzané strely,
— munícia, projektily a patentné náboje špeciálne konštruované na vojenské účely.
— VM 4: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— podpoložka 4.a) bomby, torpéda, rakety, riadené strely, iné zariadenia a nálože a súčasti, ktoré boli špeciálne
skonštruované alebo upravené na vojenské účely,
— podpoložka 4.b) špeciálne konštruované súčasti na účely spúšťania, ukladania, odlákania, rušenia,
prerušenia, ktoré patria do podpoložky VM 4.a).
— VM 5: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— podpoložka 5.b) systémy na zameranie, stanovenie, určenie vzdialenosti, sledovanie a stopovanie cieľa;
zariadenia na detekciu, fúziu dát, rozpoznanie alebo identifikáciu; a zariadenia na integráciu senzorov,
— podpoložka 5.c) prostriedky obrany pre položky uvedené vo VM 5. a alebo VM 5.b.
Všetok tovar by sa mal dodávať bez šifrovacieho komponentu a bez integrovanej databázy.
— VM 6: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— kompletné vozidlá,
— podvozky a strelecké veže, ktoré patria do podpoložky VM 6.a),
— zariadenie a súčasti zariadenia vylúčené z iných kategórií VM.
— VM 7: zahrnutý je tento tovar:
— podpoložka 7.f) ochranné a dekontaminačné vybavenie, špeciálne navrhnuté alebo modifikované na
vojenské účely, súčasti a chemické zmesi,
— podpoložka 7.g) vybavenie špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, na zisťovanie alebo
identifikáciu materiálov uvedených vo VM 7.a, VM 7.b alebo VM 7.d a jeho špeciálne navrhnuté súčasti.
— VM 8: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— všetky látky so všetkými týmito charakteristikami:
— detonačná rýchlosť rovná alebo vyššia ako 8 000 m/s,
— hustota rovná alebo najviac 1,80 g/cm3.
— všetky tieto výbušniny a súvisiace zmesi:
— podpoložka 8.a.15) HNS (hexanitrostilbén) (CAS 20062-22-0),
— podpoložka 8.a.21) RDX a deriváty:
— RDX (cyklotrimetyléntrinitramín, cyklonit, T4, hexahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazín, 1,3,5-trinitro1,3,5-triazo-cyklohexán, hexogén) (CAS 121-82-4),
— keto-RDX (K-6 alebo 2,4,6-trinitro-2,4,6-triazacyklohexanón) (CAS 115029-35-1),
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— podpoložka 8.a.23) TATB (triaminotrinitrobenzén) (CAS 3058-38-6).
— všetky látky, ktoré možno priamo alebo nepriamo použiť pri výrobe zbraní na submuníciu, na ktoré sa
vzťahuje Dohovor o kazetovej munícii podpísaný v Osle 3. decembra 2008, okrem tých, ktoré sú určené
pre členské štáty, ktoré ratifikovali Dohovor o kazetovej munícii.
— VM 9: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— kompletné vojenské plavidlá (hladinové alebo podvodné), ktoré patria do podpoložky VM 9.a),
— kompletné trupy lodí,
— položky uvedené v podpoložke VM 9.c) snímacie zariadenia používané pod vodou, špeciálne navrhnuté
a skonštruované na vojenské účely, a ich ovládanie a súčasti, špeciálne navrhnuté a skonštruované na
vojenské účely.
— VM 10: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— kompletné lietadlá, vzdušné dopravné prostriedky ľahšie ako vzduch, ktoré patria do podpoložky VM 10.a)
alebo VM 10.c),
— trupy pre bojové lietadlá a bojové vrtuľníky,
— motory pre bojové lietadlá,
— zariadenie a súčasti zariadenia vylúčené z iných kategórií VM.
— VM 11: zahrnutý je tento tovar:
— podpoložka VM 11.a)g. navádzacie a navigačné zariadenia s výnimkou zariadení špeciálne skonštruovaných
alebo upravených pre riadené strely, rakety, kozmické nosné rakety a bezpilotné vzdušné prostriedky
(„UAV“),
— podpoložka VM 11.a)h. digitálne zariadenia pre rádiovú komunikáciu využitím troposférického rozptylu,
— podpoložka VM 11.a)j. automatizované systémy velenia a riadenia.
— VM 13: zahrnutý je všetok tovar.
— VM 14: zahrnutý je všetok tovar.
— VM 15: zahrnutý je všetok tovar.
— VM 16: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— všetky položky týkajúce sa tovaru súvisiaceho s balistickou technológiou a šírením chemických,
biologických, rádiologických a jadrových („CBRN“) materiálov.
— VM 17: zahrnutý je tento tovar:
— podpoložka VM 17.b) stavebné zariadenia špeciálne navrhnuté na vojenské účely,
— podpoložka VM 17.d) zariadenia pre terénnych technikov a špecialistov špeciálne navrhnuté na vojenské
účely,
— podpoložka VM 17.j) pojazdné opravárenské dielne špeciálne navrhnuté alebo „modifikované“ na údržbu
vojenských zariadení,
— podpoložka VM 17.k) poľné generátory špeciálne navrhnuté alebo „modifikované“ na vojenské účely,
— podpoložka VM 17.l) kontajnery, ktoré sú špeciálne navrhnuté alebo „modifikované“ na vojenské účely,
— podpoložka VM 17.m) trajekty, iné ako tie, ktoré sú uvedené v iných položkách Spoločného zoznamu
vojenského materiálu EÚ, mosty a pontóny, špeciálne navrhnuté na vojenské účely,
— podpoložka VM 17.o) vybavenie na ochranu pred laserom špeciálne navrhnuté na vojenské účely.
— VM 21: zahrnutý je tento tovar:
— podpoložka VM 21.a) softvér osobitne navrhnutý alebo upravený na použitie tovaru uvedeného vo
všeobecnej transferovej licencii,
— podpoložka VM 21.b)4. softvér osobitne navrhnutý na vojenské účely alebo osobitne navrhnutý na aplikácie
systémov velenia, riadenia, spojenia a informácií (C3I) alebo velenia, riadenia, spojenia, počítačov
a informácií (C4I).
— VM 22: zahrnuté je toto:
— technológia potrebná na používanie tovaru povoleného v tej istej všeobecnej transferovej licencii.

21.12.2018

Úradný vestník Európskej únie

SK

L 327/97

1.2. Podmienky, ktoré sa majú začleniť do všeobecnej transferovej licencie na účely opravy a údržby
Tento zoznam podmienok nie je úplný. Ďalšie podmienky, ktoré pridá členský štát, však nesmú byť v rozpore s tu
uvedenými podmienkami a ani ich nesmú narúšať.
Územná platnosť:

Európsky hospodársky priestor (1).

Transfer na účely opravy:

transfer výrobku obranného priemyslu na účely jeho opravy, nie však na inováciu ani
na zlepšenie, pokiaľ ide o jeho výkon.

Transfer na účely údržby:

transfer výrobku obranného priemyslu na účely jeho údržby, nie však na inováciu ani
na zlepšenie, pokiaľ ide o jeho výkon.

Vrátenie:

členské štáty môžu požadovať existenciu predchádzajúceho povolenia na pôvodný
transfer položky, ktorá sa vracia po oprave. Členské štáty vyberú jednu z nasledujúcich
možností vrátenia výrobku obranného priemyslu po oprave alebo údržbe:
a) vyňatie z povinnosti predchádzajúceho povolenia v súlade s článkom 4 ods. 2
písm. e) smernice 2009/43/ES;
b) vydanie konkrétnej všeobecnej transferovej licencie na vrátenie výrobkov obranného
priemyslu po oprave alebo údržbe s prinajmenšom identickým zoznamom výrobkov
obranného priemyslu spĺňajúcich podmienky;
c) začlenenie vrátenia do všeobecnej transferovej licencie na účely opravy a/alebo
údržby.

Trvanie:
2.

členské štáty môžu stanoviť časový limit na vrátenie výrobku obranného priemyslu.

NADVÄZUJÚCE OPATRENIA

Členské štáty sa vyzývajú, aby uviedli toto odporúčanie do účinnosti najneskôr do 1. júla 2019.
Členské štáty sa vyzývajú, aby Komisiu informovali o akýchkoľvek opatreniach, ktoré prijali na uvedenie tohto
odporúčania do účinnosti.
3.

ADRESÁTI

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2018
Za Komisiu
Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komisie

(1) Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 111/2013 zo 14. júna 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky
a certifikácia) k Dohode o EHP (Ú. v. EÚ L 318, 28.11.2013, s. 12), ktorým sa smernica 2009/43/ES začlenila do dohody o EHP, obsahuje
výslovnú úpravu znenia: „Táto smernica sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko“.
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ODPORÚČANIE KOMISIE (EÚ) 2018/2052
z 19. decembra 2018
o zosúladení rozsahu pôsobnosti a podmienok všeobecných transferových licencií na účely
výstavy uvedených v článku 5 ods. 2 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES
[oznámené pod číslom C(2018) 8611]
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 292,
keďže:
(1)

Podľa článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES (1) sú členské štáty povinné vydávať aspoň
štyri všeobecné transferové licencie.

(2)

Všeobecné transferové licencie sú základným prvkom zjednodušeného systému udeľovania licencií zavedeného
smernicou 2009/43/ES.

(3)

Rozdiely v rozsahu pôsobnosti všeobecných transferových licencií vydávaných členskými štátmi v súvislosti
s príslušnými výrobkami obranného priemyslu a odlišné podmienky, ktoré sa uplatňujú na transfer týchto
výrobkov, by mohli brániť vykonávaniu smernice 2009/43/ES a dosiahnutiu jej cieľa v oblasti zjednodušenia.
Zosúladenie prístupov členských štátov, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti a podmienky transferu na základe
všeobecných transferových licencií vydaných členskými štátmi, je dôležité z hľadiska zaistenia atraktívnosti
a používania týchto licencií.

(4)

Vo svojich záveroch z 18. mája 2015 Rada zopakovala potrebu vykonávania a uplatňovania okrem iného
smernice 2009/43/ES. V nadväznosti na prijatie dvoch predchádzajúcich odporúčaní o všeobecných transferových
licenciách pre ozbrojené sily (2) a pre certifikovaných prijímateľov (3) Komisia v akčnom pláne v oblasti európskej
obrany (4) a v správe o hodnotení smernice o transferoch (5) oznámila svoje zameranie sa na zvyšné dve
všeobecné transferové licencie vzťahujúce sa na transfery na účely predvádzania, hodnotenia, výstavy, opravy
a údržby.

(5)

Iniciatívu uvedenú v tomto odporúčaní dôrazne podporili zástupcovia členských štátov vo výbore zriadenom na
základe článku 14 smernice 2009/43/ES. Usmernenia stanovené v odporúčaní odzrkadľujú diskusie expertnej
skupiny zriadenej v rámci daného výboru.

(6)

Toto odporúčanie sa vzťahuje na zoznam výrobkov obranného priemyslu (zodpovedajúci Spoločnému zoznamu
vojenského materiálu Európskej únie), ako je vymedzený v prílohe k smernici 2009/43/ES. Toto odporúčanie sa
bude podľa potreby aktualizovať, aby sa v ňom zohľadnili budúce aktualizácie zoznamu výrobkov obranného
priemyslu.

(7)

Na základe diskusií s členskými štátmi a po zohľadnení charakteristík príslušných výrobkov (vrátane výnimiek),
napríklad ich citlivosti, predstavujú výrobky obranného priemyslu uvedené v bode 1.1 tohto odporúčania
minimálny a neúplný zoznam výrobkov, ktorých transfer členské štáty umožňujú na základe svojich VTL-VÝ. To
znamená, že VTL-VÝ vydaná členským štátom môže umožňovať aj transfer iných výrobkov obranného
priemyslu, ktoré sú zahrnuté do prílohy k smernici 2009/43/ES a ktoré nie sú uvedené v tomto odporúčaní.

(8)

V kontexte diskusií o tomto odporúčaní členské štáty pripomenuli, že sú viazané záväzkami podľa európskeho
práva, ako je napríklad spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP (6), ako aj medzinárodnými záväzkami v oblasti
kontroly vývozu.

(1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného
priemyslu v rámci Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 1).
(2) Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 101.
3
( ) Ú. v. EÚ L 329, 3.12.2016, s. 105.
(4) COM(2016) 950 final.
(5) COM(2016) 760 final.
(6) Spoločná pozícia Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu
vojenskej technológie a materiálu (Ú. v. EÚ L 335, 13.12.2008, s. 99).
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PRIJALA TOTO ODPORÚČANIE:

1.

VŠEOBECNÁ TRANSFEROVÁ LICENCIA NA ÚČELY VÝSTAVY

Členským štátom sa odporúča, aby prispôsobili svoje všeobecné transferové licencie na účely výstavy v súlade
s nasledujúcimi prvkami.
1.1. Výrobky obranného priemyslu, ktoré spĺňajú podmienky na transfer na základe všeobecnej transferovej
licencie na účely výstavy uvedenej v článku 5 ods. 2 písm. c) smernice 2009/43/ES
Ďalej uvedené kategórie VM tvoria podmnožinu zoznamu výrobkov obranného priemyslu vymedzeného v prílohe
k smernici 2009/43/ES. Všeobecnou transferovou licenciou na účely výstavy (VTL-VÝ) by sa mal umožniť
prinajmenšom transfer výrobkov obranného priemyslu stanovených v rámci ďalej uvedených kategórií VM. Členské
štáty sa môžu rozhodnúť, že do svojich VTL-VÝ zahrnú viac kategórií VM s príslušnými výrobkami obranného
priemyslu.
Zoznam kategórií VM, na ktoré sa licencia musí prinajmenšom vzťahovať:
— VM 1: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— zbrane špeciálne konštruované na vojenské účely,
— hlavne a závorníky pre zbrane špeciálne konštruované na vojenské účely.
— VM 2: podpoložky c) a d). Zahrnutý je všetok tovar.
— VM 3: zahrnutý je tento tovar:
— inertný model streliva.
— VM 4: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— podpoložka 4.a) všetok tovar je vylúčený s výnimkou inertných modelov, ktoré sú zahrnuté,
— podpoložka 4.b) špeciálne konštruované súčasti na účely spúšťania, ukladania, odlákania, rušenia,
prerušenia, ktoré patria do podpoložky VM 4.a).
— VM 5: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— podpoložka 5.c) prostriedky obrany pre položky uvedené v podpoložkách VM 5. a alebo VM 5.b.
Všetok tovar by sa mal dodávať bez šifrovacieho komponentu a bez integrovanej databázy.
— VM 6: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— kompletné vozidlá, ktoré patria do podpoložky VM 6.a),
— podvozky a strelecké veže, ktoré patria do podpoložky VM 6.a).
— VM 7: vylúčený je všetok tovar s výnimkou tohto:
— podpoložka 7.f) ochranné a dekontaminačné vybavenie, špeciálne navrhnuté alebo modifikované na
vojenské účely, súčasti a chemické zmesi,
— podpoložka 7.g) vybavenie špeciálne navrhnuté alebo modifikované na vojenské účely, na zisťovanie alebo
identifikáciu materiálov uvedených v podpoložkách VM 7.a, VM 7.b alebo VM 7.d a jeho špeciálne
navrhnuté súčasti.
— VM 9: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— kompletné vojenské plavidlá (hladinové alebo podvodné),
— kompletné trupy lodí,
— položky uvedené v podpoložke VM 9.a) snímacie zariadenia používané pod vodou, špeciálne navrhnuté
a skonštruované na vojenské účely, a ich ovládanie a súčasti, špeciálne navrhnuté a skonštruované na
vojenské účely.
— VM 10: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— kompletné lietadlá,
— trupy pre bojové lietadlá a bojové vrtuľníky,
— motory pre bojové lietadlá.
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— VM 11: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— podpoložka VM 11.a)a. elektronické prostriedky obrany a elektronické zariadenia na boj proti obrane
vrátane zariadení na rušenie a odrušovanie,
— podpoložka VM 11.a)b. elektrónky schopné zmeniť pracovné frekvencie (Frequency agile tubes),
— podpoložka VM 11.a)c. elektronické systémy alebo zariadenia určené buď na prieskum a monitorovanie
elektromagnetického spektra pre vojenské spravodajstvo, alebo na bezpečnostné účely alebo na obranu proti
takémuto prieskumu alebo monitorovaniu,
— podpoložka VM 11.a)d. prostriedky obrany používané pod vodou vrátane akustických a magnetických
rušiacich zariadení a lákadiel, zariadení určených na zavedenie vonkajších alebo chybných signálov do
sonarových prijímačov,
— podpoložka VM 11.a)e. zariadenia na bezpečné spracovávanie dát, zariadenia na zabezpečovanie dát a ich
prenosu a bezpečnostné komunikačné zariadenia využívajúce procesy šifrovania,
— podpoložka VM 11.a)f. zariadenia na identifikáciu, autentifikáciu a vkladanie kľúčov a zariadenia na správu,
výrobu a distribúciu kľúčov,
— podpoložka VM 11.a)i. digitálne demodulátory špeciálne navrhnuté na získavanie spravodajských informácii
zachytávaním signálov,
— podpoložka VM 11.b) zariadenia na rušenie globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS)
a špeciálne navrhnuté súčasti pre ne,
— podpoložka VM 11.c) „kozmické lode“ špeciálne navrhnuté alebo upravené pre vojenské použitie a súčasti
„kozmických lodí“ špeciálne navrhnuté alebo upravené pre vojenské použitie.
— VM 13: zahrnutý je všetok tovar.
— VM 14: zahrnutý je všetok tovar.
— VM 15: zahrnutý je všetok tovar.
— VM 16: zahrnutý je všetok tovar.
— VM 17: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— podpoložka VM 17.f) „knižnice“ špeciálne navrhnuté alebo upravené na vojenské účely so systémami,
zariadeniami alebo súčasťami uvedenými v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ,
— podpoložka VM 17.g) zariadenia na generáciu jadrovej energie alebo pohonu vrátane jadrových reaktorov
špeciálne navrhnutých na vojenské účely a ich súčasti špeciálne určené alebo modifikované na vojenské
účely,
— podpoložka VM 17.h) zariadenia a materiál, s náterom alebo inou úpravou na potlačenie rozlišovacích
znakov, špeciálne navrhnuté na vojenské účely, iné ako tie, ktoré sú uvedené v iných položkách Spoločného
zoznamu vojenského materiálu EÚ,
— podpoložka VM 17.i) simulačné zariadenia špeciálne navrhnuté pre vojenské „jadrové reaktory“.
— VM 18: zahrnutý je všetok tovar.
— VM 21: zahrnutý je všetok tovar s výnimkou tohto:
— podpoložka VM 21.a) softvér osobitne navrhnutý alebo upravený na:
— vývoj, výrobu, prevádzku alebo údržbu zariadení uvedených v Spoločnom zozname vojenského
materiálu EÚ,
— vývoj alebo výrobu materiálov uvedených v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ, alebo
— vývoj, výrobu, prevádzku alebo údržbu softvéru uvedeného v Spoločnom zozname vojenského
materiálu EÚ,
— softvér osobitne navrhnutý alebo upravený na použitie položiek neuvedených v zozname v aktuálnej
všeobecnej transferovej licencii.
— VM 22: zahrnuté je toto:
— iba nevyhnutná technológia potrebná na používanie tovaru povoleného v tej istej všeobecnej transferovej
licencii.

21.12.2018

Úradný vestník Európskej únie

SK

L 327/101

1.2. Podmienky, ktoré sa majú začleniť do všeobecnej transferovej licencie na účely výstavy
Tento zoznam podmienok nie je úplný. Ďalšie podmienky, ktoré pridá členský štát, však nesmú byť v rozpore s tu
uvedenými podmienkami a ani ich nesmú narúšať.
Územná platnosť:

Európsky hospodársky priestor (1).

Transfer na účely výstavy:

transfer akéhokoľvek výrobku obranného priemyslu na účel jeho vystavenia
v členskom štáte, ktorý nezahŕňa používanie výrobku v operačných podmienkach
ani účely predvádzania alebo hodnotenia.

Ďalší transfer:

členské štáty podľa potreby vyberú jednu z nasledujúcich možností ďalšieho transferu
výrobku obranného priemyslu po výstave:
a) vyňatie z povinnosti predchádzajúceho povolenia v súlade s článkom 4 ods. 2
písm. e) smernice 2009/43/ES;
b) vydanie konkrétnej všeobecnej transferovej licencie na ďalší transfer výrobkov
obranného priemyslu po výstave s prinajmenšom identickým zoznamom výrobkov
obranného priemyslu spĺňajúcich podmienky;
c) zahrnutie ďalšieho transferu do všeobecnej transferovej licencie na účely výstavy.

Trvanie:

2.

členské štáty pôvodu môžu stanoviť časový limit na vrátenie výrobku obranného
priemyslu, ktorý bude dodávateľ musieť dodržať vo vzťahu k príslušnému orgánu
v členskom štáte pôvodu. Členské štáty, z ktorých sa uskutočňuje ďalší transfer
výrobku obranného priemyslu, smú takisto stanoviť časový limit na ďalší transfer,
ktorý bude musieť dodávateľ alebo jeho zástupca dodržať.

NADVÄZUJÚCE OPATRENIA

Členské štáty sa vyzývajú, aby uviedli toto odporúčanie do účinnosti najneskôr do 1. júla 2019.
Členské štáty sa vyzývajú, aby Komisiu informovali o akýchkoľvek opatreniach, ktoré prijali na uvedenie tohto
odporúčania do účinnosti.
3.

ADRESÁTI

Toto odporúčanie je určené členským štátom.

V Bruseli 19. decembra 2018
za Komisiu
Elżbieta BIEŃKOWSKA

členka Komisie

(1) Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 111/2013 zo 14. júna 2013, ktorým sa mení príloha II (Technické predpisy, normy, skúšky
a certifikácia) k Dohode o EHP (Ú. v. EÚ L 318, 28.11.2013, s. 12), ktorým sa smernica 2009/43/ES začlenila do dohody o EHP, obsahuje
výslovnú úpravu znenia: „Táto smernica sa neuplatňuje na Lichtenštajnsko.“
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