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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Cieľom tohto nového návrhu nariadenia Komisie je podporovať spoluprácu medzi 
jednotlivými štátmi a umožniť tak skutočné zavádzanie udržateľného rybolovu, ktorý zaručí 
tak zachovanie populácií rýb, ako aj ich optimálne využívanie.

Z tohto dôvodu je potrebné, aby mala Európska únia primerané a účinné nástroje umožňujúce 
sankcionovať štáty, ktoré sú zodpovedné za opatrenia a činnosti vedúce k nadmernému 
využívaniu populácií alebo odmietajú lojálne spolupracovať na zavádzaní dohodnutých 
opatrení. 

Nové nariadenie v znení navrhovanom Európskou komisiou stanovuje rôzne opatrenia 
s cieľom sankcionovať štáty, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov, aby sa zabezpečila 
dlhodobá životaschopnosť populácií rýb, ktorá je predmetom spoločného záujmu Európskej 
únie a tretích krajín. 

Ide najmä o: 
- zavedenie kvantitatívnych obmedzení dovozu rýb a produktov rybolovu ulovených 

pod kontrolou krajiny, ktorá umožňuje neudržateľný rybolov, do Únie alebo opatrení 
obmedzujúcich využívanie prístavov EÚ plavidlami plávajúcimi pod vlajkou krajiny, 
ktorá umožňuje neudržateľný rybolov; 

- zákaz pre hospodárske subjekty Únie nakupovať rybárske plavidlá plávajúce pod 
vlajkou krajiny, ktorá umožňuje neudržateľný rybolov, a zákaz výmeny vlajky 
rybárskeho plavidla členského štátu za vlajku krajiny, ktorá umožňuje neudržateľný 
rybolov, 

- zákaz vývozu rybárskych plavidiel či zariadení a rybárskych potrieb do krajín, ktoré 
umožňujú neudržateľný rybolov; 

- zákaz uzatvárania súkromných obchodných dohôd s krajinami, ktoré umožňujú 
neudržateľný rybolov, a zákaz spoločných rybárskych operácií s rybárskymi 
plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou krajiny, ktorá umožňuje neudržateľný rybolov. 

Spravodajca sa domnieva, že toto nové nariadenie prispeje k podpore a zavádzaniu 
udržateľného a zodpovedného rybolovu na celosvetovej úrovni a že je úzko spojené s 
nariadením o boji proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu. Víta preto 
iniciatívu Komisie v tejto oblasti. 

Spravodajca sa teda domnieva, že v mene súdržnosti politík s cieľmi rozvojovej politiky, ako 
sa stanovuje v článku 208 ZFEÚ, je potrebné zabezpečiť vzájomnú komplementárnosť a 
zaručiť súlad opatrení prijatých v rámci politiky rybolovu, obchodnej politiky a opatrení, 
ktoré sa uplatňujú v rámci rozvojovej politiky. Podľa spravodajcu je preto potrebné stanoviť 
osobitné opatrenia pre rozvojové krajiny s cieľom riadne zohľadniť ich finančné, technické a 
materiálne možnosti a ich potreby. 

Napokon spravodajca považuje za potrebné zaviesť doložku o preskúmaní s cieľom overiť 
účinnosť a primeranosť nariadenia a v prípade potreby navrhnúť príslušné zmeny a doplnenia.
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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj 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 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Okrem toho je nevyhnutné vymedziť 
druh opatrení, ktoré možno prijať v prípade 
krajín, ktoré umožňujú neudržateľný 
rybolov, a zaviesť všeobecné podmienky 
prijímania takýchto opatrení, aby boli 
založené na objektívnych kritériách, 
spravodlivé, nákladovo efektívne a v 
súlade s medzinárodným právom, najmä 
s dohodou, ktorou sa zakladá Svetová 
obchodná organizácia.

(5) Okrem toho je nevyhnutné vymedziť 
druh opatrení, ktoré možno prijať v prípade 
krajín, ktoré umožňujú neudržateľný 
rybolov, a zaviesť všeobecné podmienky 
prijímania takýchto opatrení, aby boli 
založené na objektívnych kritériách, 
spravodlivé, nákladovo efektívne a v 
súlade s medzinárodným právom, najmä 
s dohodou, ktorou sa zakladá Svetová 
obchodná organizácia. Tieto opatrenia by 
tiež mali zohľadňovať úroveň rozvoja a 
zraniteľnosti príslušnej krajiny, aby 
neviedli k tomu, že by rozvojové krajiny 
museli priamo alebo nepriamo znášať 
neprimerane veľkú časť úsilia o 
zachovanie zásob rýb.

Or. fr

Odôvodnenie

Treba zohľadniť úroveň rozvoja a zraniteľnosti krajiny, ktorá údajne umožňuje neudržateľný 
rybolov. Na rozvojové krajiny nemožno klásť rovnaké požiadavky. 
Dohoda z roku 1995 o uplatňovaní ustanovení Dohovoru Organizácie Spojených národov o 
morskom práve o ochrane a využívaní transzonálnych populácií rýb a populácií rýb 
migrujúcich na veľké vzdialenosti z roku 1982 obsahuje najmä vo svojej časti VII osobitné 
ustanovenia pre rozvojové krajiny.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Pri prijímaní opatrení v súlade s týmto 4. Pred prijatím opatrení v súlade s týmto 
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nariadením Komisia vyhodnotí 
environmentálne, obchodné, hospodárske a 
sociálne účinky týchto opatrení v 
krátkodobom i dlhodobom horizonte a 
administratívne zaťaženie v súvislosti s ich 
implementáciou.

nariadením Komisia vyhodnotí 
environmentálne, obchodné, hospodárske a 
sociálne účinky týchto opatrení v 
krátkodobom i dlhodobom horizonte a 
administratívne zaťaženie v súvislosti s ich 
implementáciou. Vo svojom hodnotení 
Komisia riadne zohľadní úroveň rozvoja, 
zraniteľnosti a finančné, technické a 
materiálne možnosti príslušnej krajiny, 
ako aj následky týchto opatrení na 
rozvojové politiky, ktoré sa prípadne 
uplatnia v tejto krajine. 

(Je potrebné opraviť chybné poradie vo francúzskom znení návrhu Komisie.)

Or. fr

Odôvodnenie
Je nevyhnutné, aby Komisia pri vypracúvaní svojho hodnotenia zohľadnila osobitnú situáciu 
rozvojových krajín a opatrenia, ktoré sa v týchto krajinách prijímajú v rámci rozvojovej 
politiky. Opatrenia sa musia navzájom dopĺňať a musia byť súdržné. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 8a
Preskúmanie a podávanie správ o 

vykonávaní
Dva roky po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia a následne každé tri roky 
Komisia preskúma vykonávanie tohto 
nariadenia a predloží o tom správu 
Európskemu parlamentu a Rade.
V správe sa predovšetkým preskúmajú:
– krajiny, voči ktorým boli opatrenia 
prijaté;
– opatrenia prijaté Komisiou;
– prípadná náprava zo strany krajín, ktoré 
boli predmetom opatrení;
– vplyv, ktorý mali prijaté opatrenia na 
udržateľnosť rybolovu.



PE483.471v01-00 6/6 PA\891998SK.doc

SK

K správe sa prípadne pripoja návrhy na 
zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

Or. fr

Odôvodnenie
Treba stanoviť doložku o preskúmaní, aby Európsky parlament mohol prípadne zmeniť 
a doplniť nariadenie s cieľom riešiť problémy a odstrániť prekážky, ktoré sa objavili počas 
jeho vykonávania. 


