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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky lovu hlbokomorských zásob rýb v 
severovýchodnom Atlantiku a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách 
severovýchodného Atlantiku a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2347/2002 
(2012/0179(COD)), môže zabrániť závažnému nepriaznivému vplyvu na citlivé morské 
ekosystémy a obnoviť hlbokomorské populácie rýb.

Hlbokomorská oblasť je oblasťou s bohatou biodiverzitou s ojedinelými a výnimočnými 
druhmi a biotopmi. Nedávne správy pozorovateľov Francúzskeho výskumného ústavu pre 
využívanie mora IFREMER odhalili, že pri hlbokomorskom rybolove vlečnou sieťou sa uloví 
114 živočíšnych druhov. Väčšina druhov rýb, ktoré žijú v hlbokomorských oblastiach, rastie 
pomaly, žije dlho, má nízku plodnosť a rozmnožuje sa v pomerne neskorej fáze života.
O biológii a individuálnom vývine prevažnej väčšiny druhov ulovených rybárskymi 
plavidlami EÚ pri hlbokomorskom rybolove vo vodách Únie a na šírom mori 
v severovýchodnom Atlantiku sa toho vie veľmi málo, väčšina z nich sa však považuje za 
mimoriadne zraniteľné voči vplyvu rybolovu. Súčasné právne predpisy EÚ stále neupravujú 
výlov väčšiny týchto druhov.

Väčšina hlbokomorských druhov sa loví vlečnými sieťami na lov pri dne. Táto rybolovná 
metóda poškodzuje hlbokomorské bentické ekosystémy, keďže sa pri nej po morskom dne 
vlečú oceľové platne, ťažké laná a siete. Medzinárodná rada pre výskum mora (ICES) uznáva, 
že hoci na hlbokomorské bentické ekosystémy môžu mať vplyv všetky druhy výstroja, ktoré 
prichádzajú do kontaktu s dnom, „vlečné siete na lov pri dne majú oveľa škodlivejší dosah na 
morské dno než statický výstroj“1. Lov vlečnými sieťami pri dne sa považuje za najväčšiu 
hrozbu pre hlbokomorské koralové a hubkové ekosystémy podľa vedeckého výskumu 
zrealizovaného okrem iného aj v rámci Programu OSN pre životné prostredie23.

Návrh Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku: osobitné podmienky lovu 
hlbokomorských zásob rýb a ustanovenia týkajúce sa rybolovu v medzinárodných vodách 
2012/0179(COD), ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 2347/2002, môže zabrániť ďalším 
nepriaznivým vplyvom na citlivé morské ekosystémy a obnoviť hlbokomorské populácie rýb. 

Toto stanovisko jednoznačne podporuje postupné zastavenie používania ničivého rybárskeho 
výstroja na lov pri dne a poukazuje pritom na viacero medzinárodných dohôd, najmä na 
rezolúcie Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) 59/25 (2004), 61/105 (2006), 64/72 (2009 ) 
a 66/68 (2011) o riadení hlbokomorského rybolovu na šírom mori4, ktorými sa rybárom 
poskytuje jednoročná lehota na zavedenie alternatívneho výstroja alebo rybolovných 
možností.
                                               
1 Žiadosť NEAFC o zhodnotenie využívania a kvality údajov systému monitorovania plavidiel, odporúčania 
ICES na rok 2007, zväzok 9, strana 30.
2 A. Friewald, J.H. Fosså, T. Koslow & J.M. Roberts. Cold-water coral reefs. UNEP-WCMC, Cambridge, UK. 
2004. 
3 M.M. Hogg, O.S. Tendal, K.W. Conway, S.A. Pomponi, R.W.M. van Soest, J. Gutt, M. Krautter & J.M. 
Roberts. Deep-sea Sponge Grounds: Reservoirs of Biodiversity, UNEP -WCMC Biodiversity Series No. 32, 
UNEP -WCMC, Cambridge, UK. 2010.
4 Medzinárodné usmernenia pre riadenie hlbokomorského rybolovu na šírom mori. Organizácia OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo, Rím, 2008.
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Pokiaľ ide o plavidlá EÚ pôsobiace v neregulovaných oblastiach šíreho mora, je dôležité 
poznamenať, že nariadenie 734/2008 už začlenilo rezolúciu VZ OSN 61/105 do práva EÚ 
s cieľom zlepšiť podmienky prístupu pre plavidlá EÚ vykonávajúce lov pri dne v tých 
oblastiach šíreho mora, na ktoré sa nevzťahujú právne úpravy regionálnych organizácií pre 
riadenie rybárstva ani viacstranných dohôd o rybolove. Týmto stanoviskom sa aktualizujú 
podmienky prístupu plavidiel EÚ pôsobiacich vo vodách Únie a na šírom mori v 
severovýchodnom Atlantiku k hlbokomorským populáciám rýb tak, aby boli v súlade 
s uvedenými existujúcimi rezolúciami VZ OSN. Okrem toho sa v ňom stanovujú kritériá na 
vykonanie posúdení vplyvu hlbokomorského rybolovu v súlade s medzinárodnými normami, 
na vytýčenie citlivých morských ekosystémov a na určenie závažných nepriaznivých vplyvov, 
ktoré sa zadefinovali pod záštitou FAO (Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo) 
a následne ich prijal výbor FAO pre rybolov, schválilo Valné zhromaždenie OSN a začlenili 
sa do rezolúcií VZ OSN 64/72 a 66/881.

Vzhľadom na zraniteľnosť hlbokomorských populácií rýb a bentických biotopov 
zasiahnutých hlbokomorským rybolovom v regióne má tento krok kľúčový význam z 
hľadiska životného prostredia. Popri ďalších prínosoch by požiadavka na predchádzajúce 
posúdenie vplyvu hlbokomorského rybolovu pri dne zásadným spôsobom prispela 
k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu podľa rámcovej smernice o námornej 
stratégii a cieľom EÚ pre biodiverzitu v oblasti rybolovu. 

Stanovisko ďalej obsahuje niektoré dodatkové pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktorými sa 
návrh Komisie zosúlaďuje s ustanoveniami Lisabonskej zmluvy, ktorá v článku 11 ZFEÚ 
stanovuje, že „požiadavky ochrany životného prostredia musia byť začlenené do vymedzenia 
a uskutočňovania politík Únie a činností, a to predovšetkým s ohľadom na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja“.

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
Citácia 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie, a najmä na jej článok 43 
ods. 2 a článok 191,

                                               
1 Medzinárodné usmernenia pre riadenie hlbokomorského rybolovu na šírom mori. Organizácia OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo, Rím, 2008.
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Or. en

Odôvodnenie

Na účely revízie systému prístupu k hlbokomorským oblastiam, ktorý zahŕňa riadenie 
zraniteľných morských ekosystémov, je dôležité zdôrazniť článok 191 ZFEÚ, ktorý stanovuje 
základ pre politiku Únie v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) v článku 11 ZFEÚ sa stanovuje, že 
požiadavky ochrany životného prostredia 
musia byť začlenené do vymedzenia 
a uskutočňovania politík Únie a činností, 
vrátane ochrany hlbokomorského 
rybolovu, a to predovšetkým s ohľadom 
na podporu trvalo udržateľného rozvoja;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje súlad s primárnym právom Únie, ktoré v 
článku 11 ZFEÚ stanovuje zásadu začlenenia životného prostredia do vymedzovania a 
vykonávania politík Únie. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Komisia by sa mala splnomocniť na 
prijatie delegovaných aktov v súlade s 
článkom 290 ZFEÚ s cieľom určiť 
opatrenia sprevádzajúce obmedzenia 
ročného rybolovného úsilia, ak členské 
štáty tieto opatrenia nevykonajú alebo ak 
sa opatrenia, ktoré prijmú, nepokladajú za 
zlučiteľné s cieľmi tohto nariadenia alebo 
za dostatočné na zrealizovanie cieľov 

(19) Komisia by sa mala splnomocniť na 
prijatie delegovaných aktov v súlade s 
článkom 290 ZFEÚ s cieľom upraviť 
podmienky, za ktorých možno rybolovné 
činnosti považovať za hlbokomorský 
rybolov, aby sa tak zohľadnili rôzne 
modely využívania populácií v členských 
štátoch a nové vedecké informácie 
o štruktúre populácií a výskyte 
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uvedených v tomto nariadení. hlbokomorských druhov. Rovnaké 
právomoci by sa mali Komisii udeliť 
s cieľom upraviť podmienky udeľovania 
oprávnení na vykládku a prekladanie 
plavidlám, ktoré nemajú oprávnenie na 
hlbokomorský rybolov, ak sa takéto 
oprávnenie vyžaduje, aby sa tak 
zohľadnili rôzne modely využívania 
populácií v členských štátoch, a určiť 
opatrenia sprevádzajúce obmedzenia 
ročného rybolovného úsilia, ak členské 
štáty tieto opatrenia nevykonajú alebo ak 
sa opatrenia, ktoré prijmú, nepokladajú za 
zlučiteľné s cieľmi tohto nariadenia alebo 
za dostatočné na zrealizovanie cieľov 
uvedených v tomto nariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Odzrkadľuje nové delegované akty, ktoré navrhuje spravodajkyňa. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmená (d) a (e)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) „hlbokomorské druhy“ sú druhy 
uvedené v prílohe I;

d) „hlbokomorské druhy“ sú druhy 
uvedené v prílohe I, ktorá poskytuje 
orientačný a neúplný zoznam, a ostatné 
druhy uznávané ako hlbokomorské druhy 
na základe odporúčaní vedeckých 
poradných orgánov;

e) „najzraniteľnejšie druhy“ sú 
hlbokomorské druhy uvedené v treťom 
stĺpci „Najzraniteľnejšie druhy (x)“ v 
tabuľke v prílohe I;

e) „najzraniteľnejšie druhy“ sú 
hlbokomorské druhy, ktoré sa podľa 
kritérií červenej knihy Medzinárodnej 
únie na ochranu prírody kvalifikujú ako 
ohrozené alebo kriticky ohrozené; vzácne 
druhy; alebo druhy, ktoré vedecký 
poradný orgán stanovil ako vysoko 
náchylné na vyčerpanie populácie alebo v 
prípade ktorých vedecký poradný orgán 
odporučil najnižší alebo nulový vedľajší 
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úlovok;

Or. en

Odôvodnenie
Zoznam v prílohe I, ktorý obsahuje prehľad najzraniteľnejších druhov, označených v tabuľke 
krížikom v treťom stĺpci, by mal byť orientačný a mal by sa považovať za neúplný, aby sa tak 
mohol pravidelne aktualizovať na základe spoľahlivých vedeckých odporúčaní. Vymedzenie 
pojmu „najzraniteľnejšie druhy“ by malo vychádzať z vedecky a medzinárodne dohodnutých 
odporúčaní (napríklad červená kniha Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) 
a odsek 14 usmernení FAO).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2 – písmená ja (nové) a jb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ja) „závažný nepriaznivý vplyv“ má 
rovnaký význam a charakteristiky, ako sú 
tie, ktoré sú opísané v bodoch 17–20 
medzinárodných usmernení Organizácie 
OSN pre výživu a poľnohospodárstvo 
z roku 2008 pre riadenie hlbokomorského 
rybolovu na šírom mori;
(jb) „zraniteľné morské ekosystémy“ sú 
morské ekosystémy, ktoré spĺňajú kritériá 
stanovené v odseku 42 medzinárodných 
usmernení Organizácie OSN pre výživu a 
poľnohospodárstvo z roku 2008 pre 
riadenie hlbokomorského rybolovu na 
šírom mori;

Or. en

Odôvodnenie

Porovnaj s odôvodnením k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 4.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2 a. V súlade s červenou knihou 
Medzinárodnej únie na ochranu prírody 
Komisia na základe delegovaných aktov 
v súlade s článkom 20 vykoná každé dva 
roky revíziu zoznamu druhov uvedených 
v prílohe I vrátane druhov zaradených 
medzi najzraniteľnejšie druhy podľa 
odseku 2 písm. e).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3 a
Identifikácia a ochrana zraniteľných 

morských ekosystémov
1. Členské štáty používajú najlepšie 
dostupné vedecké a technické informácie 
vrátane biogeografických informácií 
s cieľom určiť, v ktorých oblastiach je 
známa alebo sa predpokladá prítomnosť 
zraniteľných morských ekosystémov. 
Vedecký poradný orgán okrem toho 
posúdi, v ktorých oblastiach a hĺbkach 
spomedzi tých, v ktorých môže byť 
oprávnený rybolov zameraný na 
hlbokomorské druhy, je známa alebo sa 
predpokladá prítomnosť zraniteľných 
morských ekosystémov.
2. Ak boli na základe informácií v odseku 
1 určené oblasti, v ktorých je známa alebo 
sa predpokladá prítomnosť zraniteľných 
morských ekosystémov, členské štáty a 
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vedecký poradný orgán včas informujú 
Komisiu. 
3. Na základe informácií uvedených v 
odseku 2 Komisia tieto oblasti dočasne 
uzavrie až dovtedy, kým sa nestanovia 
ochranné a riadiace opatrenia, s cieľom 
predchádzať závažnému nepriaznivému 
vplyvu na zraniteľné morské ekosystémy. 
4. Kým sa nestanovia takéto ochranné a 
riadiace opatrenia, zostanú tieto oblasti 
pre rybolov pri dne uzavreté. 
5. Členské štáty bezodkladne vykonajú 
takéto uzavretia a ihneď o nich informujú 
Komisiu, ako aj svoje vlastné plavidlá. 
Uzavretia sa budú vzťahovať na všetky 
plavidlá Únie. 
6. Uzavreté oblasti sa znovu otvoria pre 
rybolovné činnosti v prípade, že vedecký 
poradný orgán predloží dôkaz o tom, že 
zraniteľné morské ekosystémy sa v danej 
oblasti nenachádzajú, alebo ak Komisia 
konštatuje, že sa prijali opatrenia, ktoré 
zabezpečia, že sa bude predchádzať 
závažnému nepriaznivému vplyvu na 
zraniteľné morské ekosystémy.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh začleňuje do nariadenia požiadavky stanovené 
v odseku 83 písm. c) rezolúcie Valného zhromaždenia OSN 61/105 a odseku 119 písm. b) 
rezolúcie Valného zhromaždenia OSN 64/72, ako aj článok 8 nariadenia Rady č 734/2008 z 
15. júla 2008 o ochrane citlivých morských ekosystémov na otvorenom mori pred 
nepriaznivými vplyvmi rybárskeho výstroja na lov pri dne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2 – písmená (c) a (ca) (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) kapitán plavidla zaznamenáva do 
rybolovného denníka percentuálny podiel 

(c) kapitán plavidla zaznamenáva do 
lodného denníka percentuálny podiel 
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hlbokomorských druhov, ktorý dosahuje 
najmenej 10 % celkovej hmotnosti výlovu 
v príslušný deň rybolovu.

hlbokomorských druhov, ktorý dosahuje 
najmenej 10 % celkovej hmotnosti výlovu 
počas ktoréhokoľvek dňa rybolovu, alebo 
rybolovné činnosti, ktoré vedú k výlovu a 
držaniu na palube viac ako 10 ton 
hlbokomorských druhov každý 
kalendárny rok.

(ca) plavidlo používa výstroj na lov pri dne 
v hĺbke rovnej alebo nižšej ako 200 
metrov.

Or. en

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa zabezpečí, aby sa nariadenie vzťahovalo na 
lov pri dne vo všetkých oblastiach, kde sa predpokladá prítomnosť „zraniteľných 
hlbokomorských druhov“ a „zraniteľných hlbokomorských ekosystémov“. Hraničná hodnota 
stanovená v PDN 4 ods. 2 písm. d) zjednodušuje monitorovanie a presadzovanie nariadenia –
prostredníctvom systému monitorovania plavidiel (VMS) by malo byť pomerne jednoduchšie 
monitorovať hĺbky, v ktorých sa vykonáva rybolov, oproti percentuálnemu podielu 
hlbokomorských druhov vo vedľajšom úlovku. Organizácia OSN pre výživu a 
poľnohospodárstvo považuje za hlbokomorské oblasti vody hlbšie ako 200 m až po ich 
maximálnu hĺbku. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Podmienky, za ktorých možno 
rybolovné činnosti uvedené v odseku 2 
považovať za hlbokomorský rybolov, môže 
Komisia zrevidovať prostredníctvom 
delegovaných aktov, ako sa uvádza 
v článku 20, aby sa tak zohľadnili rôzne 
modely využívania populácií v členských 
štátoch a nové vedecké informácie 
o štruktúre populácií a výskyte 
hlbokomorských druhov.

Or. en



PA\925370SK.doc 11/17 PE500.728v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Komisia má právomoc upraviť 
podmienky udeľovania oprávnení na 
vykládku a prekladanie plavidlám, ktoré 
nemajú oprávnenie na hlbokomorský 
rybolov, prostredníctvom delegovaných 
aktov v súlade s článkom 20, ak sa takéto 
oprávnenie vyžaduje, aby sa tak 
zohľadnili rôzne modely využívania 
populácií v členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 2 - 2e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V každom rybolovnom oprávnení 
vydanom na základe žiadosti podľa odseku 
1 sa určuje výstroj na lov rýb pri dne, ktorý 
sa má použiť, a obmedzujú sa rybolovné 
činnosti oprávnené v oblasti, v ktorej sa 
plánovaná rybolovná činnosť v zmysle 
odseku 1 písm. a) a existujúca rybolovná 
činnosť v zmysle odseku 1 písm. b) 
prekrývajú. Oblasť zamýšľanej rybolovnej 
činnosti možno rozšíriť za hranice oblasti, 
v ktorej sa uskutočňuje existujúca 
rybolovná činnosť, ak členský štát na 
základe vedeckého odporúčania posúdil a 
zdokumentoval, že takéto rozšírenie 
nebude mať závažný nepriaznivý vplyv na 
citlivé morské ekosystémy.

2. V každom oprávnení na rybolov 
vydanom počas prvých dvoch rokov po 
nadobudnutí platnosti tohto nariadenia na 
základe žiadosti podľa odseku 1 sa určuje 
výstroj na lov rýb pri dne, ktorý sa má
použiť, a oprávnené rybolovné činnosti sa 
obmedzujú na oblasť , v ktorej sa 
plánovaná rybolovná činnosť v zmysle 
odseku 1 písm. a) a existujúca rybolovná 
činnosť v zmysle odseku 1 písm. b) 
prekrývajú. Oblasť zamýšľanej rybolovnej 
činnosti možno rozšíriť za hranice oblasti, 
v ktorej sa uskutočňuje existujúca 
rybolovná činnosť, ak členský štát na 
základe vedeckého odporúčania posúdil a 
zdokumentoval, že takéto rozšírenie 
nebude mať závažný nepriaznivý vplyv na 
citlivé morské ekosystémy.
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2a. V prípade všetkých oprávnení na 
rybolov, na ktoré sa nevzťahuje článok 7 
ods. 2, sa každá žiadosť o oprávnenie na 
rybolov vydáva iba pre oblasť, ktorá bola 
podrobená predchádzajúcemu posúdeniu 
vplyvu, v súlade s kritériami stanovenými 
v prílohe III. Posúdenie vplyvu sa 
zverejňuje. Posúdenie vplyvu preskúma 
vedecký poradný orgán. Komisia môže na 
základe odporúčania vedeckého 
poradného orgánu vykonať úpravy či 
zlepšenia takéhoto posúdenia, alebo 
takéto úpravy či zlepšenia požadovať od 
členských štátov. Komisia takisto 
preskúma všetky posúdenia s cieľom 
zohľadniť individuálne, kolektívne a 
kumulatívne vplyvy a vykonáva alebo 
požaduje úpravy či zlepšenia jednotlivých 
posúdení vplyvu.
2b. Počas posudzovania uvedeného v 
odseku 3 príslušné orgány uplatňujú 
kritériá predbežnej opatrnosti. V prípade 
pochybnosti o tom, či je nepriaznivý vplyv 
závažný alebo nie, sa pravdepodobný 
nepriaznivý vplyv vyplývajúci 
z predloženého vedeckého odporúčania 
považuje za závažný.
2c. Od začiatku tretieho roka po 
nadobudnutí platnosti tohto nariadenia 
bude pre akékoľvek oprávnenie na 
rybolov v oblastiach, na ktoré sa vzťahuje 
odsek 2, taktiež potrebné predchádzajúce 
posúdenie vplyvu v súlade s odsekom 3.
2d. V oblastiach, v ktorých nebolo 
vykonané a sprístupnené žiadne riadne 
vedecké posúdenie podľa odseku 3, je 
používanie výstroja na lov pri dne 
zakázané.
2e. Činnosti týkajúce sa lovu pri dne sa 
povolia na základe podmienok 
ustanovených v tomto nariadení, ak 
posúdenie vplyvu ukáže, že zraniteľné 
morské ekosystémy nebudú ohrozené.

Or. en
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Odôvodnenie

Týmto PDN sa zachová požiadavka na posúdenie vplyvu v prípade nových rybolovných 
oblastí (t. j. oblastí nepoznačených ekologickou stopou rybolovu) v návrhu COM, stanoví sa 
však dvojročná lehota na postupné zavedenie požiadavky na vykonávanie posúdení vplyvu 
v existujúcich oblastiach na lov pri dne. Začleňujú sa ním príslušné odseky rezolúcií VZ OSN 
61/105 a 64/72 a do (novej) prílohy III aj medzinárodne dohodnuté kritériá na vykonávanie 
posúdení vplyvu hlbokomorského rybolovu, stanovené v medzinárodných usmerneniach 
Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo z roku 2008 pre riadenie hlbokomorského 
rybolovu na šírom mori. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Platnosť rybolovných oprávnení uvedených 
v článku 4 ods. 1 pre plavidlá, ktoré 
používajú vlečné siete na lov pri dne alebo 
žiabrové siete upevnené o dno, uplynie 
najneskôr po dvoch rokoch od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Po tomto dátume sa rybolovné oprávnenia 
zamerané na rybolov hlbokomorských 
druhov s uvedeným výstrojom nevystavia 
ani neobnovia.

Platnosť oprávnení na rybolov uvedených
v článku 4 ods. 1 pre plavidlá, ktoré 
používajú vlečné siete na lov pri dne alebo 
nastavovacie žiabrovky na lov pri dne, 
uplynie najneskôr po jednom roku od 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
Po tomto dátume sa oprávnenia zamerané 
na rybolov hlbokomorských druhov s 
uvedeným výstrojom nevystavia ani 
neobnovia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Ak na základe najlepších dostupných 
vedeckých poznatkov nie je možné zistiť 
mieru využívania, ktorá je v súlade s 
maximálnym udržateľným výnosom, 
rybolovné možnosti sa stanovia takto:

2. Ak na základe najlepších dostupných 
vedeckých poznatkov nie je možné zistiť 
mieru využívania, ktorá do roku 2015 
zaistí zachovanie alebo obnovu populácií 
hlbokomorských druhov rýb nad úrovňou, 
ktorá môže poskytnúť maximálny 
udržateľný výnos, rybolovné možnosti sa 
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stanovia takto:
(a) ak sa na základe najlepších dostupných 
vedeckých poznatkov určí miera 
využívania, ktorá zodpovedá 
preventívnemu prístupu k riadeniu rybného 
hospodárstva, rybolovné možnosti 
týkajúce sa príslušného obdobia riadenia 
rybného hospodárstva sa nesmú stanoviť
vyššie ako miera využívania;

(a) ak sa na základe najlepších dostupných 
vedeckých poznatkov určí miera 
využívania, ktorá zodpovedá prístupu 
predbežnej opatrnosti k riadeniu rybárstva, 
rybolovné možnosti týkajúce sa 
príslušného obdobia riadenia rybárstva sa 
nestanovia vyššie ako miera využívania;

(b) ak sa na základe najlepších dostupných 
vedeckých poznatkov nezistí miera 
využívania zodpovedajúca preventívnemu
prístupu k riadeniu rybného hospodárstva
pre nedostatok údajov týkajúcich sa 
určitých zásob alebo druhov, príslušným 
druhom rybolovu nemožno prideliť
rybolovné možnosti.

(b) ak sa na základe najlepších dostupných 
vedeckých poznatkov nezistí miera 
využívania zodpovedajúca prístupu 
predbežnej opatrnosti k riadeniu rybolovu
pre nedostatok údajov týkajúcich sa 
určitých populácií alebo druhov, 
príslušným druhom rybolovu sa nepridelia
rybolovné možnosti.

(c) navrhnú a prijmú sa riadiace 
opatrenia vrátane rybolovných možností 
týkajúcich sa cieľových druhov v rámci 
zmiešaného rybolovu, aby sa zabránilo 
vedľajším úlovkom najzraniteľnejších 
druhov a zabezpečila sa dlhodobá 
udržateľnosť všetkých ostatných lovených 
druhov, a
(d) stanovia sa podmienky efektívnej 
prevencie odhadzovania úlovkov. Tieto 
podmienky sa zamerajú na vykládku 
všetkých rýb a iných druhov než rýb 
vytiahnutých na palubu, pokiaľ to nie je v 
rozpore s pravidlami platnými v rámci 
spoločnej rybárskej politiky.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je v súlade s najnovšími poznatkami a odporúčaniami ICES týkajúcimi sa určitých 
druhov hlbokomorského rybolovu, pri ktorých ide o zmiešaný rybolov a dochádza k výlovu 
veľkého množstva necieľových druhov, pričom niektoré z nich sú veľmi zraniteľné voči vplyvu 
rybolovu a v prípade viacerých druhov hlbokomorských žralokov skupina odborníkov IUCN 
na žraloky považuje ich existenciu v severovýchodnom Atlantiku za ohrozenú alebo kriticky 
ohrozenú. Zabezpečuje sa ním tiež súlad s článkom 12 ods. 1 písm. c) návrhu COM 
a poukazuje sa na potrebu chrániť a riadiť okrem rýb aj iné druhy, napríklad koraly a hubky. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 20 – odseky 2 - 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Právomoc prijímať delegované akty v 
zmysle článku 13 sa Komisii udeľuje na 
neurčité obdobie.

2. Právomoc prijímať delegované akty v 
zmysle článku 3 ods. 2a, článku 4 od. 2a 
a 5a a článku 13 sa na Komisiu prenáša na 
neurčité obdobie.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
kedykoľvek odvolať delegovanie 
právomocí uvedených v článku 13. 
Rozhodnutím o zrušení sa ukončí 
delegovanie právomocí uvedené 
v dotknutom rozhodnutí. Toto rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá 
vplyv na platnosť žiadneho delegovaného 
aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

3. Európsky parlament alebo Rada môžu 
delegovanie právomoci uvedené v článku 
3 ods. 2a, článku 4 ods. 2a a 5a a
v článku 13 kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o zrušení sa ukončí 
delegovanie právomocí uvedené 
v dotknutom rozhodnutí. Toto rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá 
vplyv na platnosť žiadneho delegovaného 
aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 13 
nadobudne účinnosť len vtedy, ak v lehote 
2 mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade voči nemu 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím 
tejto lehoty Európsky parlament aj Rada 
informovali Komisiu, že námietky 
nevznesú. Uvedená lehota obdobie sa môže 
na podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady predĺžiť o 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý v podľa článku 3 
ods. 2, článku 4 ods. 2a a 5a a článku 13 
nadobudne účinnosť len vtedy, ak v lehote 
2 mesiacov od oznámenia tohto aktu 
Európskemu parlamentu a Rade voči nemu 
Európsky parlament alebo Rada nevznesú 
žiadne námietky, alebo ak pred uplynutím 
tejto lehoty Európsky parlament aj Rada 
informovali Komisiu, že námietky 
nevznesú. Uvedená lehota sa môže na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
predĺžiť o 2 mesiace.

Or. en

Odôvodnenie

Odzrkadľuje delegované akty, ktoré navrhuje spravodajkyňa.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Príloha IIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha IIa
Posúdenie vplyvu uvedené v článku 7 ods. 
1 sa okrem iného zaoberá:
a) druhom/druhmi vykonávaného či 
plánovaného rybolovu vrátane typov 
plavidiel a výstroja, oblastí rybolovu, 
cieľových druhov a druhov, ktoré by 
mohli tvoriť vedľajšie úlovky, úrovní 
rybolovného úsilia a trvania rybolovných 
činností (plán lovu);
b) najlepšími dostupnými vedeckými a 
technickými informáciami o súčasnom 
stave rybolovných zdrojov a základné 
informácie o ekosystémoch, biotopoch a 
spoločenstvách v oblastiach rybolovu, 
ktoré budú slúžiť ako základ pre 
porovnanie zmien v budúcnosti;
c) identifikáciou, opisom a mapovaním 
citlivých morských ekosystémov, ktorých 
prítomnosť je známa v oblastiach 
rybolovu alebo ktorých prítomnosť sa v 
týchto oblastiach predpokladá;
d) údajmi a metódami používanými na 
identifikáciu, opis a posúdenie vplyvov 
činnosti, identifikáciou medzier v 
poznatkoch a hodnotením neistôt 
spojených s informáciami uvedenými v 
posúdení;
e) identifikáciou, opisom a hodnotením 
výskytu, rozsahu a trvania 
pravdepodobného vplyvu vrátane
kumulatívneho vplyvu činností, na ktoré 
sa vzťahuje posúdenie zraniteľných 
morských ekosystémov a rybolovných 
zdrojov s nízkou produktivitou v danej 
rybolovnej oblasti;
f) posúdením rizík pravdepodobného 
vplyvu rybolovných činností s cieľom 
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určiť, ktoré činnosti budú mať 
pravdepodobne závažný nepriaznivý vplyv, 
najmä pokiaľ ide o zraniteľné morské 
ekosystémy a zdroje rybolovu s nízkou 
produktivitou; a navrhovanými 
opatreniami na zmiernenie a riadenie, 
ktorých cieľom bude predchádzať 
závažnému nepriaznivému vplyvu na 
zraniteľné morské ekosystémy a 
zabezpečiť dlhodobú ochranu a trvalo 
udržateľné využívanie rybolovných 
zdrojov s nízkou produktivitou, a 
opatreniami, ktoré sa použijú s cieľom 
monitorovať účinky rybolovných činností.

Or. en

Odôvodnenie

Zabezpečuje sa tak, že Únia dodrží záväzok implementovať medzinárodné usmernenia 
Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo z roku 2008 pre riadenie hlbokomorského 
rybolovu na šírom mori, pričom znenie v prílohe III je zhodné so znením odseku 47.  
Usmernenia boli prijaté v roku 2008 a následne schválené a zaradené do ustanovení rezolúcií 
VZ OSN 64/72 (2009) a 66/68 (2011) týkajúcich sa riadenia hlbokomorského rybolovu.  Ide 
tu o medzinárodne dojednanú a odsúhlasenú normu na vykonávanie posúdení vplyvu 
hlbokomorského lovu pri dne.


