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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Jedným z hlavných cieľov spoločnej rybárskej politiky Európskej únie (ďalej len SRP) je 
ustanoviť ochranné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa stavy rýb využívali na 
environmentálne udržateľnom základe. Ako však ukazuje súčasná situácia v stavoch rýb vo 
vodách EÚ, úroveň využívania je príliš vysoká. Tridsať percent posudzovaných stavov 
nedosahuje v súčasnosti bezpečný biologický limit a 88 % sa loví tak intenzívne, že ich 
výdatnosť sa znižuje. Vedci varujú, že množstvo dospelých rýb je pod hranicou, ktorá je 
nevyhnutná na dlhodobú udržateľnosť komerčne využívaných stavov, čo ohrozuje dlhodobú 
udržateľnosť rybolovných činností i rovnováhu morského ekosystému.

Jedným z dôvodov vnímaného neúspechu SRP je, že členské štáty náležite nekontrolujú, aké 
množstvo rýb sa každoročne vyloví z mora, a že nebol zavedený žiadny účinný monitorovací 
systém prekládky rýb. Okrem toho úroveň sankcií v EÚ je všeobecne taká nízka, že neodradí 
ľudí od nezákonných rybolovných činností. To umožňuje odvetviu rybného hospodárstva 
považovať uložené sankcie iba za prevádzkové náklady, a tým sa stráca akákoľvek skutočná 
motivácia na dodržiavanie ustanovení SRP. Porušenie platných predpisov by malo viesť k 
odradzujúcim sankciám. Členským štátom s účinnými kontrolnými systémami by sa však 
mohol poskytnúť preferenčný prístup k zdrojom Spoločenstva a EK by mala ustanoviť 
primerané finančné stimuly založené na systéme odmeňovania.
Ak je hlavným cieľom SRP dosiahnuť trvalé využívanie rybolovných zdrojov, musí sa 
súčasný systém kontroly, inšpekcie a sankcií výrazne sprísniť. Konečným cieľom kontroly 
a presadzovania predpisov je zabezpečiť, aby boli rybolovné činnosti skutočne trvalo 
udržateľné a aby prevádzkovatelia nadmerným rybolovom nepoškodzovali morský 
ekosystém. Bez účinnej kontroly nie je možné získať spoľahlivé údaje o úlovkoch 
a vykládkach. Zhromaždenie presných údajov je rozhodujúce pre stanovenie vedeckého 
odporúčania, aké množstvo rýb možno v budúcnosti bezpečne vyloviť a zabezpečiť tak dobrý 
zdravotný stav našich živých morských zdrojov, ako aj trvalé a hospodársky realizovateľné 
živobytie pre tie rybárske spoločenstvá, ktoré by inak mali len málo možností na hmotné 
zabezpečenie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybné 
hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Komisia by mala v roku 2010 
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navrhnúť záväzné legislatívne opatrenia 
na zníženie rybolovnej kapacity EÚ.

Or. en

Odôvodnenie

Jednou z hlavných príčin súčasného nadmerného rybolovu je veľká kapacita európskej flotily. 
Najnovší odhad Komisie uvádza 40-percentný nadbytok vkapacite flotily. Kým sa však 
nezavedú účinné programy zníženia kapacity, žiadnemu kontrolnému systému, akokoľvek 
prísnemu, sa nepodarí odstrániť podvody. Preto je veľmi dôležité, aby Európska komisia 
riešila problém nadmernej kapacity rybolovu členských štátov ako nevyhnutný predpoklad na 
ustanovenie účinného kontrolného systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rybárske plavidlo s celkovou dĺžkou 
viac ako 10 metrov má na palube 
inštalované funkčné zariadenie, ktoré 
umožňuje automatickú lokalizáciu 
a identifikáciu plavidla pomocou systému 
monitorovania plavidiel prostredníctvom 
prenosu údajov o polohe v pravidelných 
intervaloch. Okrem toho umožní stredisku 
monitorovania rybolovu vlajkového 
členského štátu sledovať rybárske plavidlo. 
Na plavidlá dlhšie ako 10 metrov a s 
celkovou dĺžkou menej ako 15 metrov sa 
tento odsek uplatňuje od 1. januára 2012.

2. Rybárske plavidlo s celkovou dĺžkou 
viac ako 10 metrov má na palube 
inštalované funkčné zariadenie, ktoré 
umožňuje automatickú lokalizáciu 
a identifikáciu plavidla pomocou systému 
monitorovania plavidiel prostredníctvom 
prenosu údajov o polohe v pravidelných 
intervaloch. Okrem toho umožní stredisku 
monitorovania rybolovu vlajkového 
členského štátu sledovať rybárske plavidlo. 
Na plavidlá dlhšie ako 10 metrov a s 
celkovou dĺžkou menej ako 15 metrov sa 
tento odsek uplatňuje od 1. januára 2010.

Or. en

Odôvodnenie

Táto povinnosť by sa mala kvôli konzistentnosti uplatňovať od 1. januára 2010, keď 
nadobudne účinnosť nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29.9.2008, ktorým sa ustanovuje 
systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému 
rybolovu, najmä pokiaľ ide o jeho ustanovenia článku 3 odsekov b), c) a k), podľa ktorých by 
sa mali registrácia, údaje o úlovkoch a monitorovanie rybolovných činností v oblastiach 
obmedzeného rybolovu vyhodnocovať prostredníctvom satelitnej kontroly.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Odsek 1 sa uplatňuje na rybárske 
plavidlá s celkovou dĺžkou väčšou ako 15 
metrov až do 24 metrov od 1. júla 2011 a 
na rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou 
väčšou ako 10 metrov až do 15 metrov od 
1. januára 2012. Plavidlá Spoločenstva 
s celkovou dĺžkou do 15 metrov môžu byť 
oslobodené od ustanovení odseku 1, ak:

2. Odsek 1 sa uplatňuje na rybárske 
plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou 
väčšou ako 10 metrov od 1. januára 2010.
Plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou 
do 15 metrov môžu byť oslobodené od 
ustanovení odseku 1, ak:

Or. en

Odôvodnenie

Táto povinnosť by sa mala kvôli konzistentnosti uplatňovať od 1. januára 2010, keď 
nadobudne účinnosť nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29.9.2008, ktorým sa ustanovuje 
systém Spoločenstva na zabraňovanie nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému 
rybolovu, najmä pokiaľ ide o jeho ustanovenia článku 3 odsek b), podľa ktorého by mali byť 
registrácia a údaje o úlovkoch dostupné a prenášané prostredníctvom satelitného zariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
m

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Odsek 2 sa uplatňuje na rybárske 
plavidlá s celkovou dĺžkou väčšou ako 15 
metrov až do 24 metrov od 1. júla 2011 a 
na rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou 
väčšou ako 10 metrov až do 15 metrov od 
1. januára 2012. Plavidlá Spoločenstva 
s celkovou dĺžkou do 15 metrov môžu byť 
oslobodené od uplatňovania odseku 2, ak:

4. Odsek 2 sa uplatňuje na rybárske 
plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou 
väčšou ako 10 metrov od 1. januára 2010.
Plavidlá Spoločenstva s celkovou dĺžkou 
do 15 metrov môžu byť oslobodené od 
uplatňovania odseku 2, ak:

Or. en
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Odôvodnenie

Kvôli konzistentnosti od 1. januára 2010, keď nadobudne účinnosť nariadenie Rady (ES) č. 
1005/2008 z 29.9.2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, a v súlade s ustanoveniami 
článkov 9 a 15 súčasného nariadenia o povinnosti odovzdávať údaje o rybárskych úlovkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 82 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Členské štáty zabezpečia, aby 
prevádzkovatelia uznaní za vinných 
z vážneho porušenia pravidiel spoločnej 
politiky v oblasti rybolovu boli vylúčení 
z využívania Európskeho fondu rybného 
hospodárstva, dohôd o partnerstve v sektore 
rybolovu a inej verejnej pomoci.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 45 ods. 7 nariadenia 1005/2008 Európskej rady, kde sa ako možná sankcia 
predpokladá dočasný alebo trvalý zákaz prístupu k verejnej pomoci alebo pomoci 
Spoločenstva, bude podmienenosť verejného financovania zosúladením s predpismi 
motiváciou pre prevádzkovateľov, aby dosiahli zhodu s pravidlami spoločnej rybárskej 
politiky, a prispeje k vytvoreniu rovnakých podmienok, ako aj k zabezpečeniu toho, že verejná 
pomoc nepodporí nezákonné činnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 87 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Komisia stanoví ukazovatele 
výkonnosti a finančné stimuly za základ 
systému odmeňovania pre členské štáty, 
ktoré plne dodržali pravidlá ochrany, 
kontroly a presadzovania v rámci 
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spoločnej politiky v oblasti rybolovu.

Or. en

Odôvodnenie

Mohli by sa prijať opatrenia, na základe ktorých by boli členské štáty s účinnými kontrolnými 
systémami odmenené tým, že im bude poskytnutý preferenčný prístup k zdrojom. Finančné 
príspevky Spoločenstva určené na programy kontroly rybolovu členských štátov by sa mohli 
využiť na odmeňovanie členských štátov, ktoré majú účinné kontrolné systémy.
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