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PR_COD_1amCom

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, ktorým sa stanovujú ochranné a 
kontrolné opatrenia, ktoré sa majú uplatňovať v regulačnej oblasti Organizácie pre 
rybolov v severozápadnom Atlantiku, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) 
č. 2115/2005 a nariadenie Rady (ES) č. 1386/2007
(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0577),

– 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-
0391/2018),

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre rybárstvo (A8-0017/2019),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. schvaľuje vyhlásenie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

3. vyzýva Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahradí, podstatne zmení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

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

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.



PE627.630v02-00 6/46 RR\1174142SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Vzhľadom na to, že zmluvné 
strany NAFO pomerne často menia určité 
ustanovenia ochranných a vynucovacích 
opatrení NAFO a je pravdepodobné, že aj 
v budúcnosti sa tieto zmeny budú prijímať 
častejšie, by sa v záujme urýchleného 
začleňovania budúcich zmien ochranných 
a vynucovacích opatrení NAFO do práva 
Únie mala na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty podľa článku 290 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o tieto aspekty: lehoty 
podávania správ a lehoty zasielania správ; 
vymedzenie pojmov; zoznam zakázaných 
činností výskumných plavidiel; určité 
obmedzenia úlovkov a úsilia; povinnosti 
súvisiace so zákazmi rybolovu; situácie, 
keď druhy uvedené v rybolovných 
možnostiach musia byť klasifikované ako 
vedľajšie úlovky, a špecifikované 
maximálne množstvá druhov 
klasifikovaných ako vedľajšie úlovky, 
ktoré možno ponechať na palube; určité 
povinnosti v prípade, že pri ktoromkoľvek 
záťahu dôjde k prekročeniu obmedzení 
vedľajších úlovkov; opatrenia týkajúce sa 
rybolovu rají; opatrenia týkajúce sa lovu 
krevety boreálnej; zmena lovnej hĺbky a 
údaje o oblastiach obmedzenia alebo 
zákazu rybolovu; postupy, ktoré musia 
oprávnené plavidlá, ktoré majú na palube 
celkový úlovok rýb pochádzajúcich z vôd 
mimo regulačnej oblasti presahujúci 50 
ton živej hmotnosti, dodržať pri vstupe do 
regulačnej oblasti s cieľom loviť halibuta 
tmavého, a podmienky, ktoré treba spĺňať 
skôr, ako možno začať s rybolovom tohto 
druhu; oblasti a obdobia zákazu lovu 
krevety boreálnej; opatrenia na ochranu 

(7) Transpozícia akýchkoľvek 
budúcich odporúčaní, ktorými sa menia 
ochranné a vynucovanie opatrenia NAFO, 
do práva Únie sa uskutoční riadnym 
legislatívnym postupom.
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žralokov vrátane nahlasovania, zákazu 
odstraňovania žraločích plutiev na palube 
plavidiel, ich ponechávania na palube, 
prekládky a vyloďovania; technické 
charakteristiky veľkosti ôk sietí; odkazy 
na mapu stopy a odkazy na oblasti 
obmedzenia rybolovných činnosti pri dne; 
ustanovenia týkajúce sa definície 
kontaktu s indikačnými druhmi citlivých 
morských ekosystémov (CME) a 
povinností vyslaného pozorovateľa; obsah 
elektronických hlásení, zoznam platných 
dokumentov, ktoré majú byť k dispozícii 
na palube plavidla, obsah plánu kapacity; 
dokumentácia k dohode o prenájme, ktorá 
má byť k dispozícii na palube plavidla; 
povinnosti týkajúce sa používania 
rybárskych denníkov, denných záznamov 
o produktoch a záznamoch o skladovaní; 
údaje VMS (systému monitorovania 
plavidiel); ustanovenia o elektronickom 
nahlasovaní obsahu oznámení; povinnosti 
kapitána rybárskeho plavidla počas 
inšpekcie; povinnosti inšpektorov a 
členských štátov vykonávajúcich 
inšpekcie; zoznam porušení, ktoré 
predstavujú závažné porušenie predpisov; 
povinnosti vlajkových členských štátov a 
prístavných členských štátov; povinnosti 
kapitána rybárskeho plavidla; podmienky 
vstupu do prístavu a inšpekcie 
nezmluvných strán; zoznam opatrení, 
ktoré majú členské štáty prijať proti 
plavidlám uvedeným v zozname NNN 
plavidiel; a povinnosti týkajúce sa 
predkladania výročných správ.

Odôvodnenie

Komisia navrhuje transponovať budúce zmeny týkajúce sa tohto ochranného a vynucovacieho 
opatrenia NAFO prostredníctvom delegovaných aktov. To by v praxi znamenalo, že EP nemá 
žiaden vplyv na NAFO a v budúcnosti ani na iných medzinárodných fórach. Transpozícia 
odporúčaní regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO) musí zostať spoločnou 
právomocou Európskeho parlamentu a Rady v rámci riadneho legislatívneho postupu 
(spolurozhodovanie).

Pozmeňujúci návrh 2
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Poznamenáva, že v súčasnom 
nariadení sa zdôrazňuje „ohrozený“ stav 
druhov pásožiabrovcov, ako sú žraloky a 
raje, a že podľa zistení Medzinárodnej 
únie na ochranu prírody sú populácie 
žralokov, a teda morské ekosystémy vážne 
ohrozené.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) „stopa“, resp. „existujúce rybolovné 
oblasti pri dne“, je tá časť regulačnej 
oblasti, v ktorej sa v minulosti vykonával 
rybolov pri dne, a ktorá je vymedzená 
súradnicami uvedenými v tabuľke 4 a 
znázornená na obrázku 2 opatrení NAFO;

(17) „stopa“, resp. „existujúce rybolovné 
oblasti pri dne“, je tá časť regulačnej 
oblasti, v ktorej sa v minulosti vykonával 
rybolov pri dne a ktorá je vymedzená 
súradnicami uvedenými v tabuľke 4 a 
znázornená na obrázku 2 opatrení NAFO 
stanovených v bodoch 1 a 2 prílohy k 
tomu nariadeniu;

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – bod 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) „indikačné druhy CME“ sú druhy, 
ktoré signalizujú výskyt citlivých 
morských ekosystémov a ktoré sú uvedené 
v časti VI prílohy I.E k opatreniam NAFO;

(21) „indikačné druhy CME“ sú druhy, 
ktoré signalizujú výskyt citlivých 
morských ekosystémov a ktoré sú uvedené 
v časti VI prílohy I.E k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 3 prílohy k tomuto 
nariadeniu;

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
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Článok 3 – odsek 1 – bod 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(29) „indikačný prvok CME“ je jeden z 
topografických, hydrofyzikálnych alebo 
geologických prvkov, v ktorých by sa 
mohli vyskytovať CME, a ktoré sú 
uvedené v časti VII prílohy I.E k 
opatreniam NAFO.

(29) „indikačný prvok CME“ je jeden z 
topografických, hydrofyzikálnych alebo 
geologických prvkov, v ktorých by sa 
mohli vyskytovať CME a ktoré sú uvedené 
v časti VII prílohy I.E k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 4 prílohy k tomuto 
nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vykonávať rybolovné činnosti, 
ktoré nie sú v súlade s jeho výskumným 
plánom, ani

a) vykonávať rybolovné činnosti, 
ktoré nie sú v súlade s jeho výskumným 
plánom vrátane činností vykonávaných 
mimo regulačnej oblasti, ani

Odôvodnenie

Výskumné plavidlá zahrnú do svojich výskumných plánov všetky rybolovné činnosti, ktoré sa 
majú vykonávať, a to aj mimo regulačnej oblasti. Nemalo by sa povoliť vykonávanie 
výskumných činností okrem tých, ktoré sú zahrnuté do výskumných plánov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) uloviť v zóne 3L množstvá krevety 
boreálnej, ktoré prekračujú kvótu pridelenú 
členskému štátu.

b) uloviť v zóne 3L množstvá krevety 
boreálnej, ktoré prekračujú kvótu pridelenú 
vlajkovému členskému štátu plavidla.

Odôvodnenie

Musí by byť jasné, že maximálne množstvo krevety boreálnej, ktoré sa môže uloviť v oblasti 
3L, je množstvo stanovené pre vlajkový členský štát výskumného plavidla.
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Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) nahlásiť Komisii všetky výskumné 
plavidlá oprávnené plaviť sa pod jeho 
vlajkou, ktorým udelil oprávnenie 
vykonávať výskumné činnosti v regulačnej 
oblasti, a to elektronicky vo formáte 
uvedenom v prílohe II.C k opatreniam 
NAFO, a

a) nahlásiť Komisii všetky výskumné 
plavidlá oprávnené plaviť sa pod jeho 
vlajkou, ktorým udelil oprávnenie 
vykonávať výskumné činnosti v regulačnej 
oblasti, a to elektronicky vo formáte 
uvedenom v prílohe II.C k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 5 prílohy 
k tomuto nariadeniu, a

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zabezpečí, aby 
sa na populácie, na ktoré sa vzťahujú 
platné rybolovné možnosti, uplatňovali 
všetky obmedzenia úlovkov a rybolovného 
úsilia, a pokiaľ nie je stanovené inak, 
všetky kvóty sa majú vyjadrovať ako živá 
hmotnosť v metrických tonách.

1. Každý členský štát zabezpečí, aby 
sa na populácie, na ktoré sa vzťahujú 
platné rybolovné možnosti, uplatňovali 
všetky obmedzenia úlovkov a/alebo 
rybolovného úsilia, a pokiaľ nie je 
stanovené inak, všetky kvóty sa majú 
vyjadrovať ako živá hmotnosť v 
metrických tonách.

Odôvodnenie

Malo by sa objasniť, že existujú obmedzenia úlovkov a rybolovného úsilia, ktoré sa uplatňujú 
na populácie nezávisle od seba.

 Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) zabezpečiť, aby sa po 
odhadovanom dátume dosiahnutia 100 % 
celkového povoleného výlovu sebastesov v 
divízii 3M na palube jeho plavidiel 
neponechávali žiadne ďalšie sebastesy 

c) zabezpečiť, aby sa po 
odhadovanom dátume dosiahnutia 100 % 
celkového povoleného výlovu sebastesov v 
divízii 3M na palube jeho plavidiel 
neponechávali žiadne ďalšie sebastesy 
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pochádzajúce z danej divízie; pochádzajúce z danej divízie, okrem 
prípadov povolených NAFO;

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na účely tohto článku divízia 3M 
zahŕňa tú časť divízie 3L, ktorá je 
ohraničená líniou spájajúcou body opísané 
v tabuľke 1 a znázornené na obrázku 1(1) 
opatrení NAFO.

1. Na účely tohto článku divízia 3M 
zahŕňa tú časť divízie 3L, ktorá je 
ohraničená líniou spájajúcou body opísané 
v tabuľke 1 a znázornené na obrázku 1(1) 
opatrení NAFO stanovených v bode 6 
prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Žiadne plavidlo nesmie v období od 
1. júna v čase od 00:01 koordinovaného 
svetového času (UTC) do 31. decembra v 
čase do 24:00 UTC vykonávať lov krevety 
boreálnej v divízii 3M v rámci oblasti 
opísanej v tabuľke 2 a znázornenej na 
obrázku 1(2) opatrení NAFO.

4. Žiadne plavidlo nesmie v období od 
1. júna v čase od 00:01 koordinovaného 
svetového času (UTC) do 31. decembra v 
čase do 24:00 UTC vykonávať lov krevety 
boreálnej v divízii 3M v rámci oblasti 
opísanej v tabuľke 2 a znázornenej na 
obrázku 1(2) opatrení NAFO stanovených 
v bode 7 prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Krevetu boreálnu v divízii 3L 
možno loviť výlučne v hĺbke viac ako 
200 m. Rybolov v regulačnej oblasti je 
obmedzený na oblasť, ktorá je na východ 
od línie spájajúcej súradnice opísané v 
tabuľke 3 a znázornené na obrázku 1(3) 

5. Krevetu boreálnu v divízii 3L 
možno loviť výlučne v hĺbke viac ako 
200 m. Rybolov v regulačnej oblasti je 
obmedzený na oblasť, ktorá je na východ 
od línie spájajúcej súradnice opísané v 
tabuľke 3 a znázornené na obrázku 1(3) 
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opatrení NAFO. opatrení NAFO stanovených v bode 8 
prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) oprávnené plavidlo môže vylodiť 
úlovok halibuta tmavého len v určenom 
prístave. Na tento účel každý členský štát 
určí na svojom území jeden alebo viac 
prístavov, kde oprávnené plavidlá budú 
môcť vyloďovať halibuta tmavého;

b) oprávnené plavidlo môže vylodiť 
úlovok halibuta tmavého len v určenom 
prístave. Na tento účel každý členský štát 
určí jeden alebo viac prístavov, kde 
oprávnené plavidlá budú môcť vyloďovať 
halibuta tmavého;

Odôvodnenie

Článok 10 ods. 1 písm. b) by sa mohol chápať tak, že halibuta tmavého možno vylodiť iba v 
určenom prístave na území členského štátu. Doteraz to nebol štandardný postup a nie je 
potrebné.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) najmenej 48 hodín pred 
predpokladaným vplávaním do prístavu 
musí oprávnené plavidlo alebo jeho 
zástupca v jeho mene príslušnému 
prístavnému orgánu oznámiť 
predpokladané vplávanie do prístavu, 
odhadované množstvo halibuta tmavého 
ponechaného na palube a informácie o 
divízii alebo divíziách, kde boli úlovky 
vylovené;

d) najmenej 48 hodín pred 
predpokladaným vplávaním do prístavu 
musí oprávnené plavidlo alebo jeho 
zástupca v jeho mene príslušnému orgánu 
pre kontrolu rybárstva v prístave oznámiť 
predpokladané vplávanie do prístavu, 
celkové odhadované množstvo halibuta 
tmavého ponechaného na palube a 
informácie o odhadovanom množstve na 
divíziu alebo divízie, kde boli úlovky 
vylovené;

Odôvodnenie

Cieľom tohto PN je zosúladiť text so španielskym systémom právomocí.
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) každý členský štát musí vo svojich 
prístavoch vykonať inšpekciu jednotlivých 
vykládok halibuta tmavého a pripraviť 
správu o inšpekcii vo formáte predpísanom 
v prílohe IV.C k opatreniam NAFO, ktorú 
do 10 pracovných dní od dňa vykonania 
inšpekcie zašle Komisii, pričom do kópie 
správy sa uvedie agentúra EFCA. V správe 
PSC-3 sú identifikované a uvedené všetky 
podrobné údaje o každom porušení 
nariadenia zistenom počas inšpekcie v 
prístave. Mala by obsahovať všetky 
príslušné údaje dostupné v odkaze na 
porušenia predpisov zistených na mori 
počas prebiehajúceho výjazdu rybárskeho 
plavidla podrobeného inšpekcii. Komisia 
zverejní tieto informácie na webovej 
stránke MCS NAFO MCS.

e) každý členský štát musí vo svojich 
prístavoch vykonať inšpekciu jednotlivých 
vykládok halibuta tmavého a pripraviť 
správu o inšpekcii vo formáte predpísanom 
v prílohe IV.C k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 9 prílohy k tomuto 
nariadeniu, ktorú do 14 pracovných dní od 
dňa vykonania inšpekcie zašle Komisii, 
pričom do kópie správy sa uvedie agentúra 
EFCA. V správe PSC-3 sú identifikované a 
uvedené všetky podrobné údaje o každom 
porušení nariadenia zistenom počas 
inšpekcie v prístave. Mala by obsahovať 
všetky príslušné údaje dostupné v odkaze 
na porušenia predpisov zistených na mori 
počas prebiehajúceho výjazdu rybárskeho 
plavidla podrobeného inšpekcii. Komisia 
zverejní tieto informácie na webovej 
stránke MCS NAFO MCS.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. V prípade potreby môžu členské 
štáty:

5. Členské štáty musia:

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) uskutočniť výskum s cieľom určiť 
spôsoby, ktorými možno dosiahnuť väčšiu 
selektívnosť rybárskeho výstroja na účely 

a) uskutočniť výskum s cieľom určiť 
spôsoby, ktorými možno dosiahnuť väčšiu 
selektívnosť rybárskeho výstroja na účely 
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ochrany žralokov; ochrany žralokov a druhov 
pásožiabrovcov;

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vykonávať výskum o hlavných 
biologických a ekologických parametroch, 
životnom cykle, behaviorálnych znakoch a 
migračných vzorcoch, ako aj o 
potenciálnom mapovaní, pôrodniskách a 
miestach odchovu hlavných druhov 
žralokov.

b) vykonávať výskum o hlavných 
biologických a ekologických parametroch, 
životnom cykle, behaviorálnych znakoch a 
migračných vzorcoch, ako aj o 
potenciálnom mapovaní, pôrodniskách a 
miestach odchovu hlavných druhov 
žralokov a druhov pásožiabrovcov.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Na účely tohto článku sa veľkosť 
ôk siete meria v súlade s prílohou III.A 
k opatreniam NAFO.

1. Na účely tohto článku sa veľkosť 
ôk siete meria v súlade s prílohou III.A 
k opatreniam NAFO stanoveným 
v bode 10 prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) 130 mm pre všetky ostatné dnové 
ryby vymedzené v prílohe I.C k opatreniam 
NAFO;

d) 130 mm pre všetky ostatné dnové 
ryby vymedzené v prílohe I.C k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 11 prílohy k 
tomuto nariadeniu;

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
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Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Žiadne plavidlo nesmie používať 
prostriedky ani zariadenia, ktoré zakrývajú 
alebo zmenšujú veľkosť ôk. Plavidlá však 
môžu ku koncovému rukávcu ako pripojiť 
zariadenia opísané v prílohe III.B k 
opatreniam NAFO Authorized Topside 
Chafers/Shrimp Toggle Chains (Povolené 
sieťové clony/reťazové napínače pre siete 
na krevety), a to k jeho vrchnej časti 
spôsobom, ktorý neprekrýva oká 
koncového rukávca vrátane akýchkoľvek 
predlžovacích častí. K spodnej časti 
koncového rukávca siete možno pripevniť 
plachtovinu, sieťovinu alebo akýkoľvek 
iný materiál len v rozsahu potrebnom na 
predchádzanie poškodeniu alebo jeho 
obmedzenie na minimum.

2. Žiadne plavidlo nesmie používať 
prostriedky ani zariadenia, ktoré zakrývajú 
alebo zmenšujú veľkosť ôk. Plavidlá však 
môžu ku koncovému rukávcu pripojiť 
zariadenia opísané v prílohe III.B k 
opatreniam NAFO Authorized Topside 
Chafers/Shrimp Toggle Chains (Povolené 
sieťové clony/reťazové napínače pre siete 
na krevety) stanoveným v bode 12 prílohy 
k tomuto nariadeniu, a to k jeho vrchnej 
časti spôsobom, ktorý neprekrýva oká 
koncového rukávca vrátane akýchkoľvek 
predlžovacích častí. K spodnej časti 
koncového rukávca siete možno pripevniť 
plachtovinu, sieťovinu alebo akýkoľvek 
iný materiál len v rozsahu potrebnom na 
predchádzanie poškodeniu alebo jeho 
obmedzenie na minimum.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Plavidlá, ktoré lovia krevetu 
boreálnu v divíziách 3L alebo 3M, môžu 
používať triediace mriežky alebo rošty s 
maximálnym rozstupom priečok 22 mm. 
Aj plavidlá, ktoré lovia krevetu boreálnu v 
divízii 3L, môžu byť vybavené reťazovými 
napínačmi s minimálnou dĺžkou 72 cm 
meranou v súlade s prílohou III.B 
k opatreniam NAFO.

3. Plavidlá, ktoré lovia krevetu 
boreálnu v divíziách 3L alebo 3M, môžu 
používať triediace mriežky alebo rošty s 
maximálnym rozstupom priečok 22 mm. 
Aj plavidlá, ktoré lovia krevetu boreálnu v 
divízii 3L, môžu byť vybavené reťazovými 
napínačmi s minimálnou dĺžkou 72 cm 
meranou v súlade s prílohou III.B 
k opatreniam NAFO stanoveným 
v bode 12 prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Žiadne plavidlo nesmie na palube 
ponechávať ryby, ktoré nedosahujú 
minimálnu veľkosť stanovenú v súlade s 
prílohou I.D k opatreniam NAFO, a musí 
takéto ryby ihneď vrátiť späť do mora.

1. Žiadne plavidlo nesmie na palube 
ponechávať ryby, ktoré nedosahujú 
minimálnu veľkosť stanovenú v súlade s 
prílohou I.D k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 13 prílohy k tomuto 
nariadeniu, a musí takéto ryby ihneď 
vrátiť späť do mora.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Spracované ryby, ktoré nedosahujú 
ekvivalent dĺžky pre tento druh predpísaný 
v prílohe I.D k opatreniam NAFO, sa 
považujú za výrobok získaný z rýb, ktoré 
nedosahujú minimálnu veľkosť rýb 
predpísanú pre tento druh.

2. Spracované ryby, ktoré nedosahujú 
ekvivalent dĺžky pre tento druh predpísaný 
v prílohe I.D k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 13 prílohy k tomuto 
nariadeniu, sa považujú za výrobok 
získaný z rýb, ktoré nedosahujú minimálnu 
veľkosť rýb predpísanú pre tento druh.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Mapa existujúcich rybolovných oblastí pri 
dne v regulačnej oblasti znázornená na 
obrázku 2 ochranných a riadiacich opatrení 
je zo západu ohraničená výlučnou 
ekonomickou zónou Kanady a z východu 
súradnicami uvedenými v tabuľke 4 
opatrení NAFO.

Mapa existujúcich rybolovných oblastí pri 
dne v regulačnej oblasti znázornená na 
obrázku 2 ochranných a riadiacich opatrení 
stanovených v bode 2 prílohy k tomuto 
nariadeniu je zo západu ohraničená 
výlučnou ekonomickou zónou Kanady a z 
východu súradnicami uvedenými v tabuľke 
4 opatrení NAFO stanovených v bode 14 
prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do 31. decembra 2020 sa žiadne 
plavidlo nesmie zapájať do rybolovných 
činností pri dne v oblastiach znázornených 
na obrázku 3 opatrení NAFO a 
vymedzených spojením súradníc 
uvedených v tabuľke 5 opatrení NAFO v 
číselnom poradí, pričom posledná 
súradnica sa spojí so súradnicou 1.

1. Do 31. decembra 2020 sa žiadne 
plavidlo nesmie zapájať do rybolovných 
činností pri dne v oblastiach znázornených 
na obrázku 3 opatrení NAFO stanovených 
v bode 1 prílohy k tomuto nariadeniu a 
vymedzených spojením súradníc 
uvedených v tabuľke 5 opatrení NAFO 
stanovených v bode 16 prílohy k tomuto 
nariadeniu v číselnom poradí, pričom 
posledná súradnica sa spojí so súradnicou 
1.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Do 31. decembra 2020 sa žiadne 
plavidlo nesmie zapájať do rybolovných 
činností pri dne v oblasti divízie 3O 
znázornenej na obrázku 4 ochranných a 
riadiacich opatrení a vymedzenej spojením 
súradníc uvedených v tabuľke 6 opatrení 
NAFO v číselnom poradí, pričom posledná 
súradnica sa spojí so súradnicou 1.

2. Do 31. decembra 2020 sa žiadne 
plavidlo nesmie zapájať do rybolovných 
činností pri dne v oblasti divízie 3O 
znázornenej na obrázku 4 ochranných a 
riadiacich opatrení stanovených v bode 17 
prílohy k tomuto nariadeniu a vymedzenej 
spojením súradníc uvedených v tabuľke 6 
opatrení NAFO stanovených v bode 18 
prílohy k tomuto nariadeniu v číselnom 
poradí, pričom posledná súradnica sa spojí 
so súradnicou 1.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Do 31. decembra 2020 sa žiadne 
plavidlo nesmie zapájať do rybolovných 
činností pri dne v oblastiach 1 až 13 
znázornených na obrázku 5 ochranných a 
riadiacich opatrení a vymedzených 
spojením súradníc uvedených v tabuľke 7 

3. Do 31. decembra 2020 sa žiadne 
plavidlo nesmie zapájať do rybolovných 
činností pri dne v oblastiach 1 až 13 
znázornených na obrázku 5 ochranných a 
riadiacich opatrení stanovených v bode 19 
prílohy k tomuto nariadeniu a 
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opatrení NAFO v číselnom poradí, pričom 
posledná súradnica sa spojí so súradnicou 
1.

vymedzených spojením súradníc 
uvedených v tabuľke 7 opatrení NAFO 
stanovených v bode 20 prílohy k tomuto 
nariadeniu v číselnom poradí, pričom 
posledná súradnica sa spojí so súradnicou 
1.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Do 31. decembra 2018 sa žiadne 
plavidlo nesmie zapájať do rybolovných 
činností pri dne v oblasti 14 znázornenej na 
obrázku 5 a vymedzenej spojením súradníc 
uvedených v tabuľke 7 opatrení NAFO v 
číselnom poradí, pričom posledná 
súradnica sa spojí so súradnicou 1.

4. Do 31. decembra 2018 sa žiadne 
plavidlo nesmie zapájať do rybolovných 
činností pri dne v oblasti 14 znázornenej na 
obrázku 5 opatrení NAFO stanovených 
v bode 19 prílohy k tomuto nariadeniu a 
vymedzenej spojením súradníc uvedených 
v tabuľke 7 opatrení NAFO stanovených 
v bode 20 prílohy k tomuto nariadeniu v 
číselnom poradí, pričom posledná 
súradnica sa spojí so súradnicou 1.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Prieskumným rybolovným 
činnostiach pri dne musí predchádzať 
prieskum vykonaný v súlade s protokolom 
o prieskumnom rybolove uvedeným v 
prílohe I.E k opatreniam NAFO.

1. Prieskumným rybolovným 
činnostiach pri dne musí predchádzať 
prieskum vykonaný v súlade s protokolom 
o prieskumnom rybolove uvedeným v 
prílohe I.E k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 21 prílohy k tomuto 
nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) zaslať Komisii dokument s názvom 
Notice of Intent to Undertake Exploratory 
Bottom Fishing [Oznámenie o zámere 
vykonať prieskumnú rybolovnú činnosť] 
v súlade s prílohou I.E k opatreniam 
NAFO spolu s hodnotením, ktoré sa 
vyžaduje podľa článku 20 ods. 1;

a) zaslať Komisii dokument s názvom 
Notice of Intent to Undertake Exploratory 
Bottom Fishing [Oznámenie o zámere 
vykonať prieskumnú rybolovnú činnosť] 
v súlade s prílohou I.E k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 22 prílohy 
k tomuto nariadeniu spolu s hodnotením, 
ktoré sa vyžaduje podľa článku 20 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) do 2 mesiacov od ukončenia 
prieskumných rybolovných činností pri dne 
predložiť Komisii dokument s názvom 
Exploratory Bottom Fishing Trip Report 
[Správa o rybárskom výjazde na účely 
prieskumnného rybolovu pri dne] v súlade 
s prílohou I.E k opatreniam NAFO.

d) do 2 mesiacov od ukončenia 
prieskumných rybolovných činností pri dne 
predložiť Komisii dokument s názvom 
Exploratory Bottom Fishing Trip Report 
[Správa o rybárskom výjazde na účely 
prieskumného rybolovu pri dne] v súlade s 
prílohou I.E k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 23 prílohy k tomuto 
nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) obsahovať prvky uvedené v prílohe 
I.E k opatreniam NAFO.

b) obsahovať prvky na hodnotenie 
navrhovaných prieskumných rybolovných 
činností pri dne v súlade s prílohou I.E k 
opatreniam NAFO stanoveným v bode 24 
prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade, že existujú dôkazy o 
tom, že pri rybolovných operáciách došlo 
ku kontaktu s indikačnými druhmi CME, 
môže členský štát vyžadovať, aby kapitáni 
plavidiel oprávnených plaviť sa pod jeho 
vlajkou a vykonávajúcich rybolovné 
činnosti pri dne v regulačnej oblasti uviedli 
v súlade s formulárom v prílohe I.E 
k opatreniam NAFO množstvo ulovených 
indikačných druhov CME.

2. V prípade, že existujú dôkazy o 
tom, že pri rybolovných operáciách došlo 
ku kontaktu s indikačnými druhmi CME, 
môže členský štát vyžadovať, aby kapitáni 
plavidiel oprávnených plaviť sa pod jeho 
vlajkou a vykonávajúcich rybolovné 
činnosti pri dne v regulačnej oblasti uviedli 
v súlade s formulárom v prílohe I.E 
k opatreniam NAFO, ktoré sú stanovené 
v bode 25 prílohy k tomuto nariadeniu, 
množstvo ulovených indikačných druhov 
CME.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) prostredníctvom formulára s 
názvom Exploratory Fishery Data 
Collection Form [Formulár na zber údajov 
o prieskumnom rybolove] uvedeného v 
prílohe I.E k patreniam NAFO identifikuje 
koraly, hubky a iné organizmy po najnižšiu 
možnú taxonomickú úroveň; a

a) prostredníctvom formulára s 
názvom Exploratory Fishery Data 
Collection Form [Formulár na zber údajov 
o prieskumnom rybolove] uvedeného v 
prílohe I.E k patreniam NAFO, ktoré sú 
uvedené v bode 26 prílohy k tomuto 
nariadeniu, identifikuje koraly, hubky a 
iné organizmy po najnižšiu možnú 
taxonomickú úroveň; a

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) zoznam plavidiel oprávnených 
plaviť sa pod jeho vlajkou, ktorým môže 
udeliť oprávnenie na vykonávanie 
rybolovných činností v regulačnej oblasti 
(ďalej len „notifikované plavidlo“) vo 
formáte predpísanom v prílohe II.C1 k 
opatreniam NAFO;

a) zoznam plavidiel oprávnených 
plaviť sa pod jeho vlajkou, ktorým môže 
udeliť oprávnenie na vykonávanie 
rybolovných činností v regulačnej oblasti 
(ďalej len „notifikované plavidlo“) vo 
formáte predpísanom v prílohe II.C1 k 
opatreniam NAFO stanoveným v bode 27 
prílohy k tomuto nariadeniu;
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Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) každý prípadný výmaz zo zoznamu 
notifikovaných plavidiel vo formáte 
predpísanom v prílohe II. C2 k opatreniam 
NAFO, a to bezodkladne.

b) každý prípadný výmaz zo zoznamu 
notifikovaných plavidiel vo formáte 
predpísanom v prílohe II. C2 k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 28 prílohy 
k tomuto nariadeniu, a to bezodkladne.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) jednotlivé oprávnenia pre každé 
plavidlo uvedené v zozname 
notifikovaných plavidiel, ktorému udelil 
oprávnenie na vykonávanie rybolovných 
činností v regulačnej oblasti (ďalej len 
„oprávnené plavidlo“), vo formáte 
uvedenom v prílohe II.C3 k opatreniam 
NAFO a do 20 dní pred začiatkom 
rybolovných činností v rámci kalendárneho 
roku.

a) jednotlivé oprávnenia pre každé 
plavidlo uvedené v zozname 
notifikovaných plavidiel, ktorému udelil 
oprávnenie na vykonávanie rybolovných 
činností v regulačnej oblasti (ďalej len 
„oprávnené plavidlo“), vo formáte 
uvedenom v prílohe II.C3 k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 29 prílohy 
k tomuto nariadeniu a do 20 dní pred 
začiatkom rybolovných činností v rámci 
kalendárneho roku.

Na každom oprávnení musí byť uvedený 
dátum začiatku a konca platnosti a druhy, 
ktorých cielený rybolov sa povoľuje, 
pokiaľ sa naň nevzťahuje výnimka podľa 
prílohy II.C3 k opatreniam NAFO. Ak 
plavidlo plánuje loviť regulované druhy 
uvedené v rybolovných činnostiach, je 
nutné uviesť identifikovať predmetnú 
populáciu, ako aj predmetnú oblasť 
plánovaného rybolovu;

Na každom oprávnení musí byť uvedený 
dátum začiatku a konca platnosti a druhy, 
ktorých cielený rybolov sa povoľuje, 
pokiaľ sa naň nevzťahuje výnimka podľa 
prílohy II.C3 k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 29 prílohy k tomuto 
nariadeniu. Ak plavidlo plánuje loviť 
regulované druhy uvedené v rybolovných 
činnostiach, je nutné uviesť identifikovať 
predmetnú populáciu, ako aj predmetnú 
oblasť plánovaného rybolovu;

Pozmeňujúci návrh 40
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Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 5 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) bezodkladné pozastavenie platnosti 
oprávnenia vo formáte predpísanom v 
prílohe II.C4 k opatreniam NAFO v 
prípade že predmetné oprávnenie bolo 
odobrané alebo bol zmenený jeho obsah, 
pokiaľ k odobraniu alebo zmene došlo 
počas obdobia platnosti;

b) bezodkladné pozastavenie platnosti 
oprávnenia vo formáte predpísanom v 
prílohe II.C4 k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 30 prílohy k tomuto 
nariadeniu v prípade že predmetné 
oprávnenie bolo odobrané alebo bol 
zmenený jeho obsah, pokiaľ k odobraniu 
alebo zmene došlo počas obdobia platnosti;

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) trojmiestny alfabetický kód 
každého druhu uvedeného v prílohe I.C k 
opatreniam NAFO;

b) trojmiestny alfabetický kód 
každého druhu uvedeného v prílohe I.C k 
opatreniam NAFO stanoveným v bode 31 
prílohy k tomuto nariadeniu;

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 24 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) kód obchodnej úpravy výrobku 
uvedený v prílohe II.K k opatreniam 
NAFO.

e) kód obchodnej úpravy výrobku 
uvedený v prílohe II.K k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 32 prílohy 
k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Každé rybárske plavidlo musí viesť 2. Každé rybárske plavidlo musí viesť 
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rybársky denník, ktorý uchováva na palube 
aspoň 12 mesiacov a do ktorého v súlade s 
prílohou II.A k opatreniam NAFO:

rybársky denník, ktorý uchováva na palube 
aspoň 12 mesiacov a do ktorého v súlade s 
prílohou II.A k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 33 prílohy k tomuto 
nariadeniu:

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 5 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) uchovávajú sa na palube dovtedy, 
kým plavidlo nevyloží celý náklad.

d) uchovávajú sa na palube dovtedy, 
kým sa všetky úlovky úplne nevyložia z 
plavidla.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Každé rybárske plavidlo zašle 
svojmu stredisku FMC v súlade s 
formátom a obsahom predpísanom pre 
každý druh správy v prílohách II.D a II.F k 
opatreniam NAFO správy o týchto 
informáciách:

6. Každé rybárske plavidlo zašle 
svojmu stredisku FMC v súlade s 
formátom a obsahom predpísanom pre 
každý druh správy v prílohách II.D a II.F k 
opatreniam NAFO, ktoré sú stanovené 
v bodoch 34 a 35 prílohy k tomuto 
nariadeniu, správy o týchto informáciách:

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 6 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) úlovok druhov uvedených v 
zozname druhov v prílohe I.C k opatreniam 
NAFO, v prípade ktorých je celková živá 
hmotnosť na palube menej ako 100 kg, sa 
s výnimkou žralokov môže nahlásiť 
pomocou trojmiestneho alfabetického kódu 

g) úlovok druhov uvedených v 
zozname druhov v prílohe I.C k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 31 prílohy 
k tomuto nariadeniu, v prípade ktorých je 
celková živá hmotnosť na palube menej 
ako 100 kg, sa s výnimkou žralokov môže 
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MZZ (nešpecifikované morské druhy). 
Všetky žraloky sa v miere, do akej je to 
možné, nahlasujú na úrovni druhov 
pomocou zodpovedajúceho trojmiestneho 
alfabetického kódu. Ak nie je možné 
nahlásiť konkrétne druhy, druhy žralokov 
sa musia zaznamenať ako ostroňotvaré 
(SHX) alebo ostroňovité (DGX) (podľa 
toho, čo je vhodné), pomocou 
trojmiestnych alfabetických kódov 
uvedených v prílohe I.C k opatreniam 
NAFO.

nahlásiť pomocou trojmiestneho 
alfabetického kódu MZZ (nešpecifikované 
morské druhy). Všetky žraloky sa v miere, 
do akej je to možné, nahlasujú na úrovni 
druhov pomocou zodpovedajúceho 
trojmiestneho alfabetického kódu. Ak nie 
je možné nahlásiť konkrétne druhy, druhy 
žralokov sa musia zaznamenať ako 
ostroňotvaré (SHX) alebo ostroňovité 
(DGX) (podľa toho, čo je vhodné), 
pomocou trojmiestnych alfabetických 
kódov uvedených v prílohe I.C k 
opatreniam NAFO stanoveným v bode 31 
prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Správy uvedené v odseku 6 sa môžu zrušiť 
pomocou formátu uvedeného v prílohe II.F 
(8) k opatreniam NAFO. Ak sa 
ktorákoľvek z týchto správ musí opraviť, 
nová správa sa musí odoslať bezodkladne 
po zrušení správy v lehote stanovenej v 
tomto článku.

Správy uvedené v odseku 6 sa môžu zrušiť 
pomocou formátu uvedeného v prílohe II.F 
(8) k opatreniam NAFO stanoveným 
v bode 35 prílohy k tomuto nariadeniu. 
Ak sa ktorákoľvek z týchto správ musí 
opraviť, nová správa sa musí odoslať 
bezodkladne po zrušení správy v lehote 
stanovenej v tomto článku.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Každý členský štát zabezpečí, aby 
jeho stredisko FMC elektronicky zaslalo 
správy uvedené v odseku 6 výkonnému 
tajomníkovi NAFO bezodkladne po ich 
prijatí vo formáte predpísanom v prílohe 
II.D k opatreniam NAFO, pričom v kópii 
správ uvedie Komisiu a agentúru EFCA.

8. Každý členský štát zabezpečí, aby 
jeho stredisko FMC elektronicky zaslalo 
správy uvedené v odseku 6 výkonnému 
tajomníkovi NAFO bezodkladne po ich 
prijatí vo formáte predpísanom v prílohe 
II.D k opatreniam NAFO stanoveným 
v bode 34 prílohy k tomuto nariadeniu, 
pričom v kópii správ uvedie Komisiu a 
agentúru EFCA.
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Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 9 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) zabezpečiť, aby informácie v 
rybárskom denníku boli do 60 dní po 
ukončení každého rybárskeho výjazdu 
doručené Komisii vo rozšíriteľnom 
značkovom jazyku (XML) alebo ako súbor 
Microsoft Excel a aby obsahovali 
minimálne informácie uvedené v prílohe 
II.N k opatreniam NAFO.

b) zabezpečiť, aby informácie v 
rybárskom denníku boli do 60 dní po 
ukončení každého rybárskeho výjazdu 
doručené Komisii vo rozšíriteľnom 
značkovom jazyku (XML) alebo ako súbor 
Microsoft Excel a aby obsahovali 
minimálne informácie uvedené v prílohe 
II.N k opatreniam NAFO stanoveným 
v bode 36 prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 9 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) údaje VMS o polohe odoslané 
výkonnému tajomníkovi NAFO boli v 
súlade s formátom výmeny údajov 
stanoveným v prílohe II.E k opatreniam 
NAFO a podrobnejšie opísaným v prílohe 
II.D k opatreniam NAFO.

b) údaje VMS o polohe odoslané 
výkonnému tajomníkovi NAFO boli v 
súlade s formátom výmeny údajov v 
prílohe II.E k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 37 prílohy k tomuto 
nariadeniu a podrobnejšie opísaným v 
prílohe II.D k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 34 prílohy k tomuto 
nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) pri rybolove v oblastiach zákazu 
rybolovu nad podmorskými pohoriami 
uvedenom v článku 18 ods. 1 nahlasujú pre 
každý záťah všetky množstvá všetkých 
indikačných druhov CME uvedených v 

d) pri rybolove v oblastiach zákazu 
rybolovu nad podmorskými pohoriami 
uvedenom v článku 18 ods. 1 nahlasujú pre 
každý záťah všetky množstvá všetkých 
indikačných druhov CME uvedených v 
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prílohe I.E k opatreniam NAFO; tieto údaje 
zapíšu do časti správy pozorovateľa 
uvedenej v prílohe II.M k opatreniam 
NAFO vyhradenej na pripomienky;

prílohe I.E k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 38 prílohy k tomuto 
nariadeniu; tieto údaje zapíšu do časti 
správy pozorovateľa uvedenej v prílohe 
II.M k opatreniam NAFO, ktoré sú 
stanovené v bode 25 prílohy k tomuto 
nariadeniu, vyhradenej na pripomienky;

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) ihneď po odchode z regulačnej 
oblasti a najneskôr pri príchode plavidla do 
prístavu odovzdajú vlajkovému členskému 
štátu v elektronickom formáte správu 
stanovenú v prílohe II.M k opatreniam 
NAFO a v prípade, že sa koná inšpekcia v 
prístave, odovzdajú túto správu miestnemu 
úradu prístavnej inšpekcie. Vlajkový 
členský štát postúpi správu Komisii vo 
formáte programu Microsoft Excel do 25 
dní od príchodu plavidla do prístavu. 
Komisia zašle túto správu výkonnému 
tajomníkovi NAFO.

h) ihneď po odchode z regulačnej 
oblasti a najneskôr pri príchode plavidla do 
prístavu odovzdajú vlajkovému členskému 
štátu v elektronickom formáte správu 
stanovenú v prílohe II.M k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 38 prílohy 
k tomuto nariadeniu a v prípade, že sa 
koná inšpekcia v prístave, odovzdajú túto 
správu miestnemu úradu prístavnej 
inšpekcie. Vlajkový členský štát postúpi 
správu Komisii vo formáte programu 
Microsoft Excel do 25 dní od príchodu 
plavidla do prístavu. Komisia zašle túto 
správu výkonnému tajomníkovi NAFO.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 9 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) okrem povinností opísaných v 
článku 27 ods. 3 v súlade s prílohou II.G 
k opatreniam NAFO musí každodenne 
zasielať správu pozorovateľa (OBR) 
stredisku FMC vlajkového členského štátu, 
ktorý ju následne najneskôr do 12:00 UTC 
dňa nasledujúceho po dni prijatia zašle 
Komisii, ktorá ju postúpi výkonnému 
tajomníkovi NAFO, a

a) okrem povinností opísaných v 
článku 27 ods. 3 v súlade s prílohou II.G 
k opatreniam NAFO stanoveným 
v bode 39 prílohy k tomuto nariadeniu 
musí každodenne zasielať správu 
pozorovateľa (OBR) stredisku FMC 
vlajkového členského štátu, ktorý ju 
následne najneskôr do 12:00 UTC dňa 
nasledujúceho po dni prijatia zašle 
Komisii, ktorá ju postúpi výkonnému 
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tajomníkovi NAFO, a

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 10 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) v súlade s prílohou II.F ods. 3 k 
opatreniam NAFO musí stredisku FMC 
vlajkového členského štátu každodenne 
zasielať hlásenie CAT a zabezpečiť, aby 
takto nahlásený úlovok zodpovedal 
záznamom v rybárskom denníku. Stredisko 
FMC následne najneskôr do 12:00 UTC 
dňa nasledujúceho po dni prijatia zašle 
správu Komisii, ktorá ju postúpi 
výkonnému tajomníkovi NAFO, a

a) v súlade s prílohou II.F ods. 3 k 
opatreniam NAFO stanoveným v bode 40 
prílohy k tomuto nariadeniu musí 
stredisku FMC vlajkového členského štátu 
každodenne zasielať hlásenie CAT a 
zabezpečiť, aby takto nahlásený úlovok 
zodpovedal záznamom v rybárskom 
denníku. Stredisko FMC následne 
najneskôr do 12:00 UTC dňa 
nasledujúceho po dni prijatia zašle správu 
Komisii, ktorá ju postúpi výkonnému 
tajomníkovi NAFO, a

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

10. Všetky správy o inšpekcii, dozore a 
vyšetrovaní uvedenými v tejto kapitole VII 
a súvisiace snímky alebo dôkazy v súlade s 
prílohou II.B k opatreniam NAFO 
považujú za dôverné.

10. Všetky správy o inšpekcii, dozore a 
vyšetrovaní uvedené v tejto kapitole VII 
a súvisiace snímky alebo dôkazy v súlade s 
prílohou II.B k opatreniam NAFO, ktoré 
sú stanovené v bode 41 prílohy k tomuto 
nariadeniu, sa považujú za dôverné.

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) vyplniť formulár správy o dozore 
uvedený v prílohe IV.A k opatreniam 
NAFO. Ak inšpektor vyhodnotí objem 

a) vyplniť formulár správy o dozore 
v súlade s prílohou IV.A k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 42 prílohy 
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alebo zloženie úlovku zo záťahu siete, 
správa o dozore musí obsahovať všetky 
relevantné informácie o zloženia úlovku zo 
záťahu siete a uvádzať metódu 
vyhodnotenia objemu;

k tomuto nariadeniu. Ak inšpektor 
vyhodnotí objem alebo zloženie úlovku zo 
záťahu siete, správa o dozore musí 
obsahovať všetky relevantné informácie o 
zložení úlovku zo záťahu siete a uvádzať 
metódu vyhodnotenia objemu;

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) vyvesili na inšpekčné plavidlo a 
plavidlo, na ktoré sa nalodili, vlajku 
zobrazenú v prílohe IV.E k opatreniam 
NAFO;

b) vyvesili na inšpekčné plavidlo a 
plavidlo, na ktoré sa nalodili, vlajku 
zobrazenú v prílohe IV.E k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 43 prílohy 
k tomuto nariadeniu;

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) poskytne palubné závesné schody v 
súlade s prílohou IV.G k opatreniam 
NAFO;

c) poskytne palubné závesné schody v 
súlade s prílohou IV.G k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 44 prílohy 
k tomuto nariadeniu;

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(h) nezasahuje do kontaktu medzi 
inšpektormi a pozorovateľom;

h) nezasahuje do kontaktu medzi 
inšpektormi a pozorovateľom a na tento 
účel umožňuje používanie vymedzenej 
oblasti alebo priestoru;
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Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý členský štát zabezpečí, aby 
jeho inšpektori v súvislosti s každou 
inšpekciou vypracovali správu o inšpekcii 
vo formáte stanovenom v prílohe IV.B k 
opatreniam NAFO.

1. Každý členský štát zabezpečí, aby 
jeho inšpektori v súvislosti s každou 
inšpekciou vypracovali správu o inšpekcii 
vo formáte opísanom v prílohe IV.B k 
opatreniam NAFO stanoveným v bode 45 
prílohy k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
 Článok 34 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) pri porovnávaní údajov v denných 
záznamoch o produkcii s údajmi v 
rybárskom denníku môžu inšpektori 
prepočítať hmotnosť produkcie na živú 
hmotnosť pomocou konverzných faktorov 
používaných kapitánom;

b) pri porovnávaní údajov v denných 
záznamoch o produkcii s údajmi v 
rybárskom denníku môžu inšpektori 
prepočítať hmotnosť produkcie na živú 
hmotnosť pomocou konverzných faktorov 
používaných stanovených v prílohách 
XIII, XIV a XV k nariadeniu EÚ 
č. 404/2011; pri druhoch a prezentáciách, 
na ktoré sa nevzťahujú uvedené prílohy, 
sa uplatňujú konverzné faktory používané 
kapitánom;

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) v prípade potreby bezpečne 
pripevnili inšpekčnú pečať v podobe 
inšpekčnej pečate NAFO zobrazenej v 
prílohe X k opatreniam NAFO a aby prijaté 
opatrenie a sériové číslo každej pečate 
riadne zaznamenali do správy o inšpekcii;

d) v prípade potreby bezpečne 
pripevnili inšpekčnú pečať v podobe 
inšpekčnej pečate NAFO zobrazenej v 
prílohe X k opatreniam NAFO stanoveným 
v bode 46 prílohy k tomuto nariadeniu a 
aby prijaté opatrenie a sériové číslo každej 
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pečate riadne zaznamenali do správy o 
inšpekcii;

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) do 24 hodín od zistenia porušenia 
predpisov zašle písomné oznámenie o 
porušení predpisov nahlásenom jeho 
inšpektormi Komisii a agentúre EFCA, 
ktoré ho následne postúpia príslušnému 
orgánu vlajkového štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou, alebo členského štátu, ak nejde o 
členský štát vykonávajúci inšpekciu, a 
výkonnému tajomníkovi NAFO. Písomné 
oznámenie obsahuje okrem iného 
informácie uvedené v bode 15 správy o 
inšpekcii uvedenej v prílohe IV.B opatrení 
NAFO; uvedie relevantné opatrenia a 
podrobne opíše dôvody vydania oznámenia 
o porušení predpisov, ako aj dôkazy na 
podporu tohto oznámenia; a pokiaľ možno 
obsahuje snímky každého výstroja, úlovku 
alebo iných dôkazov súvisiacich s 
porušením predpisov uvedeným v odseku 1 
tohto článku;

a) do 24 hodín od zistenia porušenia 
predpisov zašle písomné oznámenie o 
porušení predpisov nahlásenom jeho 
inšpektormi Komisii a agentúre EFCA, 
ktoré ho následne postúpia príslušnému 
orgánu vlajkového štátu, ktorý je zmluvnou 
stranou, alebo členského štátu, ak nejde o 
členský štát vykonávajúci inšpekciu, a 
výkonnému tajomníkovi NAFO. Písomné 
oznámenie obsahuje okrem iného 
informácie uvedené v bode 15 správy o 
inšpekcii uvedenej v prílohe IV.B opatrení 
NAFO stanovených v bode 45 prílohy 
k tomuto nariadeniu; uvedie relevantné 
opatrenia a podrobne opíše dôvody vydania 
oznámenia o porušení predpisov, ako aj 
dôkazy na podporu tohto oznámenia; a 
pokiaľ možno obsahuje snímky každého 
výstroja, úlovku alebo iných dôkazov 
súvisiacich s porušením predpisov 
uvedeným v odseku 1 tohto článku;

Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 36 – odsek 1 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(l) bránenie inšpektorom alebo 
pozorovateľom pri plnení ich úloh, ich 
zastrašovanie alebo zasahovanie do výkonu 
ich povinností;

l) bránenie inšpektorom alebo 
pozorovateľom pri plnení ich úloh, ich 
zastrašovanie alebo zasahovanie do výkonu 
ich povinností, a to i nepriamymi formami 
nátlaku napríklad bránením v ich 
odpočinku alebo narúšaním ich 
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súkromia; 

Odôvodnenie

Pozorovatelia trávia dlhé obdobia na palube rybárskych plavidiel, a hoci by im v práci 
nebránili žiadne jasné prekážky, ich schopnosť pracovať nepriamo obmedzujú aj pokusy o 
narušenie ich odpočinku a ich súkromia.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na 
vylodenie, prekládku alebo používanie 
prístavov rybárskymi plavidlami členských 
štátov oprávnenými plaviť sa pod vlajkou 
inej zmluvnej strany NAFO, ktoré 
vykonávajú rybolovné činnosti v 
regulačnej oblasti. Ustanovenia sa 
vzťahujú na ryby ulovené v regulačnej 
oblasti alebo produkty rybolovu 
pochádzajúce z takýchto rýb, ktoré zatiaľ 
neboli v prístave vylodené ani preložené.

Ustanovenia tejto kapitoly sa vzťahujú na 
vylodenie, prekládku alebo používanie 
prístavov rybárskymi plavidlami členských 
štátov oprávnenými plaviť sa pod vlajkou 
inej zmluvnej strany NAFO, ktoré 
vykonávajú rybolovné činnosti v 
regulačnej oblasti. Tieto ustanovenia sa 
vzťahujú na úlovky v regulačnej oblasti 
alebo produkty rybolovu pochádzajúce 
z týchto úlovkov, ktoré zatiaľ neboli v 
prístave vylodené ani preložené.

Odôvodnenie

Ustanovenia sa vzťahujú na všetky zásoby rýb, nielen na ryby.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 2 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát prístavu stanoví 
minimálnu lehotu na podanie predbežnej 
žiadosti. Lehota na podanie predbežnej 
žiadosti musí byť 3 pracovné dni pred 
odhadovaným časom príchodu.  Prístavný 
členský štát však po dohode s Komisiou 
môže stanoviť inú lehotu na podanie 

2. Členský štát prístavu stanoví tri 
pracovné dni pred časom príchodu ako 
minimálnu lehotu na podanie predbežnej 
žiadosti. Prístavný členský štát však po 
dohode s Komisiou môže stanoviť inú 
lehotu na podanie predbežnej žiadosti, v 
rámci ktorej okrem iného zohľadní druh 
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predbežnej žiadosti, v rámci ktorej okrem 
iného zohľadní druh uloveného produktu 
alebo vzdialenosť medzi loviskami a jeho 
prístavmi. Prístavný členský štát poskytne 
informácie o lehote na podanie predbežnej 
žiadosti Komisii, ktorá ich zverejní na 
webovej stránke NAFO MCS vo formáte 
PDF.

uloveného produktu alebo vzdialenosť 
medzi loviskami a jeho prístavmi. 
Prístavný členský štát poskytne informácie 
o lehote na podanie predbežnej žiadosti 
Komisii, ktorá ich zverejní na webovej 
stránke NAFO MCS vo formáte PDF.

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) ak potvrdenie nie je prijaté do 14 
dní od vylodenia, prístavný členský štát 
môže ryby zabaviť a naložiť s nimi súlade 
s vnútroštátnymi pravidlami.

c) ak potvrdenie nie je prijaté do 14 
dní od ukončenia operácií vylodenia, 
prístavný členský štát môže ryby zabaviť a 
naložiť s nimi súlade s vnútroštátnymi 
pravidlami.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Prístavný členský štát bezodkladne 
informuje kapitána rybárskeho plavidla o 
svojom rozhodnutí povoliť alebo 
zamietnuť vstup do prístavu, alebo v 
prípade, že sa plavidlo nachádza v prístave, 
o rozhodnutí povoliť alebo zamietnuť 
vylodenie, prekládku alebo iné použitie 
prístavu. Ak bol plavidlu povolený vstup 
do prístavu, prístavný členský štát vráti 
kapitánovi kópiu formulára (formulár 
predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú 
kontrolu) uvedeného v prílohe II.L k 
opatreniam NATO s riadne vyplnenou 
časťou C. Táto kópia sa zašle aj Komisii, 
ktorá ju bezodkladne zverejní na webovej 
stránke NAFO MCS. V prípade 
zamietnutia prístavný členský štát 

8. Prístavný členský štát bezodkladne 
informuje kapitána rybárskeho plavidla o 
svojom rozhodnutí povoliť alebo 
zamietnuť vstup do prístavu, alebo v 
prípade, že sa plavidlo nachádza v prístave, 
o rozhodnutí povoliť alebo zamietnuť 
vylodenie, prekládku alebo iné použitie 
prístavu. Ak bol plavidlu povolený vstup 
do prístavu, prístavný členský štát vráti 
kapitánovi kópiu formulára (formulár 
predbežnej žiadosti o štátnu prístavnú 
kontrolu) uvedeného v prílohe II.L k 
opatreniam NATO, ktoré sú stanovené 
v bode 47 prílohy k tomuto nariadeniu, s 
riadne vyplnenou časťou C. Táto kópia sa 
zašle aj Komisii, ktorá ju bezodkladne 
zverejní na webovej stránke NAFO MCS. 
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informuje aj vlajkovú zmluvnú stranu 
NAFO.

V prípade zamietnutia prístavný členský 
štát informuje aj vlajkovú zmluvnú stranu 
NAFO.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Inšpekcie sa vykonávajú v súlade s 
prílohou IV.H k opatreniam NAFO 
oprávnenými inšpektormi prístavných 
členských štátov, ktorí pred začiatkom 
inšpekcie predložia kapitánovi plavidla 
doklady totožnosti.

11. Inšpekcie sa vykonávajú v súlade s 
prílohou IV.H k opatreniam NAFO, ktoré 
sú stanovené v bode 48 prílohy k tomuto 
nariadeniu, oprávnenými inšpektormi 
prístavných členských štátov, ktorí pred 
začiatkom inšpekcie predložia kapitánovi 
plavidla doklady totožnosti.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 13 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) skontroluje všetky informácie o 
úlovkoch uvedené v predchádzajúcom 
oznámení vo formulároch predbežnej 
žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu podľa 
prílohy II.L k opatreniam NAFO;

iii) skontroluje všetky informácie o 
úlovkoch uvedené v predchádzajúcom 
oznámení vo formulároch predbežnej 
žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu podľa 
prílohy II.L k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 47 prílohy k tomuto 
nariadeniu;

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 16 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

16. Každá inšpekcia sa musí 
zdokumentovať vyplnením formulára PSC 
3 (formulár inšpekcie štátnej prístavnej 
kontroly) uvedenom v prílohe IV.C k 
opatreniam NAFO. Postup vypracovania a 

16. Každá inšpekcia sa musí 
zdokumentovať vyplnením formulára PSC 
3 (formulár inšpekcie štátnej prístavnej 
kontroly) v prílohe IV.C k opatreniam 
NAFO stanoveným v bode 49 prílohy 
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spracovania správy o inšpekcii vykonanej v 
rámci štátnej prístavnej kontroly pozostáva 
z týchto krokov:

k tomuto nariadeniu. Postup vypracovania 
a spracovania správy o inšpekcii vykonanej 
v rámci štátnej prístavnej kontroly 
pozostáva z týchto krokov:

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát rybárskeho plavidla, 
ktoré plánuje vykonať vylodenie alebo 
prekládku, alebo plavidla, ktoré bolo 
zapojené do operácie prekládky mimo 
prístavu, potvrdí vrátením kópie formulára 
(formulár predbežnej žiadosti o štátnu 
prístavnú kontrolu) uvedeného v prílohy 
II.L k opatreniam NAFO, ktorý mu bol 
zaslaný v súlade s článkom 40 ods. 5, s 
náležite vyplnenou časťou B s uvedením, 
že:

2. Členský štát rybárskeho plavidla, 
ktoré plánuje vykonať vylodenie alebo 
prekládku, alebo plavidla, ktoré bolo 
zapojené do operácie prekládky mimo 
prístavu, potvrdí vrátením kópie formulára 
(formulár predbežnej žiadosti o štátnu 
prístavnú kontrolu) uvedeného v prílohy 
II.L k opatreniam NAFO stanoveným 
v bode 47 prílohy k tomuto nariadeniu, 
ktorý mu bol zaslaný v súlade s článkom 
40 ods. 5, s náležite vyplnenou časťou B s 
uvedením, že:

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kapitán alebo zástupca 
ktoréhokoľvek rybárskeho plavidla, ktoré 
plánuje vstúpiť do prístavu, zašle žiadosť o 
vstup príslušným orgánom prístavného 
členského štátu v rámci obdobia žiadosti 
uvedeného v článku 40 ods. 2. K tejto 
žiadosti treba pripojiť formulár predbežnej 
žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu 
uvedený v prílohe II.L časti A opatrení 
NAFO, riadne vyplnenou takto:

1. Kapitán alebo zástupca 
ktoréhokoľvek rybárskeho plavidla, ktoré 
plánuje vstúpiť do prístavu, zašle žiadosť o 
vstup príslušným orgánom prístavného 
členského štátu v rámci obdobia žiadosti 
uvedeného v článku 40 ods. 2. K tejto 
žiadosti treba pripojiť formulár predbežnej 
žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu 
uvedený v prílohe II.L časti A opatrení 
NAFO stanovených v bode 47 prílohy 
k tomuto nariadeniu, riadne vyplnenou 
takto:

Pozmeňujúci návrh 74
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Návrh nariadenia
Článok 42 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kapitán alebo zástupca môže 
predbežnú žiadosť zrušiť tým, že o tom 
informuje príslušné orgány prístavu, ktorý 
plánoval použiť. K žiadosti sa prikladá 
kópia pôvodného formulára predbežnej 
žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu podľa 
prílohy II.L k opatreniam NAFO, cez ktorý 
je napísané slovo „zrušené“.

2. Kapitán alebo zástupca môže 
predbežnú žiadosť zrušiť tým, že o tom 
informuje príslušné orgány prístavu, ktorý 
plánoval použiť. K žiadosti sa prikladá 
kópia pôvodného formulára predbežnej 
žiadosti o štátnu prístavnú kontrolu podľa 
prílohy II.L k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 47 prílohy k tomuto 
nariadeniu, cez ktorý je napísané slovo 
„zrušené“.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 44 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Všetky inšpekčné a vyšetrovacie správy a 
súvisiace obrázky alebo dôkazy a 
formuláre uvedené v tejto kapitole sú 
považované členskými štátmi, príslušnými 
orgánmi, prevádzkovateľmi, kapitánmi 
plavidiel a posádkou za dôverné v súlade s 
prílohou II.B k opatreniam NAFO.

Všetky inšpekčné a vyšetrovacie správy a 
súvisiace obrázky alebo dôkazy a 
formuláre uvedené v tejto kapitole sú 
považované členskými štátmi, príslušnými 
orgánmi, prevádzkovateľmi, kapitánmi 
plavidiel a posádkou za dôverné v súlade s 
prílohou II.B k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 41 prílohy k tomuto 
nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) bezodkladne oznámiť Komisii 
informácie, a to prostredníctvom formátu 
správy o dozore stanoveného v prílohe 
IV.A k opatreniam NAFO;

a) bezodkladne oznámiť Komisii 
informácie, a to prostredníctvom formátu 
správy o dozore v prílohe IV.A k 
opatreniam NAFO stanoveným v bode 42 
prílohy k tomuto nariadeniu;
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Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 1 – písmeno d – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) bezodkladne zašle zistenia 
inšpektora Komisii prostredníctvom 
formulára správy o inšpekcii uvedeného v 
prílohe IV.B k opatreniam NAFO, a

i) bezodkladne zašle zistenia 
inšpektora Komisii prostredníctvom 
formulára správy o inšpekcii uvedeného v 
prílohe IV.B k opatreniam NAFO 
stanoveným v bode 45 prílohy k tomuto 
nariadeniu, a

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 53a delegované akty, 
ktoré sa týkajú týchto ustanovení:

1. Komisia je splnomocnená prijímať 
v súlade s článkom 53a delegované akty, 
ktorými sa mení toto nariadenie s cieľom 
prispôsobiť ho opatreniam prijatým 
NAFO a ktoré sa týkajú týchto ustanovení:

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) príloha;

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Článok 54 vypúšťa sa
Implementácia určitých častí opatrení 
NAFO a ich príloh
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1. Časti opatrení NAFO a ich 
prílohy, ktoré sú uvedené v nasledujúcich 
ustanoveniach tohto nariadenia, sa stanú 
priamo uplatniteľnými vo všetkých 
členských štátoch a vykonateľné voči 
fyzickým a právnickým osobám 
dvadsiatym dňom po ich uverejnení podľa 
odseku 2:
(a) článok 3 ods. 17, 21 a 29;
(b) článok 4 ods. 3 písm. a);
(c) článok 9 ods. 1, 4 a 5;
(d) článok 10 ods. 1 písm. e);
(e) článok 13 ods. 1 a článok 13 ods. 2 
písm. d);
(f) článok 14 ods. 2 a 3;
(g) článok 16 ods. 1 a 2;
(h) článok 17;
(i) článok 18 ods. 1 až 4;
(j) článok 19 ods. 1, článok 19 ods. 2 
písm. a) a d);
(k) článok 20 ods. 2 písm. b);
(l) článok 21 ods. 2 a článok 21 ods. 4 
písm. a);
(m) článok 22 ods. 1 písm. a) a b) a 
článok 22 ods. 5 písm. a);
(n) článok 22 ods. 5 písm. a) a b);
(o) článok 24 ods. 1 písm. b) a e);
(p) článok 25 ods. 2 a 6, článok 25 ods. 6 
písm. g), článok 25 ods. 7 a 8 a článok 25 
ods. 9 písm. b);
(q) článok 26 ods. 9 písm. b);
(r) článok 27 ods. 3 písm. d) a h);
(s) článok 28 ods. 9 písm. a), článok 28 
ods. 10 písm. a);
(t) článok 29 ods. 10;
(u) článok 31 ods. 1 písm. a);
(v) článok 32 písm. b);
(w) článok 33 písm. c),
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(x) článok 34 ods. 1;
(y) článok 35 ods. 1 písm. d), článok 35 
ods. 2 písm. a);
(z) článok 40 ods. 8 a 11, článok 40 ods. 
13 písm. a) bod iii) a článok 40 ods. 16;
(aa) článok 41 ods. 2;
(bb) článok 42 ods. 1, článok 42 ods. 1 
písm. a) a b) a článok 42 ods. 2;
(cc) článok 43;
(dd) článok 44; a
(ee) článok 46 ods. 1 písm. a) a d).
2. Komisia uverejní časti a prílohy 
opatrení NAFO uvedené v odseku 1 v 
Úradnom vestníku Európskej únie do 
jedného mesiaca od nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.
Komisia uverejní zmeny častí a príloh 
opatrení NAFO, ktoré boli prijaté až po 
uverejnení týchto častí a príloh na základe 
prvého odseku Úradnom vestníku 
Európskej únie, do jedného mesiaca po 
tom, ako sa tieto zmeny stanú záväznými 
pre Úniu a členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Príloha (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha
[každá položka sa doplní o obsah 
uvedeného opatrenia]
1. Tabuľka 4 opatrení NAFO uvedená 
v článku 3 ods. 17;
2. Obrázok 2 opatrení NAFO uvedený 
v článku 3 ods. 17;
3. Časť VI prílohy I.E k opatreniam 
NAFO uvedená v článku 3 ods. 21;
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4. Časť VII prílohy I.E k opatreniam 
NAFO uvedená v článku 3 ods. 29;
5. Formát predpísaný v prílohe II.C k 
opatreniam NAFO uvedený v článku 4 
ods. 3 písm. a);
6. Tabuľka 1 a obrázok 1(1) opatrení 
NAFO uvedené v článku 9 ods. 1;
7. Tabuľka 1 a obrázok 1(2) opatrení 
NAFO uvedené v článku 9 ods. 4;
8. Tabuľka 3 a obrázok 1(3) opatrení 
NAFO uvedené v článku 9 ods. 5;
9. Formát predpísaný v prílohe IV.C k 
opatreniam NAFO uvedený v článku 10 
ods. 1 písm. e);
10. Príloha III.A k opatreniam NAFO 
uvedená v článku 13 ods. 1;
11. Príloha I.C k opatreniam NAFO 
uvedená v článku 13 ods. 2 písm. d);
12. Príloha III.B k opatreniam NAFO 
uvedená v článku 14 ods. 2 a 3;
13. Príloha I.D k opatreniam NAFO 
uvedená v článku 16 ods. 1 a 2;
14. Tabuľka 4 opatrení NAFO uvedená 
v článku 17;
15. Obrázok 3 opatrení NAFO uvedený 
v článku 18 ods. 1;
16. Tabuľka 5 opatrení NAFO uvedená 
v článku 18 ods. 1;
17. Obrázok 4 opatrení NAFO uvedený 
v článku 18 ods. 2;
18. Tabuľka 6 opatrení NAFO uvedená 
v článku 18 ods. 2;
19. Obrázok 5 opatrení NAFO uvedený 
v článku 18 ods. 3 a 4;
20. Tabuľka 7 opatrení NAFO uvedená 
v článku 18 ods. 3 a 4;
21. Protokol o prieskumnom rybolove v 
prílohe I.E k opatreniam NAFO uvedený 
v článku 19 ods. 1;
22. Dokument s názvom Notice of Intent 
to Undertake Exploratory Bottom Fishing 
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[Oznámenie o zámere vykonať 
prieskumnú rybolovnú činnosť] v prílohe 
I.E k opatreniam NAFO uvedený 
v článku 19 ods. 2 písm. a);
23. Dokument s názvom Exploratory 
Bottom Fishing Trip Report [Správa o 
rybárskom výjazde na účely 
prieskumného rybolovu pri dne] v prílohe 
I.E k opatreniam NAFO uvedený v článku 
19 ods. 2 písm. d);
24. Prvky na hodnotenie navrhovaných 
prieskumných rybolovných činností pri 
dne v prílohe I.E k opatreniam NAFO 
uvedené v článku 20 ods. 2 písm. b);
25. Zoznam indikačných druhov CME v 
prílohe I.E k opatreniam NAFO uvedený 
v článku 21 ods. 2 a článku 27 ods. 3 
písm. d);
26. Formulár s názvom Exploratory 
Fishery Data Collection Form [Formulár 
na zber údajov o prieskumnom rybolove] 
v prílohe I.E k patreniam NAFO uvedený 
v článku 21 ods. 4 písm. a);
27. Formát predpísaný v prílohe II.C1 k 
opatreniam NAFO uvedený v článku 22 
ods. 1 písm. a);
28. Formát predpísaný na výmaz zo 
zoznamu plavidiel v prílohe II.C2 k 
opatreniam NAFO uvedený v článku 22 
ods. 1 písm. b);
29. Formát stanovený na jednotlivé 
oprávnenie pre každé plavidlo v prílohe 
II.C3 k opatreniam NAFO uvedený v 
článku 22 ods. 5 písm. a);
30. Formát predpísaný na pozastavenie 
platnosti oprávnenia v prílohe II.C4 k 
opatreniam NAFO uvedený v článku 22 
ods. 5 písm. b);
31. Zoznam druhov CME v prílohe I.C 
k opatreniam NAFO uvedený v článku 24 
ods. 1 písm. b) a článku 25 ods. 6 
písm. g);
32. Zoznam kódov obchodnej úpravy 
výroku v prílohe II.K k opatreniam NAFO 
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uvedený v článku 24 ods. 1 písm. e);
33. Vzor rybárskeho denníka v prílohe 
II.A k opatreniam NAFO uvedený v 
článku 25 ods. 2;
34. Formát správy o úlovku v prílohe II.D 
k opatreniam NAFO uvedený v článku 25 
ods. 6 a 8;
35. Formát zrušenia správy o úlovku v 
prílohe II.F k opatreniam NAFO uvedený 
v článku 25 ods. 6 a 7;
36. Príloha II.N k opatreniam NAFO 
uvedená v článku 25 ods. 9 písm. b);
37. Formát výmeny údajov v prílohe II.E 
k opatreniam NAFO uvedený v článku 26 
ods. 9 písm. b);
38. Správa pozorovateľa v prílohe II.M k 
opatreniam NAFO uvedená v článku 27 
ods. 3 písm. d) a h);
39. Správa, ktorú pozorovateľ zasiela 
každodenne, uvedená v prílohe II.G k 
opatreniam NAFO, ako sa uvádza v 
článku 28 ods. 9 písm. a);
40. Hlásenie CAT, ktorú kapitán plavidlá 
zasiela každodenne, uvedené v prílohe 
II.F k opatreniam NAFO, ako sa uvádza 
v článku 28 ods. 10 písm. a);
41. Pravidlá týkajúce sa dôvernosti 
uvedené v prílohe II.B k opatreniam 
NAFO, ako sa uvádza v článku 29 ods. 10 
a článku 44;
42. Formát správy o dozore v prílohe IV.A 
k opatreniam NAFO uvedený v článku 31 
ods. 1 písm. a) a článku 46 ods. 1 
písm. a);
43. Obrázok vlajky v prílohe IV.E k 
opatreniam NAFO uvedený v článku 32 
písm. b);
44. Pravidlá poskytovania palubných 
závesných schodov uvedené v prílohe 
IV.G k opatreniam NAFO podľa článku 
33 písm. c);
45. Správa o inšpekcii v prílohe IV.B 
k opatreniam NAFO uvedená v článku 34 
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ods. 1, článku 35 ods. 2 písm. a) a článku 
46 ods. 1 písm. d);
46. Inšpekčná pečať NAFO v prílohe 
IV.F k opatreniam NAFO uvedená v 
článku 35 ods. 1 písm. d);
47. Formulár predbežnej žiadosti o štátnu 
prístavnú kontrolu uvedený v prílohe II.L 
k opatreniam NAFO podľa článku 40 
ods. 8 a ods. 13 písm. a) bodu iii), 
článku 41 ods. 2 a článku 42 ods. 1 a 2;
48. Príloha IV.H k opatreniam NAFO 
uvedená v článku 40 ods. 11;
49. Formulár inšpekcie štátnej prístavnej 
kontroly uvedený v prílohe IV.C 
k opatreniam NAFO podľa článku 40 
ods. 16.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Podstata návrhu

Komisia predložila 7. augusta 2018 návrh nariadenia, ktorého cieľom je transponovať do 
práva EÚ ochranné a vynucovacie opatrenia („opatrenia NAFO“), ktoré prijala Organizácia 
pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (NAFO), ktorej je Európska únia (EÚ) zmluvnou 
stranou od roku 1979. NAFO je regionálna organizácia pre riadenie rybárstva (RFMO) 
zodpovedná za riadenie rybolovných zdrojov v severozápadnom Atlantiku. Ochranné a 
riadiace opatrenia NAFO sa vzťahujú výhradne na regulačnú oblasť NAFO, t. j. oblasť šíreho 
mora. V súčasnosti EÚ povolila pôsobenie v regulačnej oblasti NAFO 35 plavidlám, ktoré v 
tomto roku uskutočnili vykládku len v prístave Aveiro v Portugalsku a v prístave Vigo v 
Španielsku.

Všetky zmluvné strany NAFO sú členmi komisie NAFO, ktorej cieľom je v súlade s 
dohovorom o NAFO prijímať ochranné a riadiace opatrenia na základe konsenzu alebo 
výnimočne dvojtretinovou väčšinou hlasov. EÚ je na zasadnutiach komisie NAFO zastúpená 
Európskou komisiou na základe 5-ročného mandátu a o jej rokovacích smerniciach rozhodla 
Rada. Na výročných zasadnutiach delegácie EÚ v NAFO sa stretáva Komisia, Rada 
a zástupcovia zainteresovaných strán. 

V dohovore o NAFO sa uvádza, že ochranné opatrenia, ktoré prijala Komisia NAFO, sú 
záväzné a zmluvné strany majú povinnosť ich implementovať. Komisia NAFO na svojich 
výročných zasadnutiach prijíma nové opatrenia, ktoré výkonný tajomník NAFO po zasadnutí 
oznamuje zmluvným stranám ako rozhodnutia komisie NAFO. Komisia po prijatí takéhoto 
oznámenia informuje Radu o prijatí nových opatrení spolu s plánovaným dátumom 
nadobudnutia ich účinnosti. 

Článok 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii ustanovuje, že EÚ prísne dodržiava medzinárodné 
právo. To zahŕňa dodržiavanie opatrení NAFO.  

Tento návrh sa vzťahuje na opatrenia, ktoré NAFO prijala od roku 2008 až do nadobudnutia 
platnosti zmeneného dohovoru o NAFO, t. j. 18. mája 2017.

2. Stanovisko spravodajcu

Spravodajca víta predloženie tohto nariadenia, ktorým sa transponujú najaktuálnejšie 
ochranné a vynucovacie opatrenia NAFO do práva Únie. 

Poukazuje na to, že napriek skutočnosti, že flotila Únie, ktorá je oprávnená vykonávať 
rybolovné činnosti v regulačnej oblasti NAFO, sa zmenšuje a v súčasnosti ju tvorí celkovo 35 
plavidiel, objem úlovkov je vzhľadom na veľkosť danej flotily významný. Podľa údajov 
dostupných na webovom sídle NAFO v roku 2017 plavidlá Únie uskutočnili výlovy v 
celkovom objeme 50 936 ton, pričom ide o záznamy o činnosti plavidiel, ktoré patria 6 
členským štátom pôsobiacim v tejto oblasti. Úlovky Portugalska a Španielska predstavujú 
takmer 80 % celkovej hmotnosti úlovkov plavidiel EÚ, t. j. 38,18 % (19 448 ton) a 41,63 % 



PE627.630v02-00 44/46 RR\1174142SK.docx

SK

(21 207 ton).

Pripomína, že je potrebné zabezpečiť, aby sa v týchto vodách uplatňovali a sledovali najlepšie 
ochranné opatrenia, keďže niektoré cieľové druhy rybolovu sú obzvlášť citlivé na využívanie 
rybolovných zdrojov, a to najmä tie s dlhými životnými cyklami. Túto situáciu zhoršuje 
skutočnosť, že používané výstroje sú väčšinou výstroje na rybolov vlečnými sieťami, čo má 
vplyv na integritu morského dna, a tým na biotopy.  

Domnieva sa, že spoločnú rybársku politiku by mali vykonávať celoplošne všetky rybárske 
flotily Únie, a to bez ohľadu na geografickú oblasť, v ktorej vykonávajú svoju činnosť. 
Vďaka tomu sa bude dať zabezpečiť, aby využívanie jedného zdroja malo obmedzený vplyv 
na iné zdroje a druhy, a preto vyzýva Komisiu, aby v rámci zasadnutí NAFO, a najmä pri 
prijímaní ochranných opatrení prijatých touto organizáciou, zaviedla opatrenia, ktoré by 
obmedzovali, prípadne zakazovali odhadzovanie úlovkov. Je dôležité, aby sa bez ohľadu na 
zemepisnú oblasť, v ktorej pôsobia plavidlá EÚ, uplatňovali rovnaké pravidlá, aby sa 
zabránilo rozličným prístupom, čím sa ustanovené pravidlá zosúladia s povinnými postupmi, 
ktoré sa vzťahujú na rybárske činnosti plavidiel EÚ v iných geografických oblastiach.

Spravodajca napokon zdôrazňuje, že vzhľadom na potrebu rýchlej transpozície zmien 
opatrení NAFO do práva EÚ neboli predložené pozmeňujúce návrhy k rozsiahlemu zoznamu 
30 delegovaných aktov navrhnutých v článku 52. Hoci uznáva, že sa tým uľahčí včasná 
transpozícia najaktuálnejších ochranných a vynucovacích opatrení NAFO do práva Únie, 
domnieva sa, že by sa malo nájsť riešenie, aby sa predišlo takému širokému súboru 
delegovaných aktov. V tejto súvislosti informuje Komisiu o tom, že Výbor pre rybárstvo 
zabezpečí, aby sa delegované akty, ktoré sa budú predkladať, obmedzili na transpozíciu zmien 
opatrení NAFO do práva EÚ v súlade s článkom 52 ods. 2 návrhu. 
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