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NARIADENIE 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/...

z ...,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, 

ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom2,

1 Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 125.
2 Pozícia Európskeho parlamentu z 11. júna 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a 

pozícia Rady v prvom čítaní z 29. septembra 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom 
vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).
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keďže:

(1) Nariadením Rady (ES) č. 1342/20081 sa stanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky v 

Kattegate, Severnom mori, Skagerraku a vo východnej časti Lamanšského prielivu, na 

západe Škótska a v Írskom mori a na ne zameraný rybolov. Cieľom nariadenia (ES) 

č. 1342/2008 je udržateľné využívanie týchto populácií tresky, pri ktorom sa tieto 

populácie obnovujú a udržujú nad úrovňami, ktoré dokážu priniesť maximálny udržateľný 

výnos (maximum sustainable yield - MSY).

(2) Vedecké hodnotenie účinnosti nariadenia (ES) č. 1342/2008 uskutočnené Vedeckým, 

technickým a hospodárskym výborom pre rybné hospodárstvo (STECF) ukázalo viacero 

problémov s uplatňovaním uvedeného nariadenia. Medzinárodná rada pre výskum mora 

(ICES) navrhla prehodnotenie stratégie riadenia, najmä po zmene jej pohľadu na populáciu 

v Severnom mori.

(3) Uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/20132 od 1. januára 

2014 sa riadiaci rámec pre tresku zásadne zmenil, najmä prostredníctvom zavedenia 

povinnosti vylodiť úlovky.

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý 
plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
423/2004 (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20).

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).
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(4) V súčasnosti sa pripravujú nové viacročné plány pre viacdruhový rybolov v rozličných 

atlantických regiónoch na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Nariadenie (ES) 

č. 1342/2008 bude časom nahradené pre každú relevantnú oblasť týmito novými 

viacročnými plánmi pre viacdruhový rybolov. Nariadenie (ES) č. 1342/2008 sa preto bude 

ďalej uplatňovať už len krátke časové obdobie. Napriek tomu by sa však malo vykonať 

viacero naliehavých zmien nariadenia (ES) č. 1342/2008, aby bola pokrytá doba, kým sa 

začnú uplatňovať nové viacročné plány pre viacdruhový rybolov.

(5) Režim pre rybolovné úsilie stanovený v nariadení (ES) č. 1342/2008 priniesol rad 

úspechov v oblasti selektívnosti a iných opatrení na zamedzenie výlovu tresky, ale stal sa 

prekážkou vykonávania povinnosti vylodiť úlovky, pretože obmedzuje ďalšie 

prispôsobovanie rybolovných postupov, ako je napríklad výber oblasti a výstroja. Tento 

režim pre rybolovné úsilie by sa preto mal prestať uplatňovať. Keďže nariadenie (ES) č. 

1342/2008 prinieslo značné zlepšenia selektívnosti a zamedzenia výlovu tresky 

prostredníctvom stimulov, ktoré boli spojené s režimom pre rybolovné úsilie, a 

prostredníctvom vnútroštátnych opatrení (plánov zamedzenia výlovu tresky alebo 

znižovania odhadzovania úlovkov), je mimoriadne dôležité, aby zatiaľ čo sa pre všetky 

úlovky tresky zavedie povinnosť vylodiť úlovky v súlade s časovým plánom stanoveným v 

nariadení (EÚ) č. 1380/2013, členské štáty, ktoré majú priamy záujem na danom druhu 

rybolovu, naďalej uplatňovali alebo ďalej rozvíjali uvedené vnútroštátne opatrenia.
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(6) V prechodnej fáze, v ktorej prebiehajú prípravy na viacročné plány pre viacdruhový 

rybolov v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 v oblastiach, na ktoré sa v súčasnosti 

vzťahuje nariadenie (ES) č. 1342/2008, by sa v riadiacich opatreniach mali zohľadňovať 

vhodné minimálne a preventívne úrovne biomasy. Ak populácie klesnú pod ochranné 

úrovne biomasy (MSY Btrigger) podľa vedeckého odporúčania v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1380/2013, mali by sa prijať všetky potrebné opatrenia na vyriešenie tejto situácie.

(7) V niektorých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1342/2008, nemusia 

informácie o populácii a rybolove postačovať na stanovenie rybolovných možností v 

súlade so zásadou MSY. V takýchto prípadoch by sa mal uplatňovať prístup predbežnej 

opatrnosti.

(8) Okrem režimu pre rybolovné úsilie sa nariadením (ES) č. 1342/2008 zaviedol aj systém 

osobitných rybárskych povolení naviazaný na obmedzenie celkovej kapacity výkonu 

motora rybárskych plavidiel v danej oblasti. S cieľom zabrániť nevhodnému presunu 

rybolovnej činnosti, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na obnovu populácií, je vhodné 

tento systém zachovať, hoci samotný režim pre rybolovné úsilie sa úplne prestane 

uplatňovať.
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(9) Nariadením Rady (ES) č. 1224/20091 sa zrušilo viacero ustanovení nariadenia (ES) 

č. 1342/2008, v ktorých sa odkazovalo na jeho prílohy II a III. Keďže v nariadení (ES) č. 

1342/2008 už nie sú iné odkazy na tieto prílohy, uvedené prílohy sa stali obsolétnymi a 

mali by sa vypustiť.

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

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém 
kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, 
(ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 
388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) 
č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 
1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
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Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1342/2008 sa mení takto:

1. Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 4 ods. 1 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013*.

_______________

* 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).“

2. Článok 4 sa vypúšťa.

3. Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Cieľ plánu

1. Cieľom plánu uvedeného v článku 1 je zabezpečiť také využívanie populácií tresky, 

pri ktorom sa tieto populácie obnovujú a udržujú nad úrovňami, pri ktorých možno 

získať maximálny udržateľný výnos.
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2. Každé riadiace opatrenie prijaté podľa tohto nariadenia musí spĺňať požiadavky 

stanovené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a zásady a ciele 

uvedeného nariadenia.“

4. Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Minimálne a preventívne úrovne biomasy

Pri prijímaní riadiacich opatrení musí byť minimálna a preventívna úroveň biomasy pre 

každú populáciu tresky v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.“

5. Články 7 a 8 sa vypúšťajú.

6. Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Stanovovanie TAC v prípade nedostatku údajov

Ak v dôsledku nedostatku dostatočne presných a reprezentatívnych informácií rybolovné 

možnosti nemožno určiť v súlade s článkom 5 ods. 1, stanovia sa rybolovné možnosti na 

základe prístupu predbežnej opatrnosti v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013, pričom sa zohľadní vývoj populácie tresky a rybolovnej činnosti a zabezpečí 

sa aspoň porovnateľný stupeň ochrany príslušných populácií.“



11309/1/16 REV 1 8
SK

7. Za článok 9 sa vkladá tento nový názov kapitoly:

„KAPITOLA IIa

POVINNOSTI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV“

8. Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Oprávnenia na rybolov a stropy kapacity

1. Za každú zemepisnú oblasť uvedenú v článku 1 tohto nariadenia jednotlivé 

členského štáty vydávajú oprávnenia na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia 

Rady (ES) č. 1224/2009* pre plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, ktoré vykonávajú 

rybolovné činnosti v danej oblasti a používajú jeden z týchto výstrojov:

a) vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, 

SPR) s veľkosťou ôk:

i) TR1 najmenej 100 mm;

ii) TR2 najmenej 70 mm a menej ako 100 mm;

iii) TR3 najmenej 16 mm a menej ako 32 mm;

b) vlečné siete s rozperným rahnom (TBB) s veľkosťou ôk:

i) BT1 najmenej 120 mm;

ii) BT2 najmenej 80 mm a menej ako 120 mm;

c) žiabrovky, zakliesňovacie siete (GN);
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d) viacstenné žiabrovky (GT);

e) lovné šnúry (LL).

2. Bez toho, aby boli dotknuté stropy kapacity stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 

č. 1380/2013, v prípade žiadnej zo zemepisných oblastí uvedených v článku 1 tohto 

nariadenia nesmie celková kapacita plavidiel s oprávnením na rybolov vydaným v 

súlade s odsekom 1 tohto článku vyjadrená v kW presiahnuť maximálnu kapacitu 

plavidiel, ktoré v roku 2006 alebo 2007 lovili pomocou jedného z výstrojov 

uvedených v odseku 1 v dotknutej zemepisnej oblasti.

3. Každý členský štát zostaví a vedie zoznam plavidiel, ktoré vlastnia oprávnenie na 

rybolov uvedené v odseku 1, a sprístupní ho Komisii a ostatným členským štátom na 

svojej oficiálnej webovej stránke.

________________

* Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém 
kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) 
č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 
2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, 
(ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 
2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).“

9. Kapitola III sa vypúšťa.

10. Články 30 a 31 sa vypúšťajú.

11. Prílohy I, II, III a IV sa vypúšťajú.
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Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť štvrtým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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NARIADENIE 

EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/...

z ...,

ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, 

ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie,

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom2,

1 Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 125.
2 Pozícia Európskeho parlamentu z 11. júna 2013 (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku) a 

pozícia Rady v prvom čítaní z 29. septembra 2016 (zatiaľ neuverejnená v úradnom 
vestníku). Pozícia Európskeho parlamentu z ... (zatiaľ neuverejnená v úradnom vestníku).
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keďže:

(1) Nariadením Rady (ES) č. 1342/20081 sa stanovuje dlhodobý plán pre populácie tresky v 

Kattegate, Severnom mori, Skagerraku a vo východnej časti Lamanšského prielivu, na 

západe Škótska a v Írskom mori a na ne zameraný rybolov. Cieľom nariadenia (ES) 

č. 1342/2008 je udržateľné využívanie týchto populácií tresky, pri ktorom sa tieto 

populácie obnovujú a udržujú nad úrovňami, ktoré dokážu priniesť maximálny udržateľný 

výnos (maximum sustainable yield - MSY).

(2) Vedecké hodnotenie účinnosti nariadenia (ES) č. 1342/2008 uskutočnené Vedeckým, 

technickým a hospodárskym výborom pre rybné hospodárstvo (STECF) ukázalo viacero 

problémov s uplatňovaním uvedeného nariadenia. Medzinárodná rada pre výskum mora 

(ICES) navrhla prehodnotenie stratégie riadenia, najmä po zmene jej pohľadu na populáciu 

v Severnom mori.

(3) Uplatňovaním nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/20132 od 1. januára 

2014 sa riadiaci rámec pre tresku zásadne zmenil, najmä prostredníctvom zavedenia 

povinnosti vylodiť úlovky.

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý 
plán pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 
423/2004 (Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 20).

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).
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(4) V súčasnosti sa pripravujú nové viacročné plány pre viacdruhový rybolov v rozličných 

atlantických regiónoch na základe nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. Nariadenie (ES) 

č. 1342/2008 bude časom nahradené pre každú relevantnú oblasť týmito novými 

viacročnými plánmi pre viacdruhový rybolov. Nariadenie (ES) č. 1342/2008 sa preto bude 

ďalej uplatňovať už len krátke časové obdobie. Napriek tomu by sa však malo vykonať 

viacero naliehavých zmien nariadenia (ES) č. 1342/2008, aby bola pokrytá doba, kým sa 

začnú uplatňovať nové viacročné plány pre viacdruhový rybolov.

(5) Režim pre rybolovné úsilie stanovený v nariadení (ES) č. 1342/2008 priniesol rad 

úspechov v oblasti selektívnosti a iných opatrení na zamedzenie výlovu tresky, ale stal sa 

prekážkou vykonávania povinnosti vylodiť úlovky, pretože obmedzuje ďalšie 

prispôsobovanie rybolovných postupov, ako je napríklad výber oblasti a výstroja. Tento 

režim pre rybolovné úsilie by sa preto mal prestať uplatňovať. Keďže nariadenie (ES) č. 

1342/2008 prinieslo značné zlepšenia selektívnosti a zamedzenia výlovu tresky 

prostredníctvom stimulov, ktoré boli spojené s režimom pre rybolovné úsilie, a 

prostredníctvom vnútroštátnych opatrení (plánov zamedzenia výlovu tresky alebo 

znižovania odhadzovania úlovkov), je mimoriadne dôležité, aby zatiaľ čo sa pre všetky 

úlovky tresky zavedie povinnosť vylodiť úlovky v súlade s časovým plánom stanoveným v 

nariadení (EÚ) č. 1380/2013, členské štáty, ktoré majú priamy záujem na danom druhu 

rybolovu, naďalej uplatňovali alebo ďalej rozvíjali uvedené vnútroštátne opatrenia.
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(6) V prechodnej fáze, v ktorej prebiehajú prípravy na viacročné plány pre viacdruhový 

rybolov v súlade s nariadením (EÚ) č. 1380/2013 v oblastiach, na ktoré sa v súčasnosti 

vzťahuje nariadenie (ES) č. 1342/2008, by sa v riadiacich opatreniach mali zohľadňovať 

vhodné minimálne a preventívne úrovne biomasy. Ak populácie klesnú pod ochranné 

úrovne biomasy (MSY Btrigger) podľa vedeckého odporúčania v súlade s nariadením (EÚ) 

č. 1380/2013, mali by sa prijať všetky potrebné opatrenia na vyriešenie tejto situácie.

(7) V niektorých oblastiach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1342/2008, nemusia 

informácie o populácii a rybolove postačovať na stanovenie rybolovných možností v 

súlade so zásadou MSY. V takýchto prípadoch by sa mal uplatňovať prístup predbežnej 

opatrnosti.

(8) Okrem režimu pre rybolovné úsilie sa nariadením (ES) č. 1342/2008 zaviedol aj systém 

osobitných rybárskych povolení naviazaný na obmedzenie celkovej kapacity výkonu 

motora rybárskych plavidiel v danej oblasti. S cieľom zabrániť nevhodnému presunu 

rybolovnej činnosti, ktorý by mohol mať negatívny vplyv na obnovu populácií, je vhodné 

tento systém zachovať, hoci samotný režim pre rybolovné úsilie sa úplne prestane 

uplatňovať.
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(9) Nariadením Rady (ES) č. 1224/20091 sa zrušilo viacero ustanovení nariadenia (ES) 

č. 1342/2008, v ktorých sa odkazovalo na jeho prílohy II a III. Keďže v nariadení (ES) č. 

1342/2008 už nie sú iné odkazy na tieto prílohy, uvedené prílohy sa stali obsolétnymi a 

mali by sa vypustiť.

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

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém 
kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, 
(ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 
388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) 
č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 
1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).
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Článok 1

Nariadenie (ES) č. 1342/2008 sa mení takto:

1. Článok 2 sa nahrádza takto:

„Článok 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa uplatňujú vymedzenia pojmov stanovené v článku 4 ods. 1 

nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013*.

_______________

* 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).“

2. Článok 4 sa vypúšťa.

3. Článok 5 sa nahrádza takto:

„Článok 5

Cieľ plánu

1. Cieľom plánu uvedeného v článku 1 je zabezpečiť také využívanie populácií tresky, 

pri ktorom sa tieto populácie obnovujú a udržujú nad úrovňami, pri ktorých možno 

získať maximálny udržateľný výnos.
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2. Každé riadiace opatrenie prijaté podľa tohto nariadenia musí spĺňať požiadavky 

stanovené v článku 2 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a zásady a ciele 

uvedeného nariadenia.“

4. Článok 6 sa nahrádza takto:

„Článok 6

Minimálne a preventívne úrovne biomasy

Pri prijímaní riadiacich opatrení musí byť minimálna a preventívna úroveň biomasy pre 

každú populáciu tresky v súlade s cieľmi nariadenia (EÚ) č. 1380/2013.“

5. Články 7 a 8 sa vypúšťajú.

6. Článok 9 sa nahrádza takto:

„Článok 9

Stanovovanie TAC v prípade nedostatku údajov

Ak v dôsledku nedostatku dostatočne presných a reprezentatívnych informácií rybolovné 

možnosti nemožno určiť v súlade s článkom 5 ods. 1, stanovia sa rybolovné možnosti na 

základe prístupu predbežnej opatrnosti v súlade s článkom 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013, pričom sa zohľadní vývoj populácie tresky a rybolovnej činnosti a zabezpečí 

sa aspoň porovnateľný stupeň ochrany príslušných populácií.“
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7. Za článok 9 sa vkladá tento nový názov kapitoly:

„KAPITOLA IIa

POVINNOSTI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV“

8. Článok 10 sa nahrádza takto:

„Článok 10

Oprávnenia na rybolov a stropy kapacity

1. Za každú zemepisnú oblasť uvedenú v článku 1 tohto nariadenia jednotlivé 

členského štáty vydávajú oprávnenia na rybolov v súlade s článkom 7 nariadenia 

Rady (ES) č. 1224/2009* pre plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, ktoré vykonávajú 

rybolovné činnosti v danej oblasti a používajú jeden z týchto výstrojov:

a) vlečné siete na lov pri dne a záťahové siete (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, 

SPR) s veľkosťou ôk:

i) TR1 najmenej 100 mm;

ii) TR2 najmenej 70 mm a menej ako 100 mm;

iii) TR3 najmenej 16 mm a menej ako 32 mm;

b) vlečné siete s rozperným rahnom (TBB) s veľkosťou ôk:

i) BT1 najmenej 120 mm;

ii) BT2 najmenej 80 mm a menej ako 120 mm;

c) žiabrovky, zakliesňovacie siete (GN);
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d) viacstenné žiabrovky (GT);

e) lovné šnúry (LL).

2. Bez toho, aby boli dotknuté stropy kapacity stanovené v prílohe II k nariadeniu (EÚ) 

č. 1380/2013, v prípade žiadnej zo zemepisných oblastí uvedených v článku 1 tohto 

nariadenia nesmie celková kapacita plavidiel s oprávnením na rybolov vydaným v 

súlade s odsekom 1 tohto článku vyjadrená v kW presiahnuť maximálnu kapacitu 

plavidiel, ktoré v roku 2006 alebo 2007 lovili pomocou jedného z výstrojov 

uvedených v odseku 1 v dotknutej zemepisnej oblasti.

3. Každý členský štát zostaví a vedie zoznam plavidiel, ktoré vlastnia oprávnenie na 

rybolov uvedené v odseku 1, a sprístupní ho Komisii a ostatným členským štátom na 

svojej oficiálnej webovej stránke.

________________

* Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa zriaďuje systém 
kontroly Únie na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 847/96, (ES) 
č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 
2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, 
(ES) č. 1300/2008, (ES) č. 1342/2008 a ktorým sa zrušujú nariadenia (EHS) č. 
2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1).“

9. Kapitola III sa vypúšťa.

10. Články 30 a 31 sa vypúšťajú.

11. Prílohy I, II, III a IV sa vypúšťajú.
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Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť štvrtým dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2017.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V ...

Za Európsky parlament Za Radu

predseda predseda
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1. Komisia 12. septembra 2012 zaslala Rade uvedený návrh1, ktorý sa zakladá na článku 43 ods. 

2 ZFEÚ.

2. Európsky hospodársky a sociálny výbor zaujal stanovisko 12. decembra 20122.

3. Európsky parlament prijal pozíciu v prvom čítaní 11. júna 20133.

4. Rada dosiahla po ukončení písomného postupu 27. júla 2016 politickú dohodu o pozícii Rady 

v prvom čítaní v súvislosti s uvedeným nariadením4.

1 13745/12.
2 Ú. v. EÚ C 44, 15.2.2013, s. 125.
3 10685/13.
4 V súlade s listom z 13. júla 2016, ktorý predseda Výboru Európskeho parlamentu pre 

rybárstvo zaslal predsedovi Coreperu, by mal Európsky parlament počas druhého čítania 
schváliť pozíciu Rady v prvom čítaní bez pozmeňujúcich návrhov.
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5. Výbor stálych predstaviteľov sa vyzýva, aby Rade navrhol prijať ako bod A programu 

jedného z nadchádzajúcich zasadnutí pozíciu Rady v prvom čítaní uvedenú v dokumente 

11309/16 a odôvodnené stanovisko uvedené v dokumente 11309/16 ADD 1.
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2012/0236 (COD) 

OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU 

 

podľa článku 294 ods. 6 Zmluvy o fungovaní Európskej únie 

 

o 

pozícii Rady k prijatiu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení 

nariadenie (ES) č. 1342/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán 

pre populácie tresky a na ne zameraný rybolov 

1. SÚVISLOSTI 

Dátum predloženia návrhu Európskemu parlamentu a Rade 

(dokument COM(2012) 498 final – 2012/236 COD): 

12. septembra 2012. 

Dátum stanoviska Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru: 12. decembra 2012. 

Dátum pozície Európskeho parlamentu v prvom čítaní: 11. júna 2013 

Dátum predloženia zmeneného návrhu: 3. októbra 2016 

Dátum prijatia pozície Rady: 29. septembra 2016 

2. CIEĽ NÁVRHU KOMISIE 

V roku 2008 bolo prijaté nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008 („plán na obnovu populácií 

tresky“). Plán pokrýval Severné more a niektoré priľahlé moria (Kattegat, Skagerrak a 

východnú časť Lamanšského prielivu, západ Škótska a Írske more). Jeho hlavnými prvkami 

boli pravidlá na stanovenie celkového povoleného výlovu (TAC) a režim rybolovného úsilia 

obmedzujúci čas, ktorý môžu rybári stráviť na mori. Obmedzenia rybolovného úsilia boli v 

tom čase vnímané ako nevyhnutný nástroj regulácie, ktorý dopĺňal stanovenie obmedzení 

výlovu vo forme celkového povoleného výlovu (TAC) a ktorý mal za cieľ znížiť 

odhadzovanie rýb. V pláne sa počítalo so sériou (niekedy aj výrazných) znížení rybolovného 

úsilia. 

V roku 2012 navrhla Komisia zmenu nariadenia Rady (ES) č. 1342/2008 s cieľom riešiť 

určité nedostatky plánu pri súčasnom zachovaní jeho hlavných prvkov. Návrh vychádzal z 

článku 43 ods. 2 ZFEÚ a obsahoval aj ustanovenie, ktoré by Rade umožňovalo zachovať 

predchádzajúcu úroveň rybolovného úsilia po štyroch po sebe nasledujúcich zníženiach. 

Nazerajúc odlišne na spojitosť článku 43 ods. 2 a článku 43 ods. 3 ZFEÚ, Rada vyčlenila 

určité prvky návrhu Komisie (článok 9 a článok 12) a prijala – na základe článku 43 ods. 3 

ZFEÚ a bez bez akejkoľvek účasti Európskeho parlamentu – zodpovedajúce nariadenie, 

ktorým sa mení plán na obnovu populácií tresky (nariadenie Rady [EÚ] 1243/2012). V 

pozmeňujúcom nariadení sa prevzalo pravidlo umožňujúce zachovanie predchádzajúcej 

úrovne rybolovného úsilia v prípade, že bolo znížené v štyroch po sebe nasledujúcich rokoch. 

Európsky parlament a Komisia napadli uvedené nariadenie Rady na Súdnom dvore, pričom 

uviedli, že predmetná zmena plánu na obnovu populácií tresky mala byť prijatá riadnym 
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legislatívnym postupom za plnej účasti Európskeho parlamentu v zmysle článku 43 ods. 2 

ZFEÚ a nie prostredníctvom výhradných právomocí Rady podľa článku 43 ods. 3 ZFEÚ. 

Rozsudkom z 1. decembra 2015 v spojených veciach C-124/13, Európsky parlament/Rada, a 

C-125/13, Komisia/Rada, Súdny dvor zrušil predmetné nariadenie Rady; ponechal ho však v 

účinnosti ďalší rok, aby sa za ten čas mohlo prijať nové nariadenie, vychádzajúce zo 

správneho právneho základu článku 43 ods. 2 ZFEÚ. 

Vzhľadom na to, že Súdny dvor umožnil zachovať právne účinky zrušeného nariadenia Rady 

o rok dlhšie, bolo nutné začať rokovania na základe tohto návrhu Komisie, pretože nebol 

poskytnutý dostatočný čas na vypracovanie nového návrhu a jeho prijatie v rámci jedného 

roka. 

Keďže návrh Komisie bol vydaný v roku 2012, okolnosti sa dramaticky zmenili. Novým 

základným nariadením o SRP [nariadenie (EÚ) č. 1380/2013] sa zaviedla povinnosť vylodiť 

od roku 2019 všetky úlovky druhov, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu (ďalej len 

„povinnosť vylodiť úlovky“), čo prinúti rybárov prestať odhadzovať úlovky a započítať ich 

všetky do svojich podielov kvót (postupné dátumy nadobudnutia účinnosti tejto povinnosti 

závisia od rybolovu a druhov vymedzujúcich rybolov). Ak platí povinnosť vylodenia, režim 

úsilia, ktorého cieľom je takisto zníženie odhadzovania úlovkov, sa stáva zbytočnou ďalšou 

vrstvou regulácie. Preto sa Komisia rozhodla upustiť od režimu úsilia vo svojom návrhu plánu 

riadenia v Baltskom mori [COM(2014) 614]. 

Novým základným nariadením sa taktiež zaviedlo ustanovenie, ktoré ukladá Rade povinnosť 

stanoviť TAC na základe MSY (maximálny udržateľný výnos). Z tohto dôvodu sú pravidlá 

stanovovania TAC v pláne na obnovu populácie tresky zastarané. 

3. PRIPOMIENKY K POZÍCII RADY 

3.1. Všeobecné pripomienky k pozícii Rady 

V pozícii Rady sa odráža politická dohoda, ku ktorej dospeli Európsky parlament a Rada 

29. júna 2016. Komisia podporuje túto dohodu.  

3.2. Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu prijaté v prvom čítaní: 

Počas týchto rokovaní Európsky parlament prehodnotil svoju pozíciu. Preto sa pozícia EP v 

prvom čítaní prijatá 11. júna 2013 považuje za menej dôležitú pre rokovania. 

3.3. Ustanovenia zavedené Radou a stanovisko Komisie v tejto súvislosti: 

Rada výrazne zmenila text a skrátila ho tak, že v ňom zostalo iba zopár ustanovení (okrem 

definícií, záverečných článkov atď.): 

 článok 5 o cieľoch, týkajúci sa cieľa maximálneho udržateľného výnosu v 

súlade so základným nariadením a dohodnutým baltským plánom riadenia, 

 článok 6 o minimálnych a preventívnych opatreniach odkazujúci na potrebu 

zohľadniť „primeranú minimálnu a preventívnu úroveň biomasy“ v súlade so 

základným nariadením, bez bližšej špecifikácie týchto úrovní, 

 článok 9 týkajúci sa stanovovania TAC v podmienkach nedostatku údajov, s 

odkazom na prístup predbežnej opatrnosti stanovený v základnom nariadení 

bez toho, aby sa v ňom stanovili akékoľvek podrobné pravidlá, 

 pôvodný článok 14 bol ponechaný s menšími zmenami. V tomto článku sa 

stanovuje povinnosť členských štátov zabezpečiť, aby rybolovná kapacita v 
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každej z oblastí, na ktoré sa vzťahuje plán, neprevyšovala rybolovnú kapacitu, 

ktorú bolo možné zaznamenať v roku 2006 alebo 2007, 

 článok 25 (nezmenený): povinnosť vykládky tresky v určených prístavoch, 

 článok 33 (nezmenený): Pomoc z EFRH alebo ENRF: podporné platby z fondu 

ENRF. 

Kompromisné znenie vychádza v značnej miere z pôvodného návrhu COM(2012), ale je v 

súlade s novými pravidlami stanovenými v novom základnom nariadení a s novým prístupom 

Komisie pre viacročné plány. Komisia môže prijať všetky zmeny. 

 

4. ZÁVER 

Právny servis a právnici-lingvisti Európskeho parlamentu a Rady boli poverení, aby vykonali 

všetky príslušné úpravy znenia. Výsledný dokument preto predstavuje politickú dohodu, ktorú 

dosiahli spoluzákonodarcovia 29. júla 2016.  
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