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Označenie postupov 

 * Konzultácia 

 *** Postup súhlasu 

 ***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 pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky lovu hlbokomorských populácií rýb v 

severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných 

vodách severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 

2347/2002 

(11625/1/2016 – C8-0427/2016 – 2012/0179(COD)) 

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (11625/1/2016 – C8-0427/2016), 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 13. 

februára 20131; 

– so zreteľom na stanovisko Komisie (COM(2016)0667), 

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní2 k návrhu Komisie pre Európsky parlament 

a Radu (COM(2012)0371), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

– so zreteľom na článok 76 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre rybárstvo (A8-0369/2016), 

1. schvaľuje pozíciu Rady v prvom čítaní; 

2. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady; 

3. poveruje svojho predsedu, aby podpísal akt spoločne s predsedom Rady v súlade s 

článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

4. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby podpísal akt hneď potom, čo sa overí, že 

všetky postupy boli náležite ukončené, a aby s generálnym tajomníkom Rady 

zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;  

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

parlamentom. 

                                                 
1 Ú. v. EÚ C 133, 9.5.2013, s. 41. 
2 Prijaté texty, 10.12.2013, P7_TA(2013)0539. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

V nadväznosti na prijatie pozície Parlamentu v prvom čítaní 10. decembra 2013 Rada návrh 

podrobne preskúmala v januári 2014 až novembri 2015, t. j. v čase, keď sa začali rokovania s 

luxemburským predsedníctvom zamerané na dosiahnutie dohody v druhom čítaní.  

Po trialógu zo 17. novembra 2015 a následných trialógoch z 26. apríla, 25. mája a zo 14. a 30. 

júna 2016, ktoré sa konali počas holandského predsedníctva, rokovacie tímy Parlamentu a 

Rady 30. júna 2016 dosiahli dohodu o tomto návrhu. 

Text dohody bol 12. júla 2016 predložený Výboru pre rybárstvo na hlasovanie a bol 

schválený prevažnou väčšinou. Na základe toho sa predseda výboru vo svojom liste 

predsedovi Coreperu zaviazal, že plénu odporučí, aby pozíciu Rady schválilo v prvom čítaní 

bez zmeny. Po právnom a lingvistickom overení textu Rada 18. októbra 2016 prijala pozíciu 

v prvom čítaní, ktorou dohodu potvrdila. 

Keďže pozícia Rady v prvom čítaní je v súlade s dohodou dosiahnutou v trialógoch, 

spravodajkyňa odporúča výboru jej prijatie bez ďalších zmien. Spravodajkyňa by rada 

vyzdvihla najmä tieto prvky kompromisu: 

– Európska únia zmrazí svoju rybolovnú stopu špecifikovaním oblasti, v ktorej bude 

hlbokomorský rybolov povolený. Táto oblasť zahŕňa oblasť, v ktorej sa rokmi 2009 a 2011 

uskutočňoval hlbokomorský rybolov a ktoré sa nachádzajú vo vodách EÚ v 

severovýchodnom Atlantiku. Táto zemepisná hranica sa bude vzťahovať na plavidlá, ktoré 

cielene lovia hlbokomorské druhy, t. j. na plavidlá, ktorých výlov hlbokomorských druhov 

predstavuje viac ako 8 % ich celkového výlovu počas najmenej jedného rybárskeho výjazdu 

za rok. 

– Parlamentu sa podarilo presadiť, že sa zavedú osobitné sankcie pre plavidlá, ktoré porušia 

nariadenie o hlbokomorskom rybolove, a že v prípade určitých ustanovení nebudú platiť 

žiadne výnimky. 

Vyjednávači Parlamentu a Rady sa dohodli na hĺbkovom limite 800 metrov. Toto nové 

opatrenie je zamerané na účinnejšiu ochranu citlivých hlbokomorských ekosystémov. 

– Podobne sa spoluzákonodarcovia dohodli na tom, že plavidlá, v prípade ktorých sa zistí, že 

lovia v citlivých morských ekosystémoch v hĺbke viac ako 400 metrov, budú musieť svoju 

činnosť zastaviť a presunúť sa aspoň o päť námorných míľ ďalej od príslušnej rybolovnej 

oblasti. 

– Parlament zaviedol nové, prísnejšie pravidlá transparentnosti tým, že do nich zahrnul aj 

povinnosť informovať verejnosť o európskych plavidlách cielene loviacich hlbokomorské 

druhy a hlásiť všetky úlovky (rýb a citlivých ekosystémov). Členské štáty budú mať takisto 

povinnosť poskytovať informácie o mieste výskytu citlivých ekosystémov (posúdenia vplyvu) 

a Komisia tieto údaje každoročne posúdi a náležite upraví povolené rybolovné oblasti 

(prostredníctvom vykonávacích aktov). 

– V snahe zabezpečiť zber údajov na vedecké účely bude 20 % plavidiel povinných brať na 

palubu vedeckého pozorovateľa.  
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