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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Rybolov s použitím unášaných sietí je spojený s vysokou náhodnou úmrtnosťou chránených 

druhov, ako sú morské cicavce, morské korytnačky a morské vtáky. Súčasný legislatívny 

rámec EÚ zakazuje loviť unášanými sieťami dlhšími ako 2,5 km a držať na palube alebo 

používať akékoľvek unášané siete bez ohľadu na ich veľkosť, ak sú určené na lov 

nepovolených druhov. Vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu je zakázané držať na 

palube alebo používať akýkoľvek druh unášaných sietí. Súčasný legislatívny rámec však 

obsahuje viacero medzier, ktoré komplikujú jeho vykonávanie a uľahčujú nezákonné 

používanie uvedených sietí. Návrh Komisie na odstránenie týchto medzier preto treba 

privítať. 

Úplný zákaz rybolovu maloplošnými unášanými sieťami bez možnosti výnimiek, ako ho 

navrhuje Komisia, je však neprimeraný. Takýto úplný zákaz by mohol mať negatívny vplyv 

na niektoré miestne pobrežné komunity a neopodstatnene znemožniť udržateľný drobný 

rybolov s použitím unášaných sietí. Vzhľadom na nedostatok vedeckých údajov zatiaľ nie je 

možné vyčísliť súvisiaci sociálno-ekonomický dosah či odhadnúť vplyv drobného rybolovu s 

použitím unášaných sietí na chránené druhy. Ani vedecké údaje o drobnom rybolove s 

použitím unášaných sietí (pokiaľ ide o vedľajšie úlovky, odhodené úlovky či priestorové 

rozmiestnenie rybolovu) zatiaľ nie sú k dispozícii. Členské štáty by preto mali mať možnosť 

odchýliť sa od úplného zákazu a umožniť pokračovanie niektorých súčasných rybolovných 

činností s použitím unášaných sietí na určitý čas, kým budú o daných činnostiach 

zhromažďovať údaje. Po uplynutí tohto času by sa uvedené činnosti mali povoliť iba vtedy, 

ak ich schváli Komisia. Tá by rybolovnú činnosť s použitím unášaných sietí mala schváliť len 

vtedy, keď bude presvedčená, že daná činnosť nemá škodlivý vplyv na chránené a nepovolené 

druhy. 

Na rozdiel od všeobecného nedostatku vedeckých údajov o vplyve rybolovu maloplošnými 

unášanými sieťami je škodlivý vplyv používania unášaných sietí s veľkými okami na 

chránené druhy, najmä veľryby, v Stredozemnom mori (ferrettara) podrobne zdokumentovaný 

(pozri napríklad Di Natale et al., A review of driftnet catches by the Italian fleet: species 

composition, observers data and distribution along the net. Third Expert Consultation on 

Stock of Large Pelagic Fishes in the Mediterranean Sea (Štúdia úlovkov z rybolovu 

talianskych plavidiel s použitím unášaných sietí: druhové zloženie, informácie pozorovateľov 

a rozloženie pozdĺž siete. Tretia odborná konzultácia o stave veľkých pelagických druhov rýb 

v Stredozemnom mori). Fuengirola, Španielsko, 1994. In :Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 44 (1): 

226 – 235). Je preto nutné a primerané zaviesť úplný, bezvýnimočný zákaz používania sietí 

ferrettara v Stredozemnom mori. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

rybárstvo, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 3 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (3a) Problematika náhodného výlovu a 

zabíjania chránených druhov, najmä 

veľrýb, by sa so zreteľom na vysokú 

mieru ochrany, ktorú im poskytuje 

smernica Rady 92/43/EHS1a, značnú 

zraniteľnosť a záväzok dosiahnuť do 

roku 2020 dobrý environmentálny stav 

mala riešiť komplexne v rámci všetkých 

druhov rybolovu a výstroja. Na tento účel 

by Komisia mala navrhnúť spoločný 

legislatívny rámec, ktorý by zabezpečil 

účinnú ochranu veľrýb.   

 _______________ 

 1a Smernica Rady 92/43/EES z 21. mája 

1992 o ochrane prirodzených biotopov a 

voľne žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. 

ES L 206, 22.7.1992, s. 7). 

 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) Súčasný legislatívny rámec Únie 

vzťahujúci sa na unášané siete má 

nedostatky a právne medzery vzhľadom na 

to, že pravidlá možno ľahko obchádzať a 

sú neúčinné, pretože nevedú k rozptýleniu 

obáv týkajúcich sa ochrany a súvisiacich s 

týmto rybárskym výstrojom. 

(10) Súčasný legislatívny rámec Únie 

vzťahujúci sa na unášané siete má 

nedostatky a právne medzery vzhľadom na 

to, že pravidlá možno ľahko obchádzať a 

sú neúčinné, pretože nevedú k rozptýleniu 

obáv týkajúcich sa ochrany a súvisiacich s 

týmto rybárskym výstrojom. Všetky 

existujúce právne medzery by sa mali 

odstrániť, aby sa zabezpečilo, že sa druhy 

migrujúce na veľké vzdialenosti nebudú 

loviť prostredníctvom žiadnej formy 

rybolovu unášanými sieťami. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15a) Úplný zákaz rybolovu maloplošnými 

unášanými sieťami by mohol mať veľmi 

negatívny sociálno-ekonomický vplyv na 

miestne pobrežné komunity a na 

udržateľný rybolov maloplošnými 

unášanými sieťami, ktorý sa vykonáva v 

súlade s dávnymi tradíciami a 

rybolovnými metódami. Pre nedostatok 

vedeckých údajov nie je možné presne 

vyhodnotiť tento sociálno-ekonomický 

vplyv ani posúdiť vplyv rybolovu 

maloplošnými unášanými sieťami na 

chránené druhy. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (15b) S cieľom umožniť dôslednú 

reguláciu rybolovu maloplošnými 

unášanými sieťami mali by sa zohľadniť 

všetky regionálne špecifiká a špecifiká 

maloobjemovej pobrežnej činnosti v 

Európskej únii. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) Vzhľadom na dôvody, ktoré sú 

uvedené vyššie, a s cieľom venovať 

(16) Je preukázané, že používanie 

unášaných sietí s veľkými okami v 
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náležitú pozornosť rozptýleniu obáv 

týkajúcich sa ochrany, ktoré tento 

rybársky výstroj aj naďalej spôsobuje, ako 

aj s cieľom dosiahnuť environmentálne 

ciele a ciele v oblasti presadzovania 

právnych predpisov účinným a efektívnym 

spôsobom a pritom zohľadniť minimálne 

sociálno-ekonomické vplyvy, je potrebné 

zaviesť úplný zákaz vziať na palubu alebo 

používať akýkoľvek druh unášaných sietí 

platný vo všetkých vodách Únie a pre 

všetky plavidlá Únie bez ohľadu na to, či 

pôsobia vo vodách Únie alebo mimo nej, 

ako aj pre plavidlá štátov, ktoré nie sú 

členmi Únie, ale lovia vo vodách Únie. 

Stredozemnom mori má vážny negatívny 

vplyv na chránené druhy, najmä veľryby. 
Preto je potrebné zaviesť úplný zákaz 

vziať na palubu alebo používať v 

Stredozemnom mori unášané siete s 

okami väčšími ako 50 mm. Členské štáty 

by mali zhromažďovať údaje o 

zostávajúcich rybolovných činnostiach s 

použitím unášaných sietí, aby mohla 

Komisia posúdiť environmentálny a 

sociálno-ekonomický vplyv týchto 

rybolovných činností. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 16 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (16a) S cieľom umožniť zohľadňovať 

nové informácie o životnom prostredí a 

sociálno-ekonomickom vplyve 

zostávajúcich rybolovných činností s 

použitím unášaných sietí by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 

fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 

zákaz brať na palubu alebo používať 

určité typy unášaných sietí. Je osobitne 

dôležité, aby Komisia počas prípravných 

prác uskutočnila príslušné konzultácie, a 

to aj na úrovni expertov. Pri príprave a 

vypracúvaní delegovaných aktov by 

Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné 

dokumenty súčasne, vo vhodnom čase a 

vhodným spôsobom postúpili Európskemu 

parlamentu a Rade. 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 17 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(17) V záujme zrozumiteľnosti právnych 

predpisov Únie je takisto potrebné vypustiť 

všetky ostatné ustanovenia týkajúce sa 

unášaných sietí prostredníctvom zmeny 

nariadenia Rady (ES) č. 850/98, 

nariadenia (ES) č. 812/2004, nariadenia 

(ES) č. 2187/2005 a nariadenia Rady (ES) 

č. 1967/2006 a zrušením nariadenia (ES) 

č. 894/97. 

(17) V záujme zrozumiteľnosti právnych 

predpisov Únie je takisto potrebné vypustiť 

všetky zastarané ustanovenia týkajúce sa 

unášaných sietí, ktoré sú uvedené v 

nariadeniach Rady (ES) č. 894/97, (ES) 

č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005. 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(18) Plavidlá vykonávajúce rybolov 

maloplošnými unášanými sieťami môžu 

potrebovať určitý čas na to, aby sa novej 

situácii prispôsobili, ako aj určitý čas na 

postupné vyradenie unášaných sietí z 

prevádzky. Toto nariadenie by preto malo 

nadobudnúť účinnosť 1. januára 2015, 

(18) Plavidlá vykonávajúce rybolov 

maloplošnými unášanými sieťami môžu 

potrebovať určitý čas na to, aby sa novej 

situácii prispôsobili, ako aj určitý čas na 

postupné vyradenie unášaných sietí z 

prevádzky. Zákaz unášaných sietí s okami 

väčšími ako 50 mm v Stredozemnom mori 

by preto mal platiť od 1. januára 2016. 

 

 

 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18a) Nová situácia by mohla mať 

negatívny sociálno-ekonomický vplyv na 

miestne pobrežné komunity, ktorý ešte nie 

je možné presne vyhodnotiť pre 
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nedostatok vedeckých údajov. Značná 

časť Európskeho námorného a 

rybárskeho fondu by sa preto mala 

vyhradiť na podporu rybárov pri ich 

prechode na nový rybársky výstroj 

umožňujúci selektívnejší a udržateľnejší 

rybolov. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 18 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18b) V súlade s tým by každý zákaz 

používania unášaných sietí mal plne 

zohľadňovať posilnenú úlohu 

regionálnych poradných rád a mal by sa 

opierať o celkové a dôkladné posúdenie 

vplyvu, doplnené o rozsiahle a presné 

údaje o tom, kde používanie unášaných 

sietí naďalej predstavuje značný 

environmentálny problém. Takéto 

komplexné posúdenie vplyvu sa doteraz 

nevypracovalo. Preto by všeobecný zákaz 

rybolovu unášanými sieťami vo všetkých 

vodách EÚ bol v príkrom rozpore so 

záväzkom podporovať program 

regionalizácie a subsidiarity, ktorý 

Komisia predtým deklarovala. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Článok 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 1 vypúšťa sa 

Rozsah pôsobnosti  

Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky 

rybolovné činnosti v rámci rozsahu 

pôsobnosti spoločnej rybárskej politiky v 
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zmysle článku 1 ods. 2 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013. 

Odôvodnenie 

Namiesto zavedenia nového právneho predpisu je vhodnejšie posilniť pravidlá týkajúce sa 

rybolovu s použitím unášaných sietí v platnej legislatíve. Články v návrhu Komisie, ktoré 

nemenia platnú legislatívu, by sa preto mali vypustiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh nariadenia 

Článok 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 2 vypúšťa sa 

Vymedzenie pojmov  

1. Na účely tohto nariadenia sa uplatňuje 

vymedzenie pojmov podľa článku 4 ods. 1 

nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. 

 

2. Navyše pojem „unášané siete“ 

znamená siete vyhotovené z jednej alebo 

viacerých sietí spoločne a paralelne 

zavesených na hlavnej sieti (hlavných 

sieťach), ktoré sú pridržiavané na hladine 

vody alebo v určitej hĺbke pod hladinou 

vody pomocou plávajúcich zariadení a 

ktoré sú unášané prúdom buď nezávisle 

alebo s loďou, ku ktorej môžu byť 

pripevnené. Unášané siete môžu byť 

vybavené ďalšími zariadeniami na 

stabilizovanie siete alebo obmedzenie jej 

unášania prúdom, ako napríklad 

plávajúcou kotvou alebo kotvou pri dne 

upevnenou na jednom konci siete. 

 

Odôvodnenie 

Namiesto zavedenia nového právneho predpisu je vhodnejšie posilniť pravidlá týkajúce sa 

rybolovu s použitím unášaných sietí v platnej legislatíve. Články v návrhu Komisie, ktoré 

nemenia platnú legislatívu, by sa preto mali vypustiť. Lepšie vymedzenie pojmu, ktoré 

navrhuje Komisia, by sa malo začleniť do platnej legislatívy (pozri pozmeňujúce návrhy k 

článku 2a (novému), článku 4 ods. 2 písm. a) a článku 4 ods. 3 písm. a). 
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Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Článok 2a – úvodná časť a bod 1 (nový) 

Nariadenie (ES) č. 894/97 

Článok 11 – odsek 1 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 Článok 2a 

 Zmena nariadenia (ES) č. 894/97 

 Nariadenie (ES) č. 894/97 sa mení takto: 

 (1) Článok 11 ods. 1 sa nahrádza takto: 

1. „Unášaná sieť“ je žiabrová sieť alebo 

splietaná sieť, ktorá sa udržiava na hladine 

mora alebo v určitej vzdialenosti pod 

hladinou pomocou plávajúcich zariadení 

voľne unášaných prúdom, oddelene, alebo 

častejšie s loďou, ku ktorej je pripevnená. 

Môže byť vybavená ďalšími plávajúcimi 

zariadeniami na stabilizovanie siete a/alebo 

obmedzenie jej unášania prúdom. 

1. „Unášaná sieť“ je sieť vyhotovená z 

jednej alebo viacerých sietí spoločne a 

paralelne zavesených na hlavnej sieti 

(hlavných sieťach), ktorá sa udržiava na 

hladine mora alebo v určitej vzdialenosti 

pod hladinou pomocou plávajúcich 

zariadení voľne unášaných prúdom, 

oddelene, alebo s loďou, ku ktorej je 

pripevnená. Môže byť vybavená 

zariadeniami na stabilizovanie siete alebo 

obmedzenie jej unášania prúdom, 

napríklad plávajúcou kotvou alebo kotvou 

pri dne upevnenou na jednom konci 

siete.“ 

Odôvodnenie 

Vymedzenie pojmu navrhnuté Komisiou odstraňuje existujúce medzery, preto by sa malo 

začleniť do platnej legislatívy. 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 

Článok 2a – bod 2 (nový) 

Nariadenie (ES) č. 894/97 

Článok 11a 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 2) Článok 11a sa nahrádza takto: 

1. Od 1. januára 2002 žiadne plavidlo 

nesmie držať na palube, ani používať na 

rybolov, jednu alebo viacero vlečných sietí 

1. Žiadne plavidlo nesmie držať na palube, 

ani používať na rybolov, jednu alebo 

viacero unášaných sietí určených na lov 
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určených na lov druhov uvedených v 

prílohe VIII. 

druhov uvedených v prílohe VIII. 

2. Od 1. januára 2002 je zakázané 

dopravovať na breh druhy uvedené v 

prílohe VIII, ktoré sa chytili do vlečných 

sietí. 

2. Je zakázané dopravovať na breh druhy 

uvedené v prílohe VIII, ktoré sa chytili do 

unášaných sietí. 

3. Do 31. decembra 2001 plavidlo môže 

držať na palube alebo používať na 

rybolov jednu alebo viacero vlečných sietí 

uvedených v odseku 1 po získaní 

povolenia od príslušných úradov 

vlajkového členského štátu.  Do 31. 

decembra 2001 plavidlo môže držať na 

palube alebo používať na rybolov jednu 

alebo viacero vlečných sietí uvedených v 

odseku 1 po získaní povolenia od 

príslušných úradov vlajkového členského 

štátu. V roku 1998 maximálny počet 

plavidiel, ktoré môže členský štát povoliť 

držať na palube alebo používať na 

rybolov jednu alebo viacero vlečných sietí 

nesmie prekročiť 60 % rybárskych 

plavidiel, ktoré používali jednu alebo 

viacero vlečných sietí počas obdobia 1995 

až 1997. 

3. Od 1. januára 2016 nesmie žiadne 

plavidlo v Stredozemnom mori držať na 

palube ani používať na rybolov unášané 

siete s okami väčšími ako 50 mm. 

4. Členské štáty musia oznámiť Komisii 

pre každý cieľový druh do 30. apríla 

každoročne zoznam plavidiel, ktoré majú 

povolenie vykonávať rybolovné činnosti s 

použitím vlečných sietí uvedených v 

odseku 3; za rok 1998 sa tieto informácie 

musia zaslať najneskôr do 31. júla 1998. 

4. Rybolov s použitím unášaných sietí 

známych ako „ferrettara“ je od 1. júna 

2015 v Stredozemnom mori povolený len 

vtedy, ak spĺňa tieto kritériá: 

 – unášané siete majú oká menšie ako 50 

mm; 

 – unášané siete sú kratšie ako 400 m; 

 – dĺžka plavidiel je menšia ako 7 m; 

 – rybolovná činnosť sa vykonáva vo 

vzdialenosti do 3 míľ od pobrežia a 

 – maximálne obdobie používania je šesť 

mesiacov ročne.“ 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Článok 2a – bod 3 (nový) 

Nariadenie (ES) č. 894/97 

Článok 11aa 

 

Platný text Pozmeňujúci návrh 

 3) Vkladajú sa tieto články: 

 „Článok 11aa 

 Od 1. júna 2015 žiadne plavidlo, ktoré drží 

na palube unášané siete, nemôže mať 

súčasne na palube iné typy rybárskeho 

výstroja. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Článok 2a – bod 3 (nový) 

Nariadenie (ES) č. 894/97 

Článok 11ab 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 11ab 

 1. Členské štáty oznámia do 31. mája 2017 

Komisii tieto informácie: 

 – súpis typov používaných unášaných sietí 

a definície týchto typov; 

 – obdobie, počas ktorého sa každý rok 

unášané siete používajú; 

 – zoznam rybárskych plavidiel, ktoré 

používajú unášané siete; 

 – komplexnú štúdiu o rybolove s použitím 

unášaných sietí v príslušnom členskom 

štáte, ktorá sa bude týkať najmenej troch 

predchádzajúcich rokov a zahrnie 

prinajmenšom informácie o cieľových 

druhoch, vedľajších úlovkoch, 

odhodených úlovkoch, dotknutej oblasti a 

období; 

 – komplexnú štúdiu o vplyve súčasného 

používania unášaných sietí na morské 
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prostredie a morské biologické zdroje 

vrátane cieľových druhov a druhov z 

vedľajšieho úlovku, chránených druhov 

podľa právnych predpisov Európskej únie 

a nepovolených druhov uvedených v 

prílohe VIII; 

 – sociálno-ekonomickú štúdiu o vplyve 

zákazu každého druhu unášaných sietí, 

ktorý sa má povoliť, na miestne komunity. 

 2. Do 31. mája 2018 Komisia predloží na 

základe informácií z členských štátov 

Európskemu parlamentu a Rade správu o 

ekologickom a sociálno-ekonomickom 

vplyve zostávajúcich rybolovných činností 

s použitím unášaných sietí. 

 Komisia je splnomocnená v súlade s 

článkom 11 ac prijímať delegované akty 

týkajúce sa zákazu brať na palubu alebo 

používať určité typy unášaných sietí, keď 

je presvedčená o tom, že daný typ 

unášaných sietí má škodlivý vplyv na 

chránené a nepovolené druhy. 

 Po prijatí delegovaného aktu, ktorým sa 

zakazuje brať na palubu alebo používať 

určité typy unášaných sietí, členské štáty 

prijmú v náležitých prípadoch opatrenia 

na zmiernenie potenciálneho 

nepriaznivého sociálno-ekonomického 

vplyvu na pobrežné komunity. 

 3. Dotknuté členské štáty predložia plán 

na prideľovanie finančných prostriedkov 

z Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu na podporu rybárov pri prechode z 

rybolovu s použitím unášaných sietí na 

rybolov s rybárskym výstrojom 

umožňujúcim selektívnejší a udržateľnejší 

rybolov, pričom budú brať do úvahy 

sociálno-ekonomické štúdie o vplyve 

zákazu každého typu unášaných sietí na 

miestne komunity. Plán sa musí začať 

uplatňovať čo najskôr, aby bolo možné 

nahradiť unášané siete predtým, ako ich 

úplný zákaz nadobudne účinnosť. 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Článok 2a – bod 3 (nový) 

Nariadenie (ES) č. 894/97 

Článok 11ac 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 11ac 

 1. Komisii sa udeľuje právomoc prijímať 

delegované akty za podmienok 

stanovených v tomto článku. 

 2. Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 11ab sa Komisii 

udeľuje na obdobie štyroch rokov od 1. 

januára 2018. Komisia vypracuje správu 

týkajúcu sa delegovania právomoci 

najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím 

tohto štvorročného obdobia. Delegovanie 

právomoci sa automaticky predlžuje na 

rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 

parlament alebo Rada nevznesú voči 

takémuto predĺženiu námietku najneskôr 

tri mesiace pred koncom každého 

obdobia. 

 3. Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 11ab môže Európsky 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. 

 4. Komisia oznamuje delegovaný akt 

hneď po prijatí súčasne Európskemu 

parlamentu a Rade. 

 5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 

11ab nadobudne účinnosť, len ak 

Európsky parlament alebo Rada voči 

nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch 

mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
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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“. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Článok 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 3 vypúšťa sa 

Zákaz unášaných sietí  

Zakazuje sa:   

a) loviť akékoľvek morské biologické 

zdroje unášanými sieťami; ako aj 

 

b) držať akýkoľvek druh unášaných sietí 

na palube rybárskych plavidiel. 

 

Odôvodnenie 

Namiesto zavedenia nového právneho predpisu je vhodnejšie posilniť pravidlá týkajúce sa 

rybolovu s použitím unášaných sietí v platnej legislatíve. Články v návrhu Komisie, ktoré 

nemenia platnú legislatívu, by sa preto mali vypustiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

Nariadenie (ES) č. 850/98 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. V článku 20 nariadenia (ES) č. 850/98 

sa vypúšťa odsek 3. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Článok 20 ods. 3 nariadenia (ES) č. 850/98 povoľuje za istých podmienok lov sleďov s 
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použitím unášaných sietí v určitých oblastiach východného pobrežia Írska a Severného Írska. 

To sa považuje za udržateľné, preto by táto možnosť mala byť naďalej povolená. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno a 

Nariadenie (ES) č. 812/2004 

Článok 1a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) Vypúšťa sa článok 1a. a) Článok 1a sa nahrádza takto: 

 „unášaná sieť“ je sieť vyhotovená z 

jednej alebo viacerých sietí spoločne a 

paralelne zavesených na hlavnej sieti 

(hlavných sieťach), ktorá je pridržiavaná 

na vodnej hladine alebo v určitej 

vzdialenosti pod hladinou pomocou 

plávajúcich zariadení a ktorá je unášaná 

prúdom buď nezávisle, alebo s loďou, ku 

ktorej môže byť pripevnená. Môže byť 

vybavená zariadeniami na stabilizovanie 

siete alebo obmedzenie jej unášania 

prúdom, napríklad plávajúcou kotvou 

alebo kotvou pri dne upevnenou na 

jednom konci siete.“ 

Odôvodnenie 

Členské štáty by mali mať možnosť povoliť za určitých prísnych podmienok rybolov s 

maloplošnými unášanými sieťami. Existujúce ustanovenia o takomto rybolove v nariadení 

(ES) č. 812/2004 teda treba zachovať. Nové vymedzenie pojmu „unášaná sieť“, ktoré navrhla 

Komisia, odstraňuje existujúce medzery, a preto by sa malo začleniť do nariadenia (ES) č. 

812/2004. Bod A písm. b) a bod E písm. b) prílohy I sa však týkajú rybolovu s použitím 

unášaných sietí v Baltskom mori, sú teda zastarané a mali by sa vypustiť. 
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Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 – písmeno c 

Nariadenie (ES) č. 812/2004 

Príloha III – písmeno D 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) V prílohe III sa vypúšťa bod D. vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Členské štáty by mali mať možnosť povoliť za istých prísnych podmienok rybolov s 

maloplošnými unášanými sieťami. Existujúce ustanovenia o takomto rybolove preto treba 

zachovať. V prílohe III bode D nariadenia (ES) č. 812/2004 sa uvádza, že rybolov s použitím 

unášaných sietí sa má sledovať v určitých častiach Atlantického oceánu, pokiaľ ide o náhodné 

úlovky veľrýb. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 3 

Nariadenie (ES) č. 2187/2005 Článok 2 – písmeno o, Článok 9 a Článok 10  

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Vypúšťa sa článok 2 písm. o), článok 9 

a článok 10 nariadenia (ES) č. 2187/2005. 

3. Nariadenie (ES) č. 2187/2005 sa mení 

takto:  

 a) V článku 2 sa písm. o) nahrádza takto: 

 o) „unášaná sieť“ je sieť vyhotovená z 

jednej alebo viacerých sietí spoločne a 

paralelne zavesených na hlavnej sieti 

(hlavných sieťach), ktorá je pridržiavaná 

na vodnej hladine alebo v určitej 

vzdialenosti pod hladinou pomocou 

plávajúcich zariadení a ktorá je unášaná 

prúdom buď nezávisle, alebo s loďou, ku 

ktorej môže byť pripevnená. Môže byť 

vybavená zariadeniami na stabilizovanie 

siete alebo obmedzenie jej unášania 

prúdom, napríklad plávajúcou kotvou 

alebo kotvou pri dne upevnenou na 

jednom konci siete.“; 

 b) Článok 9 sa nahrádza takto: 
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 „Článok 9 

 Zákaz rybolovu s použitím unášaných sietí 

 Je zakázané držať na palube unášané 

siete alebo ich používať na rybolov.“ 

 c) Článok 10 sa vypúšťa. 

Odôvodnenie 

Úplný zákaz rybolovu s použitím unášaných sietí vo vodách Baltského mora, Beltov a 

Øresundu, ktorý je stanovený v nariadení (ES) č. 2187/2005, by sa mal zachovať. Vymedzenie 

pojmu unášaná sieť, ktoré navrhla Komisia, odstraňuje existujúce medzery, a preto by sa 

malo začleniť do nariadenia (ES) č. 2187/2005. Ustanovenia týkajúce sa dočasných výnimiek 

zo zákazu rybolovu s použitím unášaných sietí v rokoch 2006 a 2007 sú zastarané a mali by 

sa vypustiť. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 

Nariadenie (ES) č. 1967/2006 

Príloha II – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V prílohe II k nariadeniu (ES) 

č. 1967/2006 sa vypúšťajú slová „a 

unášaných sietí“. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Členské štáty by mali mať možnosť povoliť za určitých prísnych podmienok rybolov 

maloplošnými unášanými sieťami. Existujúce ustanovenia o takomto rybolove preto treba 

zachovať. V prílohe II nariadenia (ES) č. 1967/2006 sa stanovujú požiadavky týkajúce sa 

charakteristík rybárskeho výstroja v Stredozemnom mori. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh nariadenia 

Článok 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 5 vypúšťa sa 

Zrušenie  
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Nariadenie (ES) č. 894/97 sa zrušuje.  

Odôvodnenie 

Namiesto zavedenia nového právneho predpisu je vhodnejšie posilniť pravidlá týkajúce sa 

rybolovu s použitím unášaných sietí v nariadení (ES) č. 894/97. 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. 

januára 2015. 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť ...*. 

 ________ 

 * 20 dní po uverejnení tohto nariadenia v 

úradnom vestníku. 
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