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PR_COD_1recastingam 

 

 

Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Súhlas 

 ***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie) 

 ***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie) 

 ***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie) 

 

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.) 

 

 

 

 

 

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch 
 

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 

označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 

kurzívou v pravom stĺpci. 

 

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 

príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 

pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 

záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 

uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu. 

 

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 

konsolidovaného textu 

 

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 

označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 

text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 

prečiarkne.  

Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 

konečný text, sa však nevyznačujú. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca Únie pre zber, 

správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní 

súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou (prepracované znenie) 

(COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD)) 

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2015)0294), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–

0160/2015), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 16. 

septembra 20151; 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 10. februára 20162, 

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 

používaní techniky prepracovania právnych aktov3, 

– so zreteľom na články 104 a 59 svojho rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0150/2016), 

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 

parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 

tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 

nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom 

návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty; 

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom zohľadňuje odporúčania 

konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady 

a Komisie; 

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 

návrh alebo ho nahradiť iným textom; 

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 13, 15.1.2016, s. 201.  
2 Ú. v. EÚ C 120, 5.4.2016, s. 40.  
3 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1. 
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Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Spoločná rybárska politika bola 

zreformovaná nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/201321. 

Ciele spoločnej rybárskej politiky sú 

stanovené v článku 2 uvedeného nariadenia 

a požiadavky na zber údajov v odvetví 

rybárstva sú stanovené v jeho článku 25. 

Okrem toho bola nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/201422 

zreformovaná štruktúra finančnej podpory 

poskytovanej na činnosti členských štátov 

v oblasti zberu údajov. 

(2) Spoločná rybárska politika bola 

zreformovaná nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/201321. 

Ciele spoločnej rybárskej politiky sú 

stanovené v článku 2 uvedeného nariadenia 

a požiadavky na zber údajov v odvetví 

rybárstva sú stanovené v jeho článku 25. 

Okrem toho bola nariadením Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/201422 

zreformovaná štruktúra finančnej podpory 

poskytovanej na činnosti členských štátov 

v oblasti zberu údajov týkajúcich sa 

rybárstva. 

__________________ __________________ 

21Nariadenie 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).  

21Nariadenie 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).  

22Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 

o Európskom námornom a rybárskom 

fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady 

(ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) 

č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 

a nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 

149, 20.5.2014, s. 1). 

22Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 2014 

o Európskom námornom a rybárskom 

fonde, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady 

(ES) č. 2328/2003, (ES) č. 861/2006, (ES) 

č. 1198/2006 a (ES) č. 791/2007 

a nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) č. 1255/2011 (Ú. v. EÚ L 

149, 20.5.2014, s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7a. Z praktických dôvodov by mal byť 

vytvorený jednotný európsky register na 

zber, správu a využívanie údajov v odvetví 

rybárstva a na výmenu informácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 7b. Mali by sa stanoviť priority a 

vykonávať činnosti v oblasti zberu údajov, 

a to takým spôsobom, aby bola 

zabezpečená kvalita získaných informácií. 

Mal by sa rozšíriť rámec pre zber údajov, 

a to na všetky flotily, alebo by sa malo 

dôkladne zvážiť vykonanie opatrení 

potrebných na zhodnotenie stavu 

dôležitých populácií, a to vo všetkých 

prípadoch na základe analýzy nákladov a 

prínosov a na účely zjednodušenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Pojem „rekreačné rybárstvo“ by sa mal 

vymedziť tak, aby zahŕňal všetky 

nekomerčné druhy rybolovu bez ohľadu na 

ich konkrétny účel, a teda sa vzťahoval na 

všetky formy rybolovu, ktoré môžu mať 

vplyv na populácie rýb. 

(9) Pojem „rekreačné rybárstvo“ by sa mal 

vymedziť tak, aby zahŕňal všetky 

nekomerčné druhy rybolovu bez ohľadu na 

ich konkrétny účel, a teda sa vzťahoval na 

všetky formy rybolovu, ktoré môžu mať 

vplyv na populácie rýb a ekosystémy, s 

cieľom zabezpečiť, aby sa pri riadení 

rybárstva v plnej miere zohľadňoval vplyv 

a socioekonomická hodnota takéhoto 

rybolovu. 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 9a. Je potrebné mať k dispozícii úplné, 

spoľahlivé, komplexné a harmonizované 

údaje týkajúce sa rekreačného rybárstva s 

cieľom zhodnotiť jeho vplyv na populácie 

a ekosystémy a v plnej miere zohľadniť 

tento vplyv pri riadení rybárstva na 

regionálnej úrovni. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Pojem „koncoví používatelia“ by sa 

mal zosúladiť s vymedzením pojmu 

„koncoví používatelia vedeckých údajov“ z 

nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a mal by sa 

vzťahovať aj na vedecké subjekty so 

záujmom o environmentálne aspekty 

riadenia rybolovu. 

(10) Pojem „koncoví používatelia“ by sa 

mal zosúladiť s vymedzením pojmu 

„koncoví používatelia vedeckých údajov“ z 

nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a mal by sa 

vzťahovať aj na vedecké subjekty a 

neziskové organizácie so záujmom o 

environmentálne aspekty riadenia 

rybolovu. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Malo by sa identifikovať, aké údaje 

potrebujú koncoví používatelia, a malo by 

sa špecifikovať, ktoré údaje sa majú 

zbierať v rámci tohto nariadenia. K daným 

údajom by mali patriť ekosystémové údaje 

súvisiace s vplyvom rybolovu a údaje o 

udržateľnosti akvakultúry. V záujme 

minimalizovania administratívneho 

zaťaženia je okrem toho potrebné 

(13) Malo by sa identifikovať, aké údaje 

potrebujú koncoví používatelia, a malo by 

sa špecifikovať, ktoré údaje sa majú 

zbierať v rámci tohto nariadenia. K daným 

údajom by mali patriť ekosystémové údaje 

súvisiace s vplyvom rybolovu a údaje o 

udržateľnosti akvakultúry, ako aj 

socioekonomické údaje o rybolove a 

akvakultúre. V záujme zjednodušenia a 
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zabezpečiť, aby sa údaje zbierané v rámci 

tohto nariadenia nezbierali v rámci iných 

právnych predpisov EÚ. 

minimalizovania administratívneho 

zaťaženia je okrem toho potrebné 

zabezpečiť, aby sa údaje zbierané v rámci 

tohto nariadenia nezbierali v rámci iných 

právnych predpisov EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 13a. Je vhodné vo väčšej miere 

prispôsobiť dostupnosť údajov potrebám 

v oblasti riadenia a zabezpečiť, aby 

analýzy nákladov a prínosov alebo 

analýzy nákladov a využívania 

neohrozovali kvalitu a dostupnosť údajov. 

V prípade niektorých údajov nemožno 

výskum na mori nahradiť menej 

nákladnými metódami. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 14a. Minimálne v niektorých členských 

štátoch prejavili vedci a koncoví 

používatelia veľký záujem o plne 

spoľahlivé údaje na základe nariadenia 

(ES) č. 1224/2009. V niektorých 

prípadoch sa kontrolné údaje v dôsledku 

nesprávneho vykonávania kontrolných 

predpisov nedajú použiť na štatistické 

a vedecké účely. Členské štáty by mali vo 

svojich pracovných plánoch rozhodnúť, či 

na vedecko-výskumné účely zahrnú aj 

údaje, na ktoré sa zvyčajne vzťahuje 

uvedené nariadenie. 
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Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 19 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Je potrebné, aby členské štáty zasielali 

Komisii správy v určenom formáte, aby 

bolo možné overiť, či vykonávajú činnosti 

zberu údajov. 

(19) Je potrebné, aby členské štáty zasielali 

Komisii správy v jasne stanovenom, 

štandardizovanom formáte, ktorým sa 

znižuje administratívne zaťaženie, aby 

bolo možné overiť, či vykonávajú činnosti 

zberu údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Vzhľadom na to, že k cieľom 

spoločnej rybárskej politiky patrí aj cieľ 

poskytnúť členským štátom viac 

zodpovednosti a vo väčšej miere zapojiť 

koncových používateľov do zberu údajov, 

mala by sa regionálna koordinácia 

rozšíriť z jedného stretnutia na priebežný 

proces koordinovaný regionálnymi 

koordinačnými skupinami pre každý 

morský región. 

(21) Keďže v rámci spoločnej rybárskej 

politiky sa osobitný dôraz kladie na zber 

a prenos údajov, aby riadenie rybárstva 

mohlo vychádzať z najlepších dostupných 

vedeckých poznatkov, je nevyhnutné, aby 

sa v súlade s riadnymi štandardizovanými 

štatistickými zásadami zhromažďovali 

jasné, spoľahlivé a presné údaje 

o flotilách a ich rybolovných činnostiach, 

ich vplyve na životné prostredie a 

odhadzovaní úlovkov, aby bolo možné 

uskutočniť hospodársku analýzu 

podnikov pôsobiacich v odvetví rybárstva. 

Odôvodnenie 

Pred tým, ako sa regionálnym koordinačným orgánom poskytne kontrola nad regionálnym 

zberom údajov, je nevyhnutné definovať viaceré kľúčové aspekty, napríklad zloženie týchto 

orgánov, ich úlohu a platnosť ich dohôd. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

 Odôvodnenie 21 a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21a. S cieľom zabezpečiť primeranú 

koordináciu podobných politík zberu 

údajov, najmä pokiaľ ide o metodiky, 

ktoré sa majú použiť, a ciele kvality a 

spoľahlivosti, ktoré sa majú plniť, by 

členské štáty mali uplatňovať Kódex 

postupov pre európsku štatistiku a rámec 

zabezpečenia kvality Európskeho 

štatistického systému. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21b. Rámec pre zber údajov by sa mal 

rozšíriť na všetky flotily. 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21c. Je nevyhnutné, aby osoby 

zodpovedné za zber údajov plánovali svoju 

činnosť na základe konzultácií s 

koncovými používateľmi údajov na 

regionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť čo 

najväčšiu relevantnosť zberaných údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 d (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21d. Hodnotenia populácií rýb, ktoré 

majú zásadný význam pre vedecké 

odporúčania týkajúce sa udržateľných 

úrovní úlovkov, závisia od dobrej kvality 

údajov. Údaje sú však často výsledkom 

neúplných a nesprávnych informácií, 

okrem iného v dôsledku nezákonného, 

nenahláseného a neregulovaného 

rybolovu (NNN rybolov) a preto, že 

niektoré úlovky z rekreačného rybárstva 

nie sú súčasťou hodnotení. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 e (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21e. Je potrebné zbierať, spravovať 

a využívať kvalitné údaje o povinnosti 

vylodiť úlovky s cieľom kontrolovať 

a posúdiť účinné vykonávanie tejto 

povinnosti a zosúladiť zber údajov 

s požiadavkami vyplývajúcimi 

z revidovanej spoločnej rybárskej politiky 

(SRP). Potreba údajov na podporu 

povinnosti vylodiť úlovky by sa mala 

v plnej miere posúdiť. Plné využitie 

kontrolných a monitorovacích nástrojov, 

ktoré možno uplatniť pri presadzovaní 

povinnosti vylodiť úlovky, si vyžaduje 

konkrétnu krátkodobú až strednodobú 

stratégiu. Táto stratégia by mala 

zohľadňovať potrebu údajov na účely 

uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky, 

budovania odvetvových 

a administratívnych kapacít v oblasti 

využívania nových technológií a rozvoja 

technickej infraštruktúry. 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 f (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21f. Mala by sa posilniť úloha a štruktúra 

regionálnych koordinačných skupín, čo 

by v budúcnosti mohlo viesť k tomu, aby 

tieto skupiny získali právny štatút. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 g (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21g. Regionálne koordinačné skupiny by 

sa mali usilovať o vytvorenie 

regionálnych nadnárodných databáz 

a v záujme dosiahnutia tohto cieľa by 

mali začať so všetkými potrebnými 

prípravnými krokmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 h (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21h. Jedným z cieľov tohto nariadenia je 

posilnenie regionálnej spolupráce 

v duchu regionalizácie spoločnej 

rybárskej politiky (SRP), a to najmä 

prostredníctvom regionálnych 

koordinačných skupín. V tomto smere je 

potrebné zharmonizovať postupy 

jednotlivých morských regiónov týkajúce 

sa zberu údajov, ich analýzy 

a sprístupňovania koncovým 

používateľom. Dosahovanie tohto cieľa 

bolo doposiaľ náročné, najmä 

v prípadoch, keď si činnosti relevantné 
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pre regionálne koordinačné skupiny 

vyžadujú spoluprácu členských štátov 

Únie a tretích krajín. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 i (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21i. S cieľom zabezpečiť riadne 

vykonávanie smernice 2008/56/ES je 

potrebné zhromažďovať kvalitné údaje 

o náhodných úlovkoch chránených 

druhov (napríklad morských vtákov, 

morských cicavcov a korytnačiek) 

a o vplyve rybárstva na biotopy, 

zraniteľné morské oblasti a potravinové 

reťazce. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 j (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21j. V rámci plánov pre odhadzovanie 

úlovkov sa poskytnú nové, rozsiahle 

a pravidelné údaje. Dôležité je tieto nové 

údaje v plnej miere využívať v záujme 

udržateľného riadenia rybolovu 

a hodnotenia a monitorovania populácií 

a ekosystémov. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 k (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21k. Približne polovica všetkých 

vylodených úlovkov z európskych vôd 

Atlantického oceána a Baltského mora, 
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ktoré sú pod výlučnou európskou správou, 

pochádza z populácií, o ktorých neexistuje 

dostatok údajov. Vo vodách 

Stredozemného mora a Čierneho mora, 

ktoré spravuje Všeobecná rybárska 

komisia pre Stredozemné more (GFCM), 

pochádza z populácií, o ktorých neexistuje 

dostatok údajov, asi 80 % vylodených 

úlovkov. 

Odôvodnenie 

Štúdia tematickej sekcie Európskeho parlamentu s názvom Data deficient fisheries in the EU 

waters, Európska únia, jún 2013. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 l (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21l. Podľa nedávnych odporúčaní GFCM 

by sa Stredozemné more nemalo 

považovať za jednotný a homogénny 

morský región: západné, centrálne, 

východné Stredomorie, Čierne more 

a Jadranské more predstavujú štyri 

subregióny, ktoré sú odlišné zo 

zemepisného, z oceánografického 

a ekologického hľadiska. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 m (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 21m. Je potrebné zbierať údaje o 

vedľajších úlovkoch chránených druhov 

vrátane morských vtákov, morských 

cicavcov a korytnačiek a o vplyve 

rybolovu na biotopy, citlivé morské oblasti 

a ekosystém, s cieľom zabezpečiť riadne 

vykonávanie smernice 2008/56/ES. 
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Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Členské štáty by si mali určiť spôsob 

zberu údajov, ale aby sa dali údaje 

kombinovať na regionálnej úrovni, mali by 

sa členské štáty na regionálnej úrovni 

dohodnúť na minimálnych požiadavkách 

na kvalitu, rozsah a kompatibilitu údajov. 

V prípade, že sa na regionálnej úrovni 

dospeje ku všeobecnej dohode o metódach, 

by regionálne koordinačné skupiny mali 

Komisii predložiť na schválenie regionálny 

pracovný plán. 

(22) Členské štáty by si mali určiť spôsob 

zberu údajov, ale aby sa dali údaje 

kombinovať na regionálnej úrovni 

zmysluplným spôsobom, mali by sa 

členské štáty na regionálnej úrovni 

dohodnúť na minimálnych požiadavkách 

na kvalitu, rozsah a kompatibilitu údajov, 

berúc do úvahy skutočnosť, že v 

niektorých regiónoch sú oblasti riadené 

spoločne s tretími krajinami, ktoré majú 

zvrchovanosť alebo súdnu právomoc, 

pokiaľ ide o vody v týchto regiónoch. V 

prípade, že sa na regionálnej úrovni 

dospeje ku všeobecnej dohode o metódach, 

by regionálne koordinačné skupiny mali 

Komisii na základe tejto dohody predložiť 

na schválenie regionálny pracovný plán. So 

zreteľom na tento zámer je nevyhnutné 

jasne vymedziť ciele, úlohu a právomoci 

navrhovaných regionálnych 

koordinačných skupín a úlohu orgánov 

zodpovedných za prijímanie potrebných 

opatrení.  

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 22a. Pokiaľ ide o činnosť regionálnych 

koordinačných skupín, mala by sa 

zintenzívniť spolupráca medzi členskými 

štátmi a tretími krajinami, ktoré majú 

zvrchovanosť alebo súdnu právomoc nad 

vodami v rovnakom regióne, s cieľom v čo 

najväčšej miere harmonizovať zber, 

spracovanie a výmenu údajov, ako aj 

postupy týkajúce sa prístupu k týmto 

údajom. 
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Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Podrobnosti metodík uplatňovaných 

pri zbere údajov by odteraz nemali 

stanovené v právnych predpisoch Únie. 

Ustanovenia o konkrétnych metódach 

zberu údajov by sa preto mali nahradiť 

opisom procesu ich stanovovania. 

Súčasťou daného procesu by v zásade 

mala byť kooperácia medzi členskými 

štátmi a používateľmi údajov v 

regionálnych koordinačných skupinách, a 

schválenie Komisiou prostredníctvom 

pracovných plánov predkladaných 

členskými štátmi. 

(23) Presné podrobnosti metodík 

uplatňovaných pri zbere údajov by odteraz 

nemali stanovené v právnych predpisoch 

Únie. Ustanovenia o konkrétnych 

metódach zberu údajov by sa preto mali 

nahradiť opisom procesu ich stanovovania. 

Daný proces by mal byť v súlade s 

minimálnymi požiadavkami Únie 

týkajúcimi sa kvality, rozsahu a 

zlučiteľnosti údajov a jeho súčasťou by v 

zásade mala byť kooperácia medzi 

členskými štátmi a používateľmi údajov v 

regionálnych koordinačných skupinách a 

schválenie Komisiou prostredníctvom 

pracovných plánov predkladaných 

členskými štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Údaje uvedené v tomto nariadení by 

sa mali vkladať do vnútroštátnych 

počítačových databáz, aby boli dostupné 

Komisii a aby sa dali sprístupňovať 

používateľom údajov. Je v 

záujme všetkých používateľov údajov, aby 

údaje, ktoré neumožňujú osobnú 

identifikáciu, boli bez obmedzení dostupné 

komukoľvek, kto má záujem ich 

analyzovať. 

(24) Údaje uvedené v tomto nariadení by 

sa mali vkladať do verejne prístupných 

vnútroštátnych počítačových databáz, aby 

boli dostupné Komisii a aby sa 

dali sprístupňovať používateľom údajov. Je 

v záujme všetkých používateľov údajov, 

aby údaje, ktoré neumožňujú osobnú 

identifikáciu, boli bez obmedzení dostupné 

komukoľvek, kto má záujem ich 

analyzovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 24 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 24a. Je potrebné mať na pamäti, že druh, 

na ktorý sa v súčasnosti nevzťahuje 

žiadny plán ochrany, by sa v budúcnosti 

mohol stať prioritou. Preto je potrebné 

zabezpečiť dostupnosť časových radov 

potrebných na účinné vedecké 

monitorovanie stavu rybolovných zdrojov. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 24b. Bolo zaznamenané zníženie 

frekvencie zberu údajov, ktoré by mohli 

mať vplyv na monitorovanie a vytvorenie 

radov, najmä v prípade údajov, ktoré sa 

môžu rýchlo meniť a majú značný vplyv 

na opatrenia v oblasti riadenia. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 25a. Je potrebné zdôrazniť dôležitosť 

vedeckých prieskumov pre hodnotenie 

stavu populácií rýb, najmä 

v Stredozemnom mori, kde je vzhľadom 

na takmer výlučnú existenciu zmiešaného 

rybolovu náročné realizovať vedecké 

hodnotenia na základe monitorovania 

komerčného rybárstva, ktoré je často 

skreslené v dôsledku nedostatočného 

alebo nesprávneho podávania správ. 
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Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 25b. Mali by sa vykonať ďalšie vedecké 

štúdie s cieľom posúdiť stav populácií 

rýb, najmä v Stredozemí, kde je potrebné 

zlepšiť stav populácií a kde je náročné 

uskutočniť vedecké štúdie na základe 

monitorovania komerčného rybárstva, 

pretože v prípade takmer všetkého 

tamojšieho rybolovu ide o zmiešaný 

rybolov. 

Odôvodnenie 

V Stredozemnom mori sa realizujú osobitné výskumné programy, pričom bola vyvinutá 

stratégia na účely zberu údajov pozorovateľmi v hlavných prístavoch a na rybích trhoch. 

Preto treba objasniť  pozmeňujúci návrh spravodajcu. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 25c. V severnom Atlantiku sa v kontexte 

súčasného rámca pre zber údajov 

realizuje 19 vedeckých prieskumov, zatiaľ 

čo v Stredozemnom mori a Čiernom mori 

sú to len po dva prieskumy. V tejto 

súvislosti je dôležité zvýšiť počet 

vedeckých prieskumov vykonávaných 

v Stredozemnom mori a Čiernom mori. 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 d (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 25d. V rámci možností je dôležité 
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zabezpečiť, aby sa vykonával dostatok 

vedeckých štúdií, a to v súlade s potrebami 

stanovenými v každej rybolovnej oblasti, 

aby bolo možné získať lepšie poznatky 

o ich rybolovných zdrojoch a využiť 

najlepší možný vedecký výskum s cieľom 

posúdiť, aké formy riadenia sú v každej z 

týchto oblastí najvhodnejšie. 

Odôvodnenie 

Nie je ani tak dôležité uviesť počet štúdií, ktoré v súčasnosti prebiehajú, ako umožniť 

členským štátom, aby prispôsobili metódy svojim osobitným potrebám. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 e (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 25e. Ak pre nedostatok údajov nemožno 

stanoviť konkrétne ciele týkajúce sa 

maximálneho udržateľného výnosu, vo 

viacročných plánoch v rámci SRP sa 

určia opatrenia založené na zásade 

predbežnej opatrnosti, ktorými sa 

zabezpečí aspoň porovnateľná miera 

ochrany príslušných populácií. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 27a. Je potrebné zdôrazniť dôležitosť 

socioekonomických údajov pre odvetvia 

rybolovu a akvakultúry, pričom 

harmonizácia týchto údajov by v 

strednodobom horizonte mohla prispieť k 

väčšej harmonizácii a zlepšeniu 

sociálnych pravidiel v týchto odvetviach. 
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Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Vzhľadom na to, že koncoví 

používatelia potrebujú poskytovať včasné 

odporúčania na účely zabezpečenia 

udržateľného rybolovu, je potrebné 

zabezpečiť, aby dostávali údaje v relatívne 

krátkych časových lehotách. Aj ostatným 

zainteresovaným stranám treba zabezpečiť, 

aby dostávali údaje v určitej lehote. 

(28) Vzhľadom na to, že koncoví 

používatelia potrebujú poskytovať včasné 

odporúčania na účely zabezpečenia 

udržateľného rybolovu, je potrebné 

zabezpečiť, aby dostávali údaje rýchlo a v 

štandardizovanej podobe, s jasnými 

systémami kodifikácie, aby mohli rýchlo 

reagovať. Aj ostatným zainteresovaným 

stranám treba zabezpečiť, aby dostávali 

údaje v určitej lehote. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 28a. Treba zabezpečiť dôvernosť 

informácií získaných v priebehu 

zhromažďovania primárnych údajov a 

dodržiavanie právnych predpisov o 

ochrane údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 30a. V záujme zjednodušenia a 

racionalizácie by sa mali zbierané 

informácie vyberať na základe ich 

hodnoty, dopytu a dosahu ich prípadnej 

analýzy.  

 



 

RR\1093279SK.doc 21/54 PE569.773v02-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 30b. Je potrebné zdôrazniť dôležitosť 

stanovenia kritérií pre zber informácií, 

berúc do úvahy ich užitočnosť, dopyt, 

hospodársky význam a sociálny dosah, 

ktorý analýza informácií môže mať. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 c (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 30c. S cieľom zvýšiť viditeľnosť žien 

v odvetví rybárstva by sa mal zohľadniť 

rodový faktor pri zbere údajov o fyzických 

osobách, najmä údajov uvedených v 

písmenách d), e) a f) článku 5 ods. 2 tohto 

nariadenia o socioekonomických 

aspektoch rybolovu, akvakultúry a 

spracovania produktov rybárstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 34 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(34) V súlade so zásadou proporcionality je 

potrebné a vhodné zriadiť rámec na zber, 

správu a využívanie údajov s cieľom 

dosiahnuť základný cieľ zlepšenia kvality 

údajov, prístupu k údajom a dostupnosti 

údajov v odvetví rybárstva. V súlade s 

článkom 5 ods. 4 Zmluvy o Európskej únii 

toto nariadenie neprekračuje rámec 

nevyhnutný na dosiahnutie sledovaných 

cieľov. 

(34) V súlade so zásadou proporcionality je 

v záujme dosiahnutia základného cieľa 

zlepšenia kvality údajov, prístupu k 

údajom a dostupnosti údajov v odvetví 

rybárstva potrebné a vhodné zriadiť rámec 

a všeobecné usmernenia na zber, správu a 

využívanie údajov s dostatočne 

flexibilnými metódami ich vykonávania, 

aby boli zohľadnené špecifiká každého 

prípadu. V súlade s článkom 5 ods. 4 

Zmluvy o Európskej únii toto nariadenie 



 

PE569.773v02-00 22/54 RR\1093279SK.doc 

SK 

neprekračuje rámec nevyhnutný na 

dosiahnutie sledovaných cieľov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Týmto nariadením sa stanovujú pravidlá 

zberu, správy a využívania biologických, 

technických, environmentálnych, 

sociálnych a ekonomických údajov, ktoré 

sa v rámci spoločnej rybárskej politiky 

týkajú odvetvia rybárstva. 

1. S cieľom prispieť k plneniu cieľov 

spoločnej rybárskej politiky uvedených v 

článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 sa 

týmto nariadením stanovujú pravidlá zberu, 

správy a využívania biologických, 

technických, environmentálnych, 

sociálnych a ekonomických údajov 

stanovených v článku 25 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013. 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V prípade údajov, ktoré sa majú zbierať 

v rámci iných právnych aktov, sa týmto 

nariadením vymedzujú iba pravidlá ich 

využívania. 

2. V prípade údajov, ktoré sa majú zbierať 

v rámci iných právnych aktov týkajúcich 

sa riadenia rybárstva, sa týmto nariadením 

vymedzujú iba pravidlá ich využívania. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „rekreačné rybárstvo“ sú nekomerčné 

rybárske činnosti využívajúce živé vodné 

zdroje ; 

c) „rekreačné rybárstvo“ sú nekomerčné 

rybárske činnosti využívajúce živé vodné 

morské zdroje na rekreáciu, turistiku 

alebo šport; 
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Pozmeňujúci návrh  46 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) „morský región“ je geografická oblasť 

uvedená v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013, oblasť vymedzená 

regionálnymi organizáciami pre riadenie 

rybárstva alebo oblasť vymedzená vo 

vykonávacom akte uvedenom v článku 5 

ods. 6; 

d) „morský región“ je geografická oblasť 

uvedená v článku 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013 alebo oblasť vymedzená 

regionálnymi organizáciami pre riadenie 

rybárstva; 

Odôvodnenie 

V článku 5 ods. 6 sa neodkazuje na žiadny vykonávací akt. S cieľom predísť akýmkoľvek 

nedorozumeniam sa navyše zdá byť efektívnejšie ponechať termín „morský región“ tak, ako 

bol dohodnutý v nariadení (EÚ) 1380/2013 o SRP, ako aj morské regióny definované 

regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Zavádzanie viacročných programov Únie Zavádzanie viacročného programu Únie 

Odôvodnenie 

V Únii bude platiť len jeden program. Nie je tým dotknutá možnosť, aby ho Komisia zmenila. 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na základe článku 23 je Komisia 

oprávnená prijímať delegované akty, 

ktorými sa zavádzajú viacročné programy 

Únie na zber a správu biologických, 

1. Na základe článku 23 je Komisia 

oprávnená prijímať delegované akty, 

ktorými sa zavádza viacročný program 

Únie na zber a správu biologických, 
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technických a socio-ekonomických údajov 

z odvetvia rybárstva. 

technických a socioekonomických údajov 

z odvetvia rybárstva. 

Odôvodnenie 

V Únii bude platiť len jeden program. Nie je tým dotknutá možnosť, aby ho Komisia zmenila. 

 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Viacročné programy Únie sa zavádzajú 

po konzultácii s regionálnymi 

koordinačnými skupinami uvedenými v 

článku 8, Vedeckým, technickým a 

hospodárskym výborom pre rybárstvo 

(STECF) a akýmkoľvek ďalším 

releantným vedeckým poradným 

subjektom. 

2. Viacročný program Únie sa zavádza po 

konzultácii s regionálnymi koordinačnými 

skupinami uvedenými v článku 8, 

Vedeckým, technickým a hospodárskym 

výborom pre rybárstvo (STECF) a 

akýmkoľvek ďalším relevantným 

vedeckým poradným subjektom. 

Odôvodnenie 

V Únii bude platiť len jeden program. Nie je tým dotknutá možnosť, aby ho Komisia zmenila. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) informácie potrebné na riadenie 

spoločnej rybárskej politiky; 

a) informácie potrebné na riadenie a 

účinné vykonávanie spoločnej rybárskej 

politiky vrátane potrieb pre ekosystémové 

riadenie rybárstva, vplyvu rekreačného 

rybárstva a potrieb SRP, ak sa tieto 

potreby týkajúce sa informácií prekrývajú 

s inými právnymi aktmi, ako sú rámcová 

smernica o morskej stratégii, integrovaná 

námorná politika a smernica o vtákoch, 

ako aj smernica o biotopoch; 
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Pozmeňujúci návrh  51 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) potrebnosť a relevantnosť údajov z 

hľadiska rozhodnutí o riadení rybárstva a 

ochrane ekosystémov vrátane zraniteľných 

druhov a biotopov; 

b) potrebnosť a relevantnosť rozsiahlych a 

spoľahlivých údajov primeranej kvality z 

hľadiska rozhodnutí o riadení rybárstva a 

ochrane ekosystémov vrátane zraniteľných 

druhov a biotopov; 

 

Pozmeňujúci návrh  52 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno b a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) potrebu harmonizovaných údajov, 

ktoré sú v súlade so správnymi a 

štandardizovanými štatistickými zásadami, 

ktoré umožňujú posúdiť vplyv na 

ekosystémy a populácie rýb, a ktoré sa 

zohľadňujú na účely riadenia na 

regionálnej úrovni; 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) existujúce časové rady, e) existujúce časové rady a potrebu 

zamedziť akémukoľvek prerušeniu 

postupnosti údajov, 

 

Pozmeňujúci návrh  54 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno f 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) nutnosť vyhnúť sa duplicitnému zberu 

údajov; 

f) potrebu zjednodušenia a nutnosť 

vyhnúť sa duplicitnému zberu údajov; 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  55 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) potrebu údajov týkajúcich sa rybolovu, 

o ktorom neexistujú dostatočné údaje; 

 

Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 – písmeno f b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fb) potrebu zbierať informácie o flotilách, 

na ktoré sa zber údajov doposiaľ 

nevzťahoval; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  57 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Vo viacročných programoch Únie sa 

stanovujú: 

1. Vo viacročnom programe Únie sa 

stanovujú: 

 

Pozmeňujúci návrh  58 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) požiadavky na údaje určené na 

dosiahnutie cieľov článku 25 nariadenia 

(EÚ) č. 1380/2013; 

a) podrobný zoznam požiadaviek na údaje 

určených na dosiahnutie cieľov článkov 2, 

6, 9 a 25 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013; 

 

Pozmeňujúci návrh  59 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) prahové hodnoty, pod ktorých úrovňou 

členské štáty nemusia zbierať údaje ani 

vykonávať prieskumy, a ktoré vychádzajú 

z ich rybolovných činností. 

c) prahové hodnoty, pod ktorých úrovňou 

členské štáty nemajú povinnosť zbierať 

údaje ani vykonávať prieskumy a ktoré 

vychádzajú z ich rybolovných a 

akvakultúrnych činností. 

 

Pozmeňujúci návrh  60 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) biologické údaje o všetkých populáciách 

lovených ako cieľový alebo vedľajší 

úlovok v rámci komerčného rybolovu a v 

relevantných prípadoch aj rekreačného 

rybárstva vo vodách Únie a vodách mimo 

Únie, ktorými sa umožní ekosystémovo 

orientované riadenie a ochrana v miere 

potrebnej na realizáciu spoločnej rybárskej 

politiky; 

a) biologické údaje o všetkých populáciách 

lovených ako cieľový alebo vedľajší 

úlovok v rámci komerčného rybárstva a v 

relevantných prípadoch aj rekreačného 

rybárstva vo vodách Únie a vodách mimo 

Únie vrátane diadrómnych druhov 

komerčného záujmu, ktorými sa umožní 

ekosystémovo orientované riadenie a 

ochrana v miere potrebnej na realizáciu 

spoločnej rybárskej politiky; 

 

Pozmeňujúci návrh  61 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a a (nové) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 aa) údaje o populáciách rýb a ich ochrane 

a riadení; 

 

Pozmeňujúci návrh  62 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno a b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ab) kvantifikovateľné ciele potrebné na 

vykonávanie viacročných plánov 

uvedených v článku 9 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013, ako je rybolovná úmrtnosť 

a biomasa neresiacej sa populácie; 

 

Pozmeňujúci návrh  63 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) ekosystémové údaje na účely posúdenia 

vplyvu rybárstva Únie na morský 

ekosystém vo vodách Únie a vodách mimo 

Únie, vrátane údajov o vedľajších a 

necieľových druhoch, obzvlášť druhoch 

chránených podľa medzinárodného práva 

alebo práva Únie, údaje o vplyvoch 

rybolovu na morské ekosystémy a údaje o 

vplyvoch rybolovu na potravné siete; 

b) ekosystémové údaje na účely posúdenia 

vplyvu rybárstva Únie na morský 

ekosystém vo vodách Únie a vodách mimo 

Únie vrátane údajov o vedľajších a 

necieľových druhoch, obzvlášť druhoch 

chránených podľa medzinárodného práva 

alebo práva Únie, údaje o vplyvoch 

rybolovu na morské ekosystémy a údaje o 

vplyvoch rybolovu na potravinové siete, 

pričom tieto údaje sa získajú okrem iného 

analýzou úlovkov a zraniteľných 

morských oblastí, ako sú odchovné oblasti 

a morské dná zarastené morskou trávou 

Posidonia oceanica; 

 

Pozmeňujúci návrh  64 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno c 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) údaje o činnosti plavidiel Únie vo 

vodách Únie a vodách mimo Únie, vrátane 

úrovní rybolovu a úsilia a kapacity flotily 

Únie; 

c) údaje o flotile Únie a jej činnosti vo 

vodách Únie a vodách mimo Únie vrátane 

úrovní rybolovu a úsilia a kapacity flotily 

Únie; 

 

Pozmeňujúci návrh  65 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) socio-ekonomické údaje o rybolove, 

vďaka ktorým bude možné posúdiť socio-

ekonomické výsledky odvetvia rybolovu v 

Únii; 

d) socioekonomické údaje o rybolove 

vrátane rekreačného rybárstva, vďaka 

ktorým bude možné posúdiť 

socioekonomické výsledky odvetvia 

rybolovu v Únii; 

 

Pozmeňujúci návrh  66 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) socio-ekonomické údaje a údaje o 

udržateľnosti akvakultúry, vďaka ktorým 

bude možné posúdiť socio-ekonomické 

výsledky a udržateľnosti odvetvia 

akvakultúry v Únii, vrátane jej vplyvov na 

životné prostredie. 

e) socioekonomické údaje a údaje o 

udržateľnosti akvakultúry morských a 

diadrómnych druhov, vďaka ktorým bude 

možné posúdiť socioekonomické výsledky 

a udržateľnosť odvetvia akvakultúry v 

Únii vrátane jej vplyvov na životné 

prostredie; 

 

Pozmeňujúci návrh  67 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) socio-ekonomické údaje o odvetví 

spracovania rýb, vďaka ktorým bude 

možné posúdiť socio-ekonomické 

f) socioekonomické údaje o odvetví 

spracovania rýb a produktov akvakultúry, 

vďaka ktorým bude možné posúdiť 
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výsledky daného odvetvia. socioekonomické výsledky daného 

odvetvia. 

Odôvodnenie 

Odvetvia spracovania a komercializácie sa často považujú za vzájomne sa dopĺňajúce 

odvetvia a nemožno ich oddeliť. Je to v súlade s článkom 6. ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) 

č. 508/2014 o ENRF. 

 

Pozmeňujúci návrh  68 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Údaje uvedené v odseku 1 písm. a) sa v 

rámci tohto nariadenia zbierajú, len pokiaľ 

sa ich zber už nevykonáva v rámci iných 

právnych rámcov Únie. 

3. Údaje uvedené v odseku 1 písm. a) sa v 

rámci tohto nariadenia zbierajú, len pokiaľ 

sa ich zber už nevykonáva v rámci iných 

právnych rámcov Únie. Zber údajov podľa 

tohto nariadenia však môže zahŕňať 

požiadavky týkajúce sa údajov, ktoré sú 

predmetom nariadenia (ES) č. 1224/2009, 

v prípade, že údaje, ktoré sa v súčasnosti 

zbierajú v súlade s uvedeným nariadením, 

nezodpovedajú technickým normám 

potrebným pre vedecké a štatistické účely. 

Ak sa členské štáty rozhodnú, že údaje, 

ktoré sa majú zhromažďovať podľa tohto 

nariadenia, majú zahŕňať požiadavky 

týkajúce sa údajov, pričom tieto 

požiadavky sú predmetom nariadenia 

(ES) č. 1224/2009, jasne to uvedú vo 

svojich vnútroštátnych pracovných 

plánoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  69 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 4 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) informácie potrebné na riadenie 

spoločnej rybárskej politiky; 

a) informácie potrebné na riadenie 

spoločnej rybárskej politiky vrátane 

súladu s právnymi predpismi Únie 

v oblasti životného prostredia, najmä s 
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cieľom, ktorým je dosiahnutie dobrého 

environmentálneho stavu do roku 2020, 

ako je stanovené v článku 1 ods. 1 

smernice 2008/56/ES; 

 

Pozmeňujúci návrh  70 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 4 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) informácie potrebné na vyhodnotenie 

riadiacich plánov vrátane monitorovania 

ekosystémovných premenných; 

c) informácie potrebné na vyhodnotenie 

ochranných opatrení uvedených 

v článku 7 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 
vrátane monitorovania ekosystémových 

premenných; 

Odôvodnenie 

Riadiace plány sú len jedným z možných ochranných opatrení. Je dôležité rozšíriť záber 

a zahrnúť do obsahu viacročného programu všetky ochranné opatrenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  71 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 4 – písmeno d a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) potreby informácií o rybolove, 

o ktorom neexistujú dostatočné údaje; 

 

Pozmeňujúci návrh  72 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 4 – písmeno d b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 db) informácie, ktoré sú potrebné na 

ukončenie alebo úpravu núdzových 

opatrení, ak boli spočiatku založené na 

zásade predbežnej opatrnosti; 
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Pozmeňujúci návrh  73 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 4 – písmeno e 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) zamedzenie duplicitným prieskumom; a (Netýka sa slovenskej verzie.)   

 

Pozmeňujúci návrh  74 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 4 – písmeno f 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

f) zamedzenie prerušeniu kontinuálneho 

zberu údajov z prieskumov. 

f) zamedzenie prerušeniu kontinuálneho 

zberu údajov z prieskumov a potrebu 

zachovania spoľahlivých časových radov. 

 

Pozmeňujúci návrh  75 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Bez toho, aby boli dotknuté ich súčasné 

povinnosti týkajúce sa zberu údajov podľa 

práva Únie, členské štáty zbierajú údaje v 

rámci operačného programu uvedeného v 

článku 18 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a 

pracovného plánu vypracovaného na 

základe viacročného programu Únie a 

podľa článku 21 nariadenia (EÚ) č. 

508/2014. 

1. Bez toho, aby boli dotknuté ich súčasné 

povinnosti týkajúce sa zberu údajov podľa 

práva Únie, členské štáty zbierajú údaje v 

rámci operačného programu uvedeného v 

článku 18 nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a 

pracovného plánu vypracovaného na 

základe viacročného programu Únie a 

podľa článku 21 nariadenia (EÚ) č. 

508/2014 do 31. októbra roku, ktorý 

predchádza roku, od ktorého sa má 

uplatňovať pracovný plán, pokiaľ sa stále 

neuplatňuje existujúci plán, pričom 

v takom prípade to oznámia Komisii. 

Odôvodnenie 

Článok 21 nariadenia o ENRF, pripomenutie termínu na účely objasnenia. 
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Pozmeňujúci návrh  76 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) ako a kedy sú údaje potrebné; d) v akom formáte a kedy sa majú údaje 

poskytnúť koncovým používateľom, so 

zreteľom na termíny dátových 

požiadaviek; 

 

Pozmeňujúci návrh  77 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 2 – písmeno f a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) ktoré údaje sa zbierajú na účely 

kontroly a ktoré sa zbierajú v rámci tohto 

nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  78 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Každý členský štát pri príprave svojho 

pracovného plánu koordinuje svoju 

činnosť s ďalšími členskými štátmi, 

obzvlášť v rámci rovnakého morského 

regiónu, čím sa zabezpečí dostatočný a 

efektívny rozsah a zamedzí sa duplicitným 

činnostiam zberu údajov. 

3. Členské štáty sa pri príprave svojich 

pracovných plánov usilujú o úzku 

spoluprácu s regionálnymi orgánmi a 

koordinujú svoju činnosť s ďalšími 

členskými štátmi, obzvlášť v rámci 

rovnakého morského regiónu, čím sa 

zabezpečí dostatočný a efektívny rozsah a 

zamedzí sa nepotrebným duplicitným 

činnostiam zberu údajov. Prostredníctvom 

činností a metód zberu údajov sa 

zabezpečí možnosť porovnať a integrovať 

údaje aspoň na regionálnej úrovni. 
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Pozmeňujúci návrh  79 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Komisia prostredníctvom 

vykonávacích aktov stanoví oficiálny 

zoznam národných spravodajcov. 

Uvedené vykonávacie akty sa prijímajú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 24 ods. 2. 

Odôvodnenie 

V súvislosti s národnými spravodajcami je dôležité dosiahnuť čo najväčšiu transparentnosť. 

Preto Komisia prostredníctvom vykonávacích aktov stanoví oficiálny zoznam, ktorý by bolo 

možné kedykoľvek upraviť a ktorý by mohol byť verejne prístupný. 

 

Pozmeňujúci návrh  80 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) koordinuje prípravu výročnej správy 

uvedenej v článku 10; 

a) s cieľom zlepšiť transparentnosť 

koordinuje prípravu národného 

pracovného plánu uvedeného v článku 6 a 

výročnej správy uvedenej v článku 10 v 

úzkej spolupráci s príslušnými 

regionálnymi orgánmi; 

 

Pozmeňujúci návrh  81 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zabezpečuje prenos informácií v rámci 

členského štátu a 

b) zabezpečuje prenos informácií v rámci 

členského štátu príslušným orgánom a 
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Pozmeňujúci návrh  82 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zabezpečuje účasť relevantných 

expertov na stretnutiach organizovaných 

Komisiou a účasť v relevantných 

regionálnych koordinačných skupinách 

uvedených v článku 8. 

c) zabezpečuje účasť relevantných 

expertov na stretnutiach skupín expertov 

organizovaných Komisiou a na 

stretnutiach uvedených v článku 20, ako 

aj účasť v relevantných regionálnych 

koordinačných skupinách uvedených v 

článku 8; 

 

Pozmeňujúci návrh  83 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) informuje pobrežné miestne orgány, 

ktoré majú v súvislosti s rybárstvom 

právne alebo hospodárske právomoci. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  84 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Členské štáty zabezpečia, aby bol ich 

národný spravodajca primerane vyškolený 

a skúsený, mal dostatočný mandát na 

zastupovanie príslušného členského štátu 

na stretnutiach skupiny expertov 

uvedených v odseku 2 písm. c) a mohol 

rokovať o rozdelení úloh, pokiaľ ide 

o odber vzoriek, analýzu a vedecké 

prieskumy. 

Odôvodnenie 

V minulosti sa vyskytlo viacero prípadov, keď národní spravodajcovia nemali mandát na 
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rokovanie, ktorý bol potrebný na rozdelenie práce v rámci regionálneho koordinačného 

stretnutia. V záujme umožnenia spravodlivého a včasného rozdelenia práce je dôležité 

zabezpečiť, aby takýto mandát mali všetky členské štáty, a nie iba niektoré z nich. 

 

Pozmeňujúci návrh  85 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013 členské štáty koordinujú 

svoju činnosť s inými členskými štátmi a v 

najvyššej možnej miere sa snažia 

koordinovať svoju činnosť s tretími 

krajinami, ktoré majú zvrchovanosť alebo 

právomoc nad vodami v rovnakom 

morskom regióne. Na tento účel založia 

relevatné členské štáty regionálnu 

koordinačnú skupinu v každom morskom 

regióne. 

1. V súlade s článkom 25 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013 členské štáty koordinujú 

svoju činnosť s inými členskými štátmi. Na 

tento účel založia relevantné členské štáty 

regionálnu koordinačnú skupinu v každom 

morskom regióne. 

 

Pozmeňujúci návrh  86 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Okrem toho sa členské štáty v 

najvyššej možnej miere snažia 

koordinovať svoju činnosť s tretími 

krajinami, ktoré majú zvrchovanosť alebo 

súdnu právomoc nad vodami v rovnakom 

morskom regióne, ako je uvedené v 

článku 3 písm. d). 

 

Pozmeňujúci návrh  87 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 b (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1b. Úloha, ciele a mandáty regionálnych 
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koordinačných skupín musia byť jasne 

definované. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  88 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 c (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1c. V súlade s článkom 21 je účelom 

regionálnych koordinačných skupín 

koordinovať úsilie členských štátov 

v záujme ďalšieho zlepšenia kvality, 

včasnosti a rozsahu údajov a 

spolupracovať na umožnení ďalšieho 

zvýšenia spoľahlivosti vedeckých 

odporúčaní, kvality pracovných 

programov a pracovných metód 

regionálnych organizácií pre riadenie 

rybárstva, ktorých je Únia zmluvnou 

stranou alebo pozorovateľom, 

a medzinárodných vedeckých subjektov. 

Odôvodnenie 

Je dôležité uviesť úlohy regionálnych koordinačných skupín, aby si tak mohli plánovať svoju 

činnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  89 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 d (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1d. Regionálne koordinačné skupiny 

rozvíjajú a realizujú postupy, metódy, 

zabezpečovanie kvality a kontrolu kvality 

pri zbere a spracúvaní údajov na účel 

vypracovania regionálnych pracovných 

plánov uvedených v článku 5 ods. 2 

písm. a) a b) a článku 5 ods. 4, ako 

aj stratégií odberu vzoriek 

koordinovaných na regionálnej úrovni. 
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Odôvodnenie 

Je dôležité uviesť účel regionálnych koordinačných skupín, aby mohli stanoviť priority svojich 

činností. 

 

Pozmeňujúci návrh  90 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Regionálne koordinačné skupiny 

pozostávajú z expertov z členských štátov, 

Komisie a relevatných koncových 

používateľov údajov. 

2. Regionálne koordinačné skupiny 

pozostávajú z národných spravodajcov, 

expertov vymenovaných členskými štátmi, 

expertov z Komisie a relevantných 

koncových používateľov údajov vrátane 

poradných rád a v príslušných prípadoch i 

zástupcov relevantných miestnych 

orgánov. 

 

Pozmeňujúci návrh  91 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V prípade otázok týkajúcich sa 

viacerých regiónov regionálne koordinačné 

skupiny koordinujú svoju činnosť 

navzájom a aj s Komisiou. 

4. V prípade otázok týkajúcich sa 

viacerých morských regiónov regionálne 

koordinačné skupiny koordinujú svoju 

činnosť navzájom a aj s Komisiou. 

 

Pozmeňujúci návrh  92 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Regionálne koordinačné skupiny môžu 

vypracovať spoločné odporúčania vo 

forme návrhu regionálneho pracovného 

plánu, v ktorom sú uvedené postupy a 

metódy, ako aj zabezpečovanie a kontrola 

kvality pri zbere a spracúvaní údajov 

5. Regionálne koordinačné skupiny 

vypracujú spoločné odporúčania vo forme 

návrhu regionálneho pracovného plánu, v 

ktorom sú uvedené postupy a metódy, ako 

aj zabezpečovanie kvality a kontrola 

kvality pri zbere a spracúvaní údajov 
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uvedených v článku 5 ods. 2 písm. a) a b) a 

článku 5 ods. 4 a stratégie odberu vzoriek 

koordinované na regionálnej úrovni. V 

relevantných prípadoch pri tom zohľadnia 

stanovisko výboru STECF. Dané 

odporúčania sa predložia Komisii, ktorá 

overí, či je návrh spoločných odporúčaní v 

súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a s 

viacročným programom Únie, a v prípade 

pozitívneho výsledku prijme vykonávacie 

akty, ktorými regionálny pracovný plán 

schváli. 

uvedených v článku 5 ods. 2 písm. a) a b) a 

článku 5 ods. 4, stratégie odberu vzoriek 

koordinované na regionálnej úrovni 

a príslušný príspevok členského štátu 

k vedeckým prieskumom. V relevantných 

prípadoch pri tom zohľadnia stanovisko 

výboru STECF, Medzinárodnej rady pre 

výskum mora (ICES) a regionálnych 

organizácií pre riadenie rybárstva. Dané 

odporúčania sa predložia Komisii, ktorá 

overí, či je návrh spoločných odporúčaní v 

súlade s ustanoveniami tohto nariadenia a s 

viacročným programom Únie, a v prípade 

pozitívneho výsledku prijme vykonávacie 

akty, ktorými regionálny pracovný plán 

schváli. 

 

Pozmeňujúci návrh  93 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. V prípade, že Komisia regionálne 

pracovné plány schváli, sa danými plánmi 

nahradia relevantné časti pracovných 

plánov vypracovaných jednotlivými 

členskými štátmi. Členské štáty 

vykonávajú príslušnú aktualizáciu svojich 

pracovných plánov. 

6. V prípade, že Komisia regionálne 

pracovné plány schváli, sa danými plánmi 

nahradia relevantné časti pracovných 

plánov vypracovaných jednotlivými 

členskými štátmi. Členské štáty 

vykonávajú príslušnú aktualizáciu svojich 

pracovných plánov tým, že odstraňujú tie 

časti, ktoré sú zahrnuté v regionálnom 

pracovnom pláne. 

 

Pozmeňujúci návrh  94 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia schvaľuje pracovné plány a ich 

zmeny vykonané v súlade s článkom 8 ods. 

2 na základe hodnotenia STECF . 

3. Komisia schvaľuje pracovné plány a ich 

zmeny vykonané v súlade s článkom 8 ods. 

2 na základe hodnotenia STECF. 

 Komisia prijme vykonávacie akty, ktorými 

schváli pracovné plány do 31. decembra 
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roka, ktorý predchádza roku, od ktorého 

sa má uplatňovať pracovný plán, ako sa 

uvádza v článku 21 ods. 2 nariadenia 

(EÚ) č. 508/2014. 

 Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 24 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  95 

Návrh nariadenia 

Článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty každoročne predkladajú 

Komisii správu o plnení svojich 

pracovných plánov. Komisia môže 

prijímať vykonávacie akty, ktorými sa 

stanovujú pravidlá pre postupy, formát 

a harmonogramy predkladania a 

schvaľovania výročných správ. Uvedené 

vykonávacie akty sa prijmú v súlade s 

postupom preskúmania uvedeným v článku 

24 ods. 2. 

1. Členské štáty každoročne predkladajú 

Komisii správu o plnení svojich 

pracovných plánov. Správa sa odovzdáva 

najneskôr 31. mája nasledujúceho 

referenčného roka a je verejne prístupná. 
Komisia môže prijať vykonávacie akty, 

ktorými sa stanovujú pravidlá pre postupy, 

formát a rôzne harmonogramy 

predkladania a schvaľovania výročných 

správ. Uvedené vykonávacie akty sa 

prijmú v súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 24 ods. 2. 

 

Pozmeňujúci návrh  96 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Prístup k miestam odberu vzoriek Prístup k miestam odberu vzoriek a 

zdrojom údajov 

 

 

Pozmeňujúci návrh  97 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 1 a (nový) 



 

RR\1093279SK.doc 41/54 PE569.773v02-00 

 SK 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. So zreteľom na zber údajov Komisia 

do... [päť rokov od nadobudnutia 

účinnosti tohto nariadenia] zriadi 

jednotnú európsku databázu s cieľom 

zjednodušiť a uľahčiť analýzu na 

európskej úrovni. 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  98 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Komisia môže prijímať vykonávacie 

akty, ktorými sa stavujú podrobné pravidlá 

platné pre: 

3. Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 23 prijímať delegované akty, 

ktorými sa stanovujú podrobné pravidlá, 

pokiaľ ide o: 

Odôvodnenie 

S cieľom posilniť parlamentnú kontrolu tohto dôležitého ustanovenia, a najmä podmienky, za 

ktorých sú kapitáni rybárskych plavidiel povinní prijímať vedeckých pozorovateľov 

a alternatívne metódy zberu údajov, sa ako vhodnejší zdá byť delegovaný akt. 

 

Pozmeňujúci návrh  99 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) podmienky, za ktorých sú kapitáni 

rybárskych plavidiel Únie povinní prijať na 

palube vedeckých pozorovateľov v zmysle 

odseku 2, a alternatívne metódy zberu 

údajov, a pravidlá, podľa ktorých členské 

štáty monitorujú dané podmienky a metódy 

a podávajú o nich správy. 

b) podmienky, za ktorých sú kapitáni 

rybárskych plavidiel Únie povinní prijať na 

palube vedeckých pozorovateľov v zmysle 

odseku 2, alternatívne metódy zberu 

údajov v prípadoch, keď z riadne 

oprávnených dôvodov nie je možné, aby 

boli na palube prítomní pozorovatelia, a 

pravidlá, podľa ktorých členské štáty 

monitorujú dané podmienky a metódy a 

podávajú o nich správy. 
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Pozmeňujúci návrh  100 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 3 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Uvedené vykonávacie akty sa prijmú v 

súlade s postupom preskúmania 

uvedeným v článku 24 ods. 2. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

V článku 11 ods. 3 sa navrhuje delegovaný akt. Postup preskúmania, ktorý sa týka len 

vykonávacích aktov, nemá opodstatnenie. 

 

Pozmeňujúci návrh  101 

Návrh nariadenia 

Článok 11 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 11a 

 Zber údajov v kontexte vedeckých 

odporúčaní 

 Keď Komisia na účely zberu údajov 

uvedených v článku 5 ods. 2 žiada 

príslušný vedecký orgán o vedecké 

odporúčania, včas to oznámi Európskemu 

parlamentu a Rade a postúpi im kópiu 

žiadosti predloženej dotknutému 

vedeckému orgánu. 

 

Pozmeňujúci návrh  102 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na účely overenia existencie iných 

primárnych údajov zozbieraných v súlade s 

článkom 6 ods. 1, ako sú socio-

1. Na účely overenia existencie a kvality 

iných zozbieraných primárnych údajov 

v súlade s článkom 6 ods. 1, ako sú 
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ekonomické údaje, členské štáty 

zabezpečia, aby mala Komisia prístup do 

vnútroštátnych počítačových databáz 

uvedených v článku 12 písm. a). 

socioekonomické údaje, členské štáty 

zabezpečia, aby mala Komisia prístup do 

vnútroštátnych počítačových databáz 

uvedených v článku 12 písm. a). 

 

Pozmeňujúci návrh  103 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Na účely overenia socio-ekonomických 

údajov zozbieraných v súlade s článkom 6 

ods. 1 členské štáty zabezpečia, aby mala 

Komisia prístup do vnútroštátnych 

počítačových databáz uvedených v článku 

12 písm. b). 

2. Na účely overenia socioekonomických 

údajov zozbieraných v súlade s článkom 6 

ods. 1 členské štáty prijmú všetky potrebné 

kroky a zabezpečia, aby mala Komisia 

prístup do vnútroštátnych počítačových 

databáz uvedených v článku 12 písm. b). 

 

Pozmeňujúci návrh  104 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 

stanovené inými predpismi Únie, členské 

štáty uzatvoria dohody s Komisiou na 

účely zabezpečenia efektívneho a 

neobmedzovaného prístupu Komisie do 

ich národných počítačových databáz 

uvedených v odsekoch 1 a 2. 

3. Bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 

stanovené inými predpismi Únie, členské 

štáty zabezpečia pre Komisiu efektívny 

a neobmedzovaný prístup do ich 

národných počítačových databáz 

uvedených v odsekoch 1 a 2. Komisia 

môže prijať vykonávacie akty s cieľom 

vymedziť spolu s členskými štátmi 

osobitné požiadavky na zabezpečenie 

tohto prístupu. Uvedené vykonávacie akty 

sa prijmú v súlade s postupom 

preskúmania uvedeným v článku 24 ods. 

2. 

Odôvodnenie 

Nie je dôvod na dvojstranné dohody medzi Komisiou a členským štátom, keďže zber údajov je 

v právomoci Únie. Komisia však môže rozhodnúť o konkrétnych požiadavkách na prístup k 

údajom v súlade s vnútroštátnym právom prostredníctvom vykonávacích aktov postupom 

preskúmania. 
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Pozmeňujúci návrh  105 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 4 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4a. Členské štáty a Komisia zabezpečia 

dôvernosť informácií a zároveň dodržia 

pravidlá ochrany údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  106 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V záujme účinného uplatňovania článku 

25 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské 

štáty zavedú adekvátne procesy a 

počítačové technológie a vyvarujú sa 

akýchkoľvek zbytočných obmedzení, ktoré 

by bránili čo možno najrozsiahlejšiemu 

šíreniu podrobných a súhrnných údajov. 

1. V záujme účinného uplatňovania článku 

25 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 členské 

štáty zavedú adekvátne procesy a 

počítačové technológie a vyvarujú sa 

uloženia zbytočných obmedzení 

týkajúcich sa verejnej dostupnosti, s 

cieľom zabezpečiť čo možno 

najrozsiahlejšie šírenie podrobných a 

súhrnných údajov. 

 

Pozmeňujúci návrh  107 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Členské štáty zabezpečia aktualizáciu 

relevantných podrobných a súhrnných 

údajov a ich sprístupnenie koncovým 

používateľom do jedného mesiaca od 

doručenia žiadosti o poskytnutie daných 

údajov. V prípade, že podávateľom 

žiadosti je iná zainteresovaná strana, 

členské štáty zabezpečia aktualizáciu 

údajov a ich sprístupnenie do dvoch 

mesiacov od doručenia žiadosti o 

poskytnutie daných údajov. 

3. Členské štáty zabezpečia aktualizáciu 

relevantných podrobných a súhrnných 

údajov a ich sprístupnenie koncovým 

používateľom a iným zainteresovaným 

stranám do dvoch mesiacov od doručenia 

žiadosti o poskytnutie daných údajov. 
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 Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, 

členské štáty zverejnia podrobné a 

súhrnné údaje jeden rok po zbere 

a spracovaní. 

 

Pozmeňujúci návrh  108 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V prípade, že o podrobné údaje sa žiada 

na účely vedeckého publikovania, členské 

štáty môžu v záujme ochrany profesných 

záujmov osôb zodpovedných za zber 

údajov požadovať, aby bol medzi 

dátumom, na ktorý sa údaje vzťahujú, a 

uverejnením daných údajov odstup 3 

rokov. Členské štáty informujú koncových 

používateľov a Komisiu o každom takomto 

rozhodnutí a o dôvodoch, ktoré k nemu 

viedli. 

4. V prípade, že podrobné údaje sú určené 

na účely vedeckej publikácie, ktorá bola 

podrobená partnerskému preskúmaniu, 

členské štáty môžu v záujme ochrany 

profesných záujmov osôb zodpovedných 

za zber údajov požadovať, aby bol medzi 

dátumom, na ktorý sa údaje vzťahujú, a 

uverejnením daných údajov odstup 3 

rokov. Členské štáty informujú koncových 

používateľov a Komisiu o každom takomto 

rozhodnutí a o dôvodoch, ktoré k nemu 

viedli. 

 

Pozmeňujúci návrh  109 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – nadpis 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Kompatibilné systéme uchovávania a 

výmeny údajov 

Kompatibilné systémy na harmonizáciu 

uchovávania a výmeny údajov 

 

Pozmeňujúci návrh  110 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty, Komisia, vedecké 

poradné subjekty a akíkoľvek relevatnní 

koncoví používatelia spolupracujú na 

rozvoji kompatibilných systémov 

1. Členské štáty, Komisia, vedecké 

poradné subjekty a akíkoľvek relevantní 

koncoví používatelia spolupracujú na 

rozvoji kompatibilných systémov na 
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uchovávania a výmeny údajov s 

prihliadnutím na ustanovenia smernice 

2007/2/ES s cieľom znížiť náklady a 

uľahčiť koncovým používateľom a iným 

zainteresovaným stranám prístup k údajom. 

Vďaka daným systémom sa uľahčí aj 

poskytovanie informácií iným 

zainteresovaným stranám. Dohody o 

takýchto systémoch môžu vychádzať z 

regionálnych pracovných plánov 

uvedených v článku 8 ods. 6. 

harmonizáciu uchovávania a výmeny 

údajov s prihliadnutím na ustanovenia 

smernice 2007/2/ES s cieľom znížiť 

náklady a uľahčiť koncovým používateľom 

a iným zainteresovaným stranám prístup k 

údajom. Vďaka daným systémom sa uľahčí 

aj poskytovanie informácií iným 

zainteresovaným stranám. Dohody o 

takýchto systémoch môžu vychádzať z 

regionálnych pracovných plánov 

uvedených v článku 8 ods. 6. 

 

Pozmeňujúci návrh  111 

Návrh nariadenia 

Článok 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát odmietne poskytnúť údaje 

podľa článku 16 ods. 4 , môže 

koncový používateľ požiadať Komisiu, aby 

toto odmietnutie preskúmala. Ak Komisia 

zistí, že odmietnutie nie je riadne 

odôvodnené, môže požiadať členský štát o 

poskytnutie údajov 

koncovému používateľovi do jedného 

mesiaca. 

Ak členský štát odmietne poskytnúť údaje 

podľa článku 16 ods. 4 do šiestich 

mesiacov od podania žiadosti, môže 

koncový používateľ požiadať Komisiu, aby 

toto odmietnutie preskúmala do jedného 

mesiaca. Ak Komisia do jedného mesiaca 

zistí, že odmietnutie nie je riadne 

odôvodnené, môže požiadať členský štát o 

poskytnutie údajov 

koncovému používateľovi do jedného 

mesiaca. 

 

Pozmeňujúci návrh  112 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty a Komisia koordinujú 

svoje úsilie a spolupracujú v záujme 

ďalšieho zlepšenia kvality, včasnosti a 

pokrytia údajov, čím sa umožní ďalšie 

zvýšenie spoľahlivosti vedeckých 

odporúčaní , kvality pracovných 

programov a pracovných metód 

regionálnych organizácií pre riadenie 

rybárstva , ktorých je Únia zmluvnou 

1. Členské štáty spoločne s regiónmi s 

príslušnými právomocami a Komisia 

koordinujú svoje úsilie a spolupracujú v 

záujme ďalšieho zlepšenia kvality, 

včasnosti a pokrytia údajov, čím sa umožní 

ďalšie zvýšenie spoľahlivosti vedeckých 

odporúčaní , kvality pracovných 

programov a pracovných metód 

regionálnych organizácií pre riadenie 
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stranou alebo pozorovateľom, a 

medzinárodných vedeckých subjektov. 

rybárstva, ktorých je Únia zmluvnou 

stranou alebo pozorovateľom, a 

medzinárodných vedeckých subjektov. 

 

Pozmeňujúci návrh  113 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti 

tohto nariadenia Komisia predloží 

Európskemu parlamentu a Rade správu o 

vykonávaní a fungovaní tohto nariadenia. 

2. Tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia Komisia predloží Európskemu 

parlamentu a Rade správu o vykonávaní a 

fungovaní tohto nariadenia. 

Odôvodnenie 

Keďže ide o prvú revíziu rámcového nariadenia o zbere údajov, prvé monitorovanie 

vykonávania a fungovania tohto nariadenia by sa malo uskutočniť skôr než o päť rokov. 

 

Pozmeňujúci návrh  114 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článkoch 4, 16 a 17 sa Komisii 

udeľuje na neobmedzené obdobie. 

2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článkoch 4, 11, 16 a 17 sa 

Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov. 

Odôvodnenie 

Technická úprava s novým odkazom. Podľa Medziinštitucionálnej dohody o lepšej tvorbe 

práva sa právomoc deleguje na štandardné obdobie piatich rokov. 

 

Pozmeňujúci návrh  115 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Delegovanie právomoci uvedené v 

článkoch 4, 16 a 17 môže Európsky 

3. Delegovanie právomoci uvedené v 

článkoch 4, 11, 16 a 17 môže Európsky 



 

PE569.773v02-00 48/54 RR\1093279SK.doc 

SK 

parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 

delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. 

Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 

delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 

uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 

dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v 

Úradnom vestníku Európskej únie alebo k 

neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

Odôvodnenie 

Technická úprava s novým odkazom. 

 

Pozmeňujúci návrh  116 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4, 

16 a 17 nadobudne účinnosť, len ak 

Európsky parlament alebo Rada voči nemu 

nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 

ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článkov 4, 

11, 16 a 17 nadobudne účinnosť, len ak 

Európsky parlament alebo Rada voči nemu 

nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 

aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 

ak pred uplynutím uvedenej lehoty 

Európsky parlament a Rada informovali 

Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 

námietku. Na podnet Európskeho 

parlamentu alebo Rady sa táto lehota 

predĺži o dva mesiace. 

Odôvodnenie 

Technická úprava s novým odkazom. 

 

Pozmeňujúci návrh  117 

Návrh nariadenia 

Článok 24 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 24a 
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 Prechodné opatrenia 

 Program Spoločenstva platný do 

31. decembra 2016, ako sa uvádza 

v článku 3 nariadenia (ES) č. 199/2008, 

sa automaticky predlžuje na maximálne 

jednoročné obdobie v prípade, ak sa do 

31. decembra 2016 Komisii nepodarí 

prijať viacročný program Únie uvedený 

v článku 4 tohto nariadenia. 

Odôvodnenie 

S cieľom vyhnúť sa automatickému predĺženiu programu Spoločenstva o tri roky v súlade 

s predchádzajúcim rámcom je nevyhnutné stanoviť prechodné opatrenia a zmierniť prípadnú 

účinnosť tohto automatického predĺženia pre prípad, že sa Komisii nepodarí prijať nový 

viacročný program. 
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PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI 

Ref. D(2016)4243 

 

 

Alain Cadec 

predseda Výboru pre rybárstvo 

ASP 13E205 

Brusel 

 

 

 

Vec:  Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca Únie 

pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu 

vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou 

(prepracované znenie) 

 (COM(2015)0294 – C8-0160/2015– 2015/0133(COD)) 

 

Vážený pán predseda, 

 

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 104 o prepracovaní 

začleneným do rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu. 

V odseku 3 tohto článku sa uvádza:  

 

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne 

iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému 

výboru. 

 

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 169 a 170, sú v gestorskom 

výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú 

zmeny. 

Ak však v súlade s bodom 8 medziinštitucionálnej dohody gestorský výbor tiež plánuje 

predložiť pozmeňujúce návrhy ku kodifikovaným častiam návrhu, bezodkladne oznámi svoj 

úmysel Rade a Komisii, pričom Komisia by mala pred hlasovaním podľa článku 58 

informovať výbor o svojom stanovisku k pozmeňujúcim návrhom a o tom, či zamýšľa alebo 

nezamýšľa návrh prepracovania stiahnuť.“ 

Na základe stanoviska právnej služby, ktorej zástupcovia sa zúčastnili na schôdzach 

konzultačnej pracovnej skupiny poverenej preskúmaním návrhu prepracovaného znenia, 

a v súlade s odporúčaniami spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko sa Výbor pre 

právne veci domnieva, že tento návrh neobsahuje žiadne iné zásadné zmeny ako tie, ktoré sú 

v ňom ako také vyznačené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení predošlých 

právnych aktov s týmito zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia 

existujúcich znení bez zmeny ich podstaty. 
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Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 28. januára 2016 jednomyseľne 24 hlasmi1 

schválil odporúčanie, aby Výbor pre rybárstvo ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu 

uvedeného návrhu v súlade s článkom 104. 

 

 

 

S úctou 

 

 

 

 

 

 

Pavel Svoboda 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha: Stanovisko konzultačnej pracovnej skupiny 

                                                 
1 Prítomní boli títo poslanci: Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Jean-

Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, 

Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Heidi 

Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Constance Le Grip, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Jiří 

Maštálka, Angelika Niebler, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel 

Voss, Tadeusz Zwiefka. 
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PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH 
SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE 

 

 
 
 
KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA 
PRÁVNYCH SLUŽIEB 

 

  V Bruseli 17. 12. 2015 

 

 

 

STANOVISKO 

 

 

PRE EURÓPSKY PARLAMENT 

     RADU 

     KOMISIU 

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení rámca Únie pre zber, 

správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní 

súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou (prepracované znenie) 

 

COM(2015) 294 final z 18.6.2015 - 2015/0133 (COD) 

 

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 

používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä na bod 9 tejto dohody, sa 

21. októbra a 12. novembra 2015 konali schôdze poradnej pracovnej skupiny zloženej 

z príslušných právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie s cieľom preskúmať 

(okrem iného) uvedený návrh predložený Komisiou. 

 

Na týchto schôdzach1 po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 

o prepracovaní nariadenia Rady (ES) č. 199/2008 z 25. februára 2008 o vytvorení rámca 

Spoločenstva pre zber, správu a využívanie údajov v odvetví rybárstva a pre podporu 

vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou rybárskou politikou konzultačná pracovná 

skupina jednomyseľne konštatovala toto: 

 

1. V prvej citácii označenie „(2)“ malo byť uvedené medzi šípkami na úpravu spolu s číslom 

článku 43. 

 

2. Uvedené časti textu mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa bežne používa na označenie 

podstatných zmien: 

 

– navrhované vypustenie odôvodnení 8, 9, 10, 19, 21 a 23 nariadenia Rady (ES) č. 199/2008; 

                                                 
1  Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej jazykovej verzie návrhu, ktorá bola 

pôvodnou verziou skúmaného textu. 
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– v odôvodnení 24 navrhnuté nahradenie výrazu „zasielať“ slovami „sprístupniť“, slova 

„koncovým“ slovom „údajov“ a slová „vedeckej komunity“ slovami „všetkých užívateľov 

údajov“ a navrhnuté doplnenie slov „bez obmedzení“; 

– v odôvodnení 25 navrhnuté nahradenie slova „Hospodárenie“ slovami „Vedecké 

odporúčania k“ a slov „špecifických otázok“ slovami „potrieb osôb zodpovedných za riadenie 

rybárstva“, ako aj slova „hospodárenie“ (ktoré bolo uvedené medzi šípkami na úpravu) 

a celého znenia tretej vety (ktorá už bola označená „dvojitým prečiarknutím“); 

– v článku 3 písm. c) navrhované vypustenie záverečných slov „na rekreáciu alebo šport“; 

– v článku 3 písm. d) navrhované nahradenie aktuálneho odkazu na „prílohu I k rozhodnutiu 

Rady 2004/585/ES“ novým odkazom na „článok 4 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013“ 

a navrhované doplnenie záverečných slov „alebo priestor vymedzený vo vykonávacom akte 

uvedenom v článku 5 ods. 6“; 

– navrhované vypustenie písmena j) článku 2 nariadenia (ES) č. 199/2008; 

– v článku 9 ods. 3 návrhu prepracovaného znenia navrhované vypustenie záverečných slov 

„a hodnotenia nákladov vykonaného jej útvarmi“; 

– celý text článku 10 ods. 1 druhá a tretia veta; 

– navrhované vypustenie písmena c) článku 7 ods. 3 nariadenia (ES) č. 199/2008; 

– celý text článku 11 ods. 1 návrhu prepracovaného znenia; 

– navrhované vypustenie odsekov 1, 2 a 4 článku 11 nariadenia (ES) 199/2008; 

– v článku 11 ods. 2 návrhu prepracovaného znenia navrhované nahradenie slov „osoby, ktoré 

orgán zodpovedný za implementáciu vnútroštátneho programu poveril odberom vzoriek 

v rámci námorného monitorovania“ slovami „vedeckých pozorovateľov“; 

– navrhované vypustenie článku 12 nariadenia (ES) č. 199/2008; 

– v článku 13 ods. 2 písm. c) návrhu prepracovaného znenia navrhované doplnenie 

záverečných slov „a regionálnymi koordinačnými skupinami uvedenými v článku 8“; 

– v nadpise a odsekoch 2 a 3 článku 19 navrhované nahradenie slova „koncovým“ slovom 

„údajov“; 

– v úvodnom znení článku 19 ods. 1 navrhované nahradenie slov „Koncoví užívatelia údajov“ 

slovami „Používatelia údajov“; 

– v článku 21 ods.1 navrhované doplnenie slov „kvalita, včasnosť a pokrytie údajov, ktoré 

umožnia ďalšie zlepšovanie“; 

– navrhované vypustenie článku 25 nariadenia (ES) č. 199/2008; 

– celý text článku 24 návrhu prepracovaného znenia aktu. 

 

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu následne jednomyseľne 

konštatovala, že návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také 

označené. Konzultačná pracovná skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu 

nezmenených ustanovení pôvodného právneho predpisu spolu s uvedenými podstatnými 

zmenami, predmetom návrhu je iba jasná kodifikácia platného právneho textu bez zmeny jeho 

podstaty. 

 

 

 

 

F. DREXLER   H. LEGAL   L. ROMERO REQUENA 
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