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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 583, 587, 588, 590, 592, 594, 595

Návrh nariadenia
Článok 1 – odseky 1 a 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rozsah pôsobnosti Rozsah pôsobnosti

1. Spoločná rybárska politika sa vzťahuje 
na:

1. Spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva sa vzťahuje na:

(a) ochranu, riadenie a využívanie
morských biologických zdrojov a

(a) ochranu morských biologických 
zdrojov, udržateľné využívanie a riadenie 
rybolovu zameraného na uvedené zdroje;

(b) sladkovodné biologické zdroje, 
akvakultúru a spracovanie a marketing 
produktov rybného hospodárstva a 
akvakultúry spolu s opatreniami na trhoch 
a finančnými opatreniami na podporu 
spoločnej rybárskej politiky.

(b) ochranu sladkovodných biologických 
zdrojov a akvakultúry, spracovanie a 
marketing produktov rybolovu a 
akvakultúry spolu s opatreniami na trhoch 
a finančnými opatreniami na podporu 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, štrukturálnych opatrení 
a riadenia kapacity flotily;

(ba) sociálnu a ekonomickú 
životaschopnosť rybárskych činností, 
podporu zamestnanosti v pobrežných 
komunitách a ich rozvoja a na osobitné 
problémy drobného a remeselného 
rybolovu a akvakultúry;

2. Spoločná rybárska politika sa vzťahuje 
na činnosti uvedené v odseku 1, keď sa 
vykonávajú :

2. Spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva sa vzťahuje na činnosti 
uvedené v odseku 1, keď sa vykonávajú:

(a) na území členských štátov alebo (a) na území členských štátov, alebo
(b) vo vodách Únie vrátane činností 
vykonávaných rybárskymi plavidlami 
plaviacimi sa pod vlajkou tretích štátov, v 
ktorých sú aj zaregistrované alebo

(b) vo vodách Únie vrátane činností 
vykonávaných rybárskymi plavidlami 
plaviacimi sa pod vlajkou tretích štátov, 
v ktorých sú aj zaregistrované; alebo

(c) rybárskymi plavidlami Únie mimo vôd 
Únie alebo

(c) rybárskymi plavidlami Únie mimo vôd 
Únie alebo

(d) štátnymi príslušníkmi členských štátov 
bez toho, aby tým bola dotknutá primárna 

(d) štátnymi príslušníkmi členských štátov 
bez toho, aby tým bola dotknutá primárna 
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zodpovednosť vlajkového štátu. zodpovednosť vlajkového štátu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 
625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 
656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 669, 671, 699

Návrh nariadenia
Článok 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecné ciele Všeobecné ciele

1. Spoločnou rybárskou politikou sa 
zaisťuje, aby rybolovné a akvakultúrne 
činnosti zabezpečovali dlhodobo 
udržateľné environmentálne, hospodárske 
a sociálne podmienky a prispievali k 
dostupnosti potravinových zásob.

1. Spoločnou politikou v oblasti rybného 
hospodárstva sa zaisťuje, aby rybolovné a 
akvakultúrne činnosti boli 
environmentálne dlhodobo udržateľné a 
riadené spôsobom, ktorý je v súlade s 
cieľmi dosiahnuť prínosy v hospodárskej 
a sociálnej oblasti a v oblasti 
zamestnanosti a prispievať k dostupnosti 
potravinových zásob a príležitostiam na 
rekreačný rybolov, ako aj pamätať na 
spracovateľský priemysel a činnosti na 
pevnine bezprostredne nadväzujúce na 
rybolovnú činnosť a súčasne 
zohľadňovať záujmy spotrebiteľov aj 
výrobcov;

2. V rámci spoločnej rybárskej politiky sa 
vzhľadom na riadenie rybolovu uplatňuje 
prístup založený na zásade predchádzania 
škodám a cieľom tejto politiky je do roku 
2015 zaistiť, aby sa pri využívaní živých 
morských biologických zdrojov populácie 
lovených druhov obnovili a zachovali nad 
úrovňami, ktoré dokážu priniesť 
maximálny udržateľný výnos.

2. V rámci spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva sa vzhľadom na 
riadenie rybolovu uplatňuje prístup 
založený na zásade predbežnej opatrnosti
a zabezpečuje sa, aby sa rybolovné stupne 
úmrtnosti dostali do roku 2015 na úrovne, 
ktoré by umožnili obnovu populácií 
rýb najneskôr do roku 2020 na úrovne, 
ktoré sú schopné priniesť maximálny 
udržateľný výnos, pričom sa všetky 
obnovené populácie udržia na týchto 
úrovniach.

3. V rámci spoločnej rybárskej politiky sa 3. V rámci spoločnej politiky v oblasti 
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vzhľadom na riadenie rybolovu vykonáva 
ekosystémový prístup s cieľom zaistiť, aby 
bol vplyv rybolovných činností na morský 
ekosystém obmedzený. 

rybného hospodárstva sa vzhľadom na 
riadenie rybolovu a akvakultúry vykonáva 
ekosystémový prístup s cieľom zaistiť, aby 
rybolov a akvakultúra prispievali k cieľu 
dosiahnuť, aby ľudské činnosti mali 
minimálny vplyv na morský ekosystém, 
neprispievali k zhoršovaniu morského 
životného prostredia a boli účinne 
prispôsobené jednotlivým rybolovom 
a regiónom.

4. Spoločnou rybárskou politikou sa 
integrujú požiadavky právnych predpisov 
Únie v oblasti životného prostredia.

4. Spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva je súdržná s právnymi 
predpismi Únie v oblasti životného 
prostredia a ďalšími politikami Únie.

4a. Spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva zabezpečí, aby bola kapacita
rybolovu flotíl upravená podľa úrovní 
využívania, ktoré sú v súlade s odsekom 2.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 686, 689, 692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 
707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 728, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 
747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 773, 775

Návrh nariadenia
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konkrétne ciele Konkrétne ciele
Na účel dosiahnutia všeobecných cieľov 
stanovených v článku 2 sa spoločnou 
rybárskou politikou musí uskutočniť 
najmä:

Na účel dosiahnutia všeobecných cieľov 
stanovených v článku 2 sa spoločnou 
politikou v oblasti rybného hospodárstva
musí uskutočniť najmä:

(a) odstránenie neželaných úlovkov
komerčných zásob a postupné zaistenie 
toho, aby sa všetky úlovky takýchto zásob 
vyložili;

(a) minimalizácia a čo najväčšie 
odstránenie nechcených úlovkov
a predchádzanie im;

(aa) zabezpečenie toho, aby sa všetky 
úlovky komerčne využívaných 
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a regulovaných populácií vyložili a aby sa 
zároveň zohľadnili najlepšie vedecké 
odporúčania a zabránilo sa vytváraniu 
nových trhov alebo rozširovaniu 
existujúcich trhov;

(b) zabezpečenie podmienok pre účinné 
rybolovné činnosti v rámci hospodársky 
životaschopného a konkurencieschopného 
odvetvia rybolovu;

(b) zabezpečenie podmienok pre účinné 
environmentálne udržateľné rybolovné 
činnosti v Únii na obnovenie hospodársky 
životaschopného a konkurencieschopného 
odvetvia rybolovu, čím sa zaistia 
spravodlivé konkurenčné podmienky na 
európskom trhu;

(c) podpora rozvoja akvakultúrnych 
činností Únie s cieľom prispieť k 
potravinovej bezpečnosti a zamestnanosti v 
pobrežných a vidieckych oblastiach;

(c) podpora rozvoja akvakultúrnych 
činností, súvisiacich odvetví a zaistenie 
toho, aby boli environmentálne 
udržateľné, s cieľom prispieť k 
potravinovej bezpečnosti a zamestnanosti v 
pobrežných a vidieckych oblastiach;

(d) prispievanie k primeranej životnej 
úrovni tých, ktorí závisia od rybolovných 
činností;

(d) presadzovanie spravodlivej deľby 
morských zdrojov s cieľom prispieť k 
primeranej životnej úrovni a sociálnym 
štandardom tých, ktorí závisia od 
rybolovných činností;

(e) zohľadnenie záujmov spotrebiteľov; (e) zohľadnenie záujmov spotrebiteľov;

(f) zaistenie systematického a
harmonizovaného zberu údajov a ich 
správy.

(f) zaistenie systematického,
harmonizovaného, pravidelného 
a spoľahlivého zberu údajov a ich 
transparentnej správy a riešenie 
problémov, ktoré vznikajú pri zlom 
riadení populácií;

(fa) podpora činností drobného 
pobrežného rybolovu s cieľom zachovať 
ich.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799
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Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) ustanovenie opatrení v súlade s 
najlepšími dostupnými vedeckými 
odporúčaniami;

(b) (Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 40, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 810, 823, 824, 829

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) široká účasť zainteresovaných strán vo 
všetkých fázach od koncepcie opatrení až 
po ich vykonávanie;

(d) primeraná účasť zainteresovaných 
strán, najmä poradných rád a sociálnych 
partnerov, vo všetkých fázach od 
koncepcie opatrení až po ich vykonávanie, 
čím sa prostredníctvom regionalizovaného 
prístupu zabezpečí zohľadnenie 
regionálnych osobitostí;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 816, 817, 818, 819, 820, 821

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) súlad s integrovanou námornou 
politikou a inými politikami Únie.

(f) (Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 45, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855

Návrh nariadenia
Odsek 5 – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„maximálny udržateľný výnos“ znamená
maximálny úlovok, ktorý sa môže 
nekonečne dlho odnímať zo zásoby rýb; 

„maximálny udržateľný výnos“ je najvyšší 
teoretický vyvážený výnos, ktorý sa môže 
(v priemere) neustále odnímať z populácie
rýb za jestvujúcich (priemerných) 
environmentálnych podmienok bez toho, 
aby to malo významný vplyv na 
reprodukčný proces;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 46, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866

Návrh nariadenia
Odsek 5 – zarážka 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„prístup k riadeniu rybného hospodárstva
založený na zásade predchádzania 
škodám“ znamená prístup, podľa ktorého 
by sa nedostatok primeraných vedeckých 
informácií nemal používať ako dôvod na 
oddialenie alebo neprijatie riadiacich 
opatrení na ochranu cieľového druhu, 
príbuzných alebo závislých druhov a 
necieľových druhov a ich prostredia;

„prístup k riadeniu rybolovu založený na 
zásade predbežnej opatrnosti“, ako sa 
uvádza v článku 6 dohovoru OSN 
o populáciách rýb, je prístup, podľa 
ktorého by sa nedostatok primeraných 
vedeckých informácií nemal používať ako 
dôvod na oddialenie alebo neprijatie 
riadiacich opatrení na ochranu alebo 
prevenciu poškodenia cieľového druhu, 
príbuzných alebo závislých druhov a 
necieľových druhov a ich prostredia;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
v mene skupín S&D, ALDE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 888, 989, 991, 1008

Návrh nariadenia
Článok 5 – zarážka 11a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„nechcené úlovky“ sú úlovky druhov 
nedosahujúcich minimálnu ochrannú 
referenčnú veľkosť alebo minimálnu 
veľkosť vykládky, alebo zakázaných či 
chránených druhov, alebo úlovky 
nepredajných druhov, alebo jedince 
predajných druhov, ktoré nespĺňajú 
požiadavky bližšie určené v ustanoveniach 
rybárskeho práva Únie, ktorým sa 
ustanovujú technické, monitorovacie a 
ochranné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 891, 889

Návrh nariadenia
Odsek 5 – zarážka 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„ochranný referenčný bod“ znamená
hodnoty parametrov zásob populácie rýb 
(ako sú napríklad biomasa alebo miera 
úhynu pri rybolove), ktoré sa používajú pri 
riadení rybolovu, napríklad v súvislosti s 
prijateľnou úrovňou biologického rizika 
alebo očakávanou úrovňou výnosu;

„ochranný referenčný bod“ sú hodnoty 
parametrov zásob populácie rýb (ako sú 
napríklad biomasa (B), biomasa neresovej 
populácie (BNP) alebo rybolovný stupeň 
úmrtnosti), ktoré sa používajú pri riadení 
rybolovu, na vymedzenie napríklad 
v súvislosti s prijateľnou úrovňou 
biologického rizika alebo očakávanou 
úrovňou výnosu;
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
v mene skupín S&D, PPE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 49, 890, 894, 896, 897

Návrh nariadenia
Článok 5 – zarážka 12a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„limitný referenčný bod“ sú hodnoty 
parametrov populácie rýb (napr. biomasa 
alebo rybolovný stupeň úmrtnosti), ktoré 
sa používajú pri riadení rybolovu na 
určenie hraničnej hodnoty, nad ktorou 
alebo pod ktorou je riadenie rybolovu v 
súlade napríklad s prijateľnou úrovňou 
biologického rizika alebo očakávanou 
úrovňou výnosu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 51, 913

Návrh nariadenia
Článok 5 – zarážka 14a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„základné biotopy rýb“ sú krehké morské 
biotopy, ktoré je potrebné chrániť 
z dôvodu ich veľmi dôležitej úlohy pri 
plnení ekologických a biologických 
potrieb druhov rýb vrátane dôvodov 
týkajúcich sa rozmnožovania, chovu 
a kŕmenia;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 50, 910, 912, 915

Návrh nariadenia
Článok 5 – zarážka 14b (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„chránená rybolovná oblasť“ je 
geograficky vymedzená morská oblasť, 
v ktorej sú všetky alebo niektoré rybolovné 
činnosti dočasne alebo trvalo zakázané 
alebo obmedzené s cieľom zlepšiť 
využívanie a ochranu živých vodných 
zdrojov alebo ochranu morských 
ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 53, 917, 918, 920

Návrh nariadenia
Odsek 5 – zarážka 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„rybolovná možnosť“ znamená
kvantifikovaný právny nárok na ryby
vyjadrený v úlovkoch a/alebo rybolovnom 
úsilí a podmienky, ktoré sú s týmto 
nárokom funkčne spojené a ktoré sú 
potrebné na jeho vyčíslenie na určitej 
úrovni;

„rybolovná možnosť“ je kvantifikovaný 
právny nárok na lov určitej populácie rýb
vyjadrený v maximálnych úlovkoch alebo 
maximálnom rybolovnom úsilí pre danú 
riadenú oblasť;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 57, 937, 939, 941, 943, 944

Návrh nariadenia
Odsek 5 – zarážka 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„kapacita rybolovu“ znamená tonáž
plavidla v GT (hrubá tonáž) a jeho výkon v 
kW (kilowatt), ako sú vymedzené v 
článkoch 4 a 5 nariadenia Rady (EHS) č. 
2930/86;

„kapacita rybolovu“ je schopnosť plavidla 
loviť ryby meraná podľa charakteristík 
plavidla vrátane tonáže plavidla v GT 
(hrubá tonáž) a jeho výkon v kW 
(kilowatt), ako sú vymedzené v článkoch 4 
a 5 nariadenia Rady (EHS) č. 2930/86, ako 
aj charakteristika a veľkosti rybárskeho 
výstroja a každý iný parameter, ktorý má 
vplyv na jeho schopnosť loviť ryby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 962, 963, 964, 965, 966

Návrh nariadenia
Odsek 5 – zarážka 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„koncový používateľ vedeckých údajov“ 
znamená subjekt so záujmom o vedeckú 
analýzu údajov z odvetvia rybného 
hospodárstva z hľadiska výskumu alebo 
riadenia;

„koncový používateľ vedeckých údajov“ je 
výskumný subjekt alebo riadiaci subjekt so 
záujmom o vedeckú analýzu údajov z 
odvetvia rybolovu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza všetky príslušné pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy
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Návrh nariadenia
Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Všeobecné pravidlá prístupu k vodám (Netýka sa slovenskej verzie.)

3. Vo vodách do 100 námorných míľ od 
základných čiar Azorských ostrovov, 
Madeiry a Kanárskych ostrovov môžu 
dotknuté členské štáty od 1. januára 2013 
do 31. decembra 2022 obmedziť rybolov 
na plavidlá zaregistrované v prístavoch 
týchto ostrovov. Takéto obmedzenia sa 
neuplatňujú na plavidlá Únie, ktoré už 
tradične lovia v týchto vodách, pokiaľ tieto 
plavidlá neprekročia tradične vyvíjané 
rybolovné úsilie. Členské štáty informujú 
Komisiu o obmedzeniach stanovených 
podľa tohto odseku.

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 62, 1038, 1039

Návrh nariadenia
Časť III – hlava a hlava I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ČASŤ III ČASŤ III
OPATRENIA NA OCHRANU 

MORSKÝCH BIOLOGICKÝCH 
ZDROJOV

OPATRENIA NA OCHRANU 
A UDRŽATEĽNÉ VYUŽÍVANIE
MORSKÝCH BIOLOGICKÝCH 

ZDROJOV
HLAVA I HLAVA I

DRUHY OPATRENÍ DRUHY OPATRENÍ

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 1064, 1102, 1103, 1109, 1112, 1154

Návrh nariadenia
Článok -7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Všeobecné ustanovenia o ochranných 

opatreniach
1. Na dosiahnutie všeobecných cieľov 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva stanovené v článku 2 Únia 
prijme opatrenia na ochranu a využívanie 
morských biologických zdrojov, ako sa 
stanovuje v článkoch 7 a 8. Prijímajú sa 
najmä vo forme viacročných plánov
v súlade s článkami 9, 10 a 11 tohto 
nariadenia.
2. Tieto opatrenia sú v súlade s cieľmi 
stanovenými v článkoch 2 a 3 tohto 
nariadenia a pri ich prijímaní sa 
zohľadňujú najlepšie dostupné vedecké 
odporúčania a stanoviská poskytnuté 
príslušnými poradnými radami. 
3. Členské štáty sú splnomocnené prijať 
ochranné opatrenia v súlade s článkami 
17 až 24 a inými príslušnými 
ustanoveniami tohto nariadenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 1054, 1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 
1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 1082, 1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 
1094, 1095, 1097, 1099, 1100, 1101
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Návrh nariadenia
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Druhy ochranných opatrení Druhy ochranných opatrení
Opatrenia na ochranu morských 
biologických zdrojov môžu pozostávať z: 

Opatrenia na ochranu a udržateľné 
využívanie morských biologických zdrojov 
môžu pozostávať z:

(a) prijatia viacročných plánov podľa
článkov 9 – 11; 

(a) prijatia viacročných plánov podľa 
článkov 9 – 11;

(b) stanovenia cieľov pre udržateľné 
využívanie zásob;

(b) stanovenia cieľov pre udržateľné 
využívanie a ochranu populácií a ochranu 
morského prostredia pred vplyvom 
rybolovných činností;

(c) prijatia opatrení na účel prispôsobenia 
počtu rybárskych plavidiel a/alebo druhov 
rybárskych plavidiel dostupným 
rybolovným možnostiam; 

(c) prijatia opatrení na účel prispôsobenia 
počtu rybárskych plavidiel a/alebo druhov 
rybárskych plavidiel dostupným 
rybolovným možnostiam;

(d) zavedenia stimulov, vrátane stimulov 
ekonomickej povahy, na podporu 
selektívnejšieho rybolovu alebo rybolovu s 
nízkym vplyvom;

(d) zavedenia stimulov na podporu 
selektívnejšieho rybolovu a rybolovných 
metód s nízkym vplyvom na morský 
ekosystém a rybolovné zdroje vrátane 
preferenčného prístupu k vnútroštátnym 
rybolovným možnostiam vyhradeným 
v súlade s článkom 29 a stimulov 
ekonomickej povahy;

(e) stanovenia rybolovných možností; (e) prijatia opatrení na stanovenie 
a pridelenie rybolovných možností podľa 
vymedzenia v článku 1;

(f) prijatia technických opatrení uvedených 
v článku 14;

(f) prijatia technických opatrení uvedených 
v článkoch 8 a 14;

(g) prijatia opatrení týkajúcich sa 
povinnosti vyložiť všetky úlovky;

(g) prijatia opatrení na plnenie cieľov 
stanovených v článku 15 tohto 
nariadenia;

(h) realizácie pilotných projektov 
vzťahujúcich sa na alternatívne druhy 
techník riadenia rybolovu. 

(h) realizácie pilotných projektov 
vzťahujúcich sa na alternatívne druhy 
techník riadenia rybolovu a výstroja, ktoré 
zvyšujú selektívnosť alebo znižujú na 
minimum vplyv rybolovných činností na 
morské prostredie;

(ha) prijatia opatrení, ktoré pomáhajú 
členským štátom plniť požiadavky 
právnych predpisov v oblasti životného 
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prostredia;
(hb) zriadenie oblastí obnovy populácie 
rýb,
(hc) prijatia iných opatrení, ktoré prispejú 
k dosiahnutiu cieľov uvedených 
v článkoch 2 a 3.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
v mene skupín S&D, Verts/ALE
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 1108, 1795

Návrh nariadenia
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7a
Zriadenie oblastí obnovy populácie rýb
1. Na zabezpečenie ochrany živých 
vodných zdrojov a morských ekosystémov 
a v rámci prístupu založeného na zásade 
predbežnej opatrnosti členské štáty 
vytvoria súvislú sieť oblastí obnovy 
populácií rýb, v ktorých sú zakázané 
všetky rybolovné činnosti, a najmä oblastí, 
ktoré sú dôležité pre rozmnožovanie rýb.
2. Členské štáty identifikujú a určia toľko 
oblastí, koľko je potrebných na vytvorenie 
súvislej siete oblastí obnovy populácií rýb.
3. Tieto oblasti sa zriadia pomocou 
technických opatrení v rozsahu najmenej 
10 % z teritoriálnych vôd každého 
členského štátu.
4. Umiestnenie oblastí obnovy populácií 
rýb sa neupravuje počas prvých piatich 
rokov od ich stanovenia. Ak je potrebná 
úprava, vykoná sa až po zriadení inej 
oblasti alebo oblastí s rovnakými 
rozmermi.
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Pri vytváraní tejto siete sa zohľadnia 
a zahrnú všetky existujúce oblasti, 
v ktorých sú rybolovné činnosti už 
zakázané. Členské štáty identifikujú 
takéto oblasti spolu s vedeckou komunitou 
a zástupcami organizácie výrobcov 
dotknutých rybárov a po porade 
s poradnými radami a stanovia časový 
rozvrh s cieľom dokončiť ich zriadenie do 
roku 2020.
6. Opatrenia a rozhodnutia uvedené
v odsekoch 2, 3 a 4 sa oznámia Komisii 
spolu s vedeckými, technickými, 
sociálnymi a právnymi dôvodmi 
a zverejnia sa.
7. Príslušné orgány dotknutých členských 
štátov rozhodnú o tom, či oblasti obnovy 
populácií rýb určené v odsekoch 1, 2, 3 
a 4 budú obklopené zónou alebo zónami, 
v ktorých sú rybolovné činnosti 
obmedzené, a po oznámení Komisii 
rozhodnú o rybárskych výstrojoch, ktoré 
sa v uvedených zónach môžu používať, 
ako aj o primeraných opatreniach 
riadenia a technických pravidlách, ktoré 
sa v nich budú uplatňovať a ktoré nesmú 
byť menej prísne ako ustanovenia 
právnych predpisov Únie. Tieto 
informácie sa zverejnia.
8. Ak rybárske plavidlo prechádza cez 
oblasť obnovy populácií rýb, zabezpečí, 
aby boli počas tranzitu všetky výstroje, 
ktoré sa používajú na rybolov, na palube 
upevnené a uskladnené.
9. Únia príjme opatrenia aj na zníženie 
možných negatívnych sociálnych 
a hospodárskych dôsledkov zriadenia 
oblastí obnovy populácií rýb.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
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návrhy 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 1117, 1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 
1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1148, 1149, 1150

Návrh nariadenia
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Druhy technických opatrení Druhy technických opatrení
Technické opatrenia môžu pozostávať z: Technické opatrenia môžu pozostávať z:

(a) veľkosti ôk a pravidiel týkajúcich sa 
nasadenia rybárskeho výstroja;

(a) vymedzenia vlastností rybárskeho 
výstroja a pravidiel týkajúcich sa jeho
nasadenia;

(b) obmedzení vzťahujúcich sa na 
konštrukciu rybárskeho výstroja vrátane 

(b) špecifikácií vzťahujúcich sa na 
konštrukciu rybárskeho výstroja vrátane:

i) úprav alebo dodatočných zariadení na 
zlepšenie selektivity alebo zníženie vplyvu 
na bentické pásmo; 

i) úprav alebo dodatočných zariadení 
na zlepšenie selektivity alebo 
minimalizáciu negatívneho vplyvu 
na ekosystém;

ii) úprav alebo dodatočných zariadení na 
zníženie náhodného zachytávania 
ohrozených, bezprostredne ohrozených a 
chránených druhov;

ii) úprav dodatočných zariadení na zníženie 
náhodného zachytávania ohrozených, 
bezprostredne ohrozených a chránených 
druhov, ako aj iných nechcených úlovkov;

(c) zákazov nasadenia určitého rybárskeho 
výstroja v určitých oblastiach alebo 
obdobiach;

(c) zákazov alebo obmedzení nasadenia 
určitého rybárskeho výstroja alebo iného 
technického vybavenia;

(d) zákazov alebo obmedzení rybolovných 
činností v určitých zónach a/alebo
obdobiach; 

(d) zákazov alebo obmedzení rybolovných 
činností v určitých zónach alebo
obdobiach;

(e) požiadaviek na rybárske plavidlá, aby 
prestali vykonávať činnosť v danej oblasti 
počas vymedzeného minimálneho obdobia 
s cieľom chrániť dočasné nahromadenie 
citlivých morských zdrojov;

(e) požiadaviek na rybárske plavidlá, aby 
prestali vykonávať činnosť vo vymedzenej
oblasti počas vymedzeného minimálneho 
obdobia s cieľom chrániť základné biotopy 
rýb, dočasné nahromadenie citlivých 
morských zdrojov, ohrozené alebo 
rozmnožujúce sa druhy alebo mláďatá;

(f) osobitných opatrení na obmedzenie 
vplyvu rybolovných činností na morské 
ekosystémy a necieľové druhy; 

(f) osobitných opatrení na minimalizáciu 
negatívneho vplyvu rybolovných činností 
na morskú biodiverzitu a morské 
ekosystémy vrátane opatrení s cieľom 
vyhnúť sa nechceným úlovkom, obmedziť
ich a čo najvyššej miere ich odstrániť;

(g) ostatných technických opatrení 
zameraných na ochranu morskej 
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biodiverzity.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 1160, 1161, 1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 
1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 1187, 1208, 1219, 1221

Návrh nariadenia
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Viacročné plány Viacročné plány
1. Zriadenie viacročných plánov, v 
ktorých sa stanovujú ochranné opatrenia 
na zachovanie alebo obnovu zásob rýb nad 
úrovňami, pri ktorých sú tieto zásoby 
schopné prinášať maximálny udržateľný 
výnos, je prioritou.

1. Európsky parlament a Rada stanovia v 
rámci riadneho legislatívneho postupu 
prioritne, najneskôr do...*, viacročné 
plány, ktoré zohľadňujú vedecké 
odporúčania výboru STECF a rady ICES 
a do ktorých sú začlenené ochranné 
opatrenia na zachovanie alebo obnovu 
populácie rýb nad úrovňami, pri ktorých sú 
tieto zásoby schopné prinášať maximálny 
udržateľný výnos, a to v súlade s článkom 
2 ods. 2. Viacročné plány umožnia, aby sa 
splnili aj iné ciele v súlade s článkami 2 
a 3 tohto nariadenia.
___________________

* Ú. v. EÚ: vložte, prosím, dátum o štyri 
roky neskôr, ako je dátum nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.

2. Vo viacročných plánoch sa stanovuje: 2. Vo viacročných plánoch sa stanovuje:
(a) základ pre stanovenie rybolovných
možností pre dotknuté zásoby rýb na 
základe vopred vymedzených ochranných 
referenčných bodov a

(a) základ pre stanovenie možností pre 
dotknuté populácie rýb na základe vopred 
vymedzených ochranných referenčných 
bodov a/alebo limitných referenčných 
bodov, ktoré zodpovedajú cieľom 
stanoveným v článku 2 a zohľadňujú 
vedecké odporúčania;

(b) opatrenia, ktorými sa efektívne dokáže 
zabrániť tomu, aby sa ochranné referenčné 

(b) opatrenia, ktorými sa efektívne dokáže 
zabrániť tomu, aby sa limitné referenčné 
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body prekročili. body prekročili, a ktoré sú zamerané na 
dosiahnutie ochranných referenčných 
bodov;

3. Viacročné plány sa, pokiaľ je to možné, 
vzťahujú buď na rybné hospodárstvo 
zamerané na jeden druh zásoby rýb, alebo 
na rybné hospodárstvo zamerané na zmes 
rôznych zásob, a berú do úvahy interakcie 
medzi zásobami rýb a rybným 
hospodárstvom.

3. Viacročné plány sa, pokiaľ je to možné, 
vzťahujú buď na rybolov zameraný na 
jeden druh populácie rýb, alebo na rybolov 
zameraný na zmes rôznych populácií, 
a berú do úvahy interakcie medzi 
populáciami rýb, rybolovom a morskými 
ekosystémami.

4. Viacročné plány vychádzajú z prístupu k 
riadeniu rybného hospodárstva založeného
na zásade predchádzania škodám a 
vedecky prijateľným spôsobom zohľadňujú 
obmedzenia dostupných údajov a metód 
posudzovania a všetky kvantifikované 
zdroje neistoty. 

4. Viacročné plány vychádzajú z prístupu 
k riadeniu rybolovu založenému na zásade 
predbežnej opatrnosti a vedecky 
prijateľným spôsobom zohľadňujú 
obmedzenia dostupných údajov a metód 
posudzovania vrátane údajov 
o nesprávnom posudzovaní populácií
a všetky kvantifikované zdroje neistoty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 1234, 1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 
1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 
1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274, 1279

Návrh nariadenia
Článok 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ciele viacročných plánov Ciele viacročných plánov
1. Viacročnými plánmi sa do roku 2015
zabezpečí prispôsobenie miery úhynu pri 
rybolove, ktorého výsledkom bude miera 
úhynu pri rybolove, ktorou sa všetky 
zásoby obnovia a zachovajú nad 
úrovňami, ktoré sú schopné poskytovať 
maximálny udržateľný výnos. 

1.  Viacročnými plánmi sa zabezpečí 
prispôsobenie rybolovných stupňov 
úmrtnosti tak, aby sa do roku 2015
rybolovné stupne úmrtnosti dostali na
úrovne, ktoré by umožnili obnovu 
populácií rýb, najneskôr do roku 2020,
nad úrovne, ktoré sú schopné poskytovať 
maximálny udržateľný výnos a udržať 
všetky obnovené populácie na týchto 
úrovniach.
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2. V prípadoch, keď nie je možné určiť 
mieru úhynu pri rybolove, pri ktorej sa 
zásoby obnovujú a zachovávajú nad 
úrovňami, ktoré sú schopné poskytovať 
maximálny udržateľný výnos, sa vo 
viacročných plánoch ustanovia 
preventívne opatrenia, ktorými sa zaistí 
porovnateľný stupeň ochrany príslušných 
zásob.

2. V prípadoch, keď nie je možné určiť 
rybolovnú úmrtnosť tak, ako sa stanovuje 
v odseku 1, vo viacročných plánoch sa 
uplatňuje prístup k riadeniu rybolovu 
založený na zásade predbežnej opatrnosti 
a stanovia sa zastupujúce normy 
a opatrenia, ktorými sa zaistí 
prinajmenšom porovnateľný stupeň 
ochrany príslušných populácií.
2a. Bez toho, aby boli dotknuté 
ustanovenia odsekov 1 a 2, sú opatrenia, 
ktoré majú byť začlenené do viacročných 
plánov, a časový rozvrh na ich 
uplatňovanie, primerané k cieľom, 
zámerom a očakávanému časovému 
rámcu a zohľadňujú ich hospodársky 
a sociálny vplyv. Uplatňujú sa postupne, 
s výnimkou naliehavých prípadov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
v mene skupín S&D, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Odchýlne od odseku 1, ale bez toho, 
aby bolo dotknuté dodržiavanie prístupu 
založeného na zásade predbežnej 
opatrnosti, viacročné plány môžu 
obsahovať doložku, ktorá stanovuje, že 
v prípade, že rybolovné stupne úmrtnosti 
vypočítané podľa článku 9 ods. 2 a článku 
10 ods. 1 vedú k potrebe ročného zníženia 
celkového prípustného úlovku o viac než 
25 %, ročné zníženie celkového 
prípustného úlovku sa môžu obmedziť na 
25 %. Touto odchýlkou nie sú dotknuté 
dodatočné ustanovenia 
o kvantifikovateľných cieľoch 
vyjadrených formou maximálnych 
ročných mier fluktuácie celkových 
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prípustných úlovkov, ako sa uvádza v 
článku 11 pododseku c) bode iii).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Viacročné plány môžu obsahovať 
ustanovenia na riešenie osobitných 
charakteristík zmiešaného rybolovu 
v súvislosti so zachovaním a obnovením 
populácií nad úrovne, ktoré sú schopné 
poskytovať maximálny udržateľný výnos, 
ak sa vo vedeckých odporúčaniach 
uvádza, že zvýšenie selektívnosti s cieľom 
zabrániť tomu, že vyčerpaním kvóty pre 
jeden druh sa zamedzí loveniu iných 
druhov („choke-fish“), sa nedá 
dosiahnuť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 99, 1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 
1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 1232, 1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 
1296,  1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 1313, 1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 
1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 1349, 1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 
1193, 1201, 1321, 1371

Návrh nariadenia
Článok 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Obsah viacročných plánov Obsah viacročných plánov
Viacročný plán obsahuje: 1. Viacročný plán obsahuje:
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(a) rozsah (vyjadrený v zásobách), oblasť 
rybného hospodárstva a morský 
ekosystém, na ktorý sa viacročný plán 
uplatňuje;

(a) rozsah (vyjadrený geografickou 
oblasťou), populácie, oblasti rybolovu
a morské ekosystémy, na ktoré sa 
viacročný plán uplatňuje;

(b) ciele zodpovedajúce cieľom 
stanoveným v článkoch 2 a 3;

(b) ciele zodpovedajúce cieľom 
stanoveným v článkoch 2 a 3 a príslušným 
ustanoveniam v článkoch 6a, 9 a 10 tohto 
nariadenia;

(ba) posúdenie kapacity flotily a v prípade, 
že kapacita rybolovu nie je v účinnej 
rovnováhe s dostupnými rybolovnými 
možnosťami, plán na zníženie kapacity 
vrátane harmonogramu a konkrétnych 
opatrení, ktoré má prijať každý dotknutý 
členský štát a ktorých výsledkom bude 
zladenie uvedenej kapacity rybolovu 
s dostupnými rybolovnými možnosťami 
v záväznej lehote; takéto posúdenie by 
malo zahŕňať vyhodnotenie sociálno-
hospodárskeho rozmeru sledovanej flotily 
bez toho, aby boli dotknuté povinnosti 
stanovené v článku 34;

p (bb) posúdenie nechcených vplyvov 
rybolovu na ekosystém a morské životné 
prostredie v súlade s právom Únie 
a medzinárodnými dohovormi, ako aj 
posúdenie sociálno-hospodárskeho vplyvu 
opatrení prijatých v rámci viacročného 
plánu;

(c) kvantifikovateľné ciele vyjadrené 
pomocou:

(c) kvantifikovateľné ciele vyjadrené 
pomocou:

i) miery úhynu pri rybolove a/alebo i) rybolovného stupňa úmrtnosti a/alebo

ii) biomasy generačný rýb a ii) biomasy neresovej populácie a

iia) maximálneho percentuálneho podielu 
nechcených a nepovolených úlovkov
iib) maximálnych ročných zmien 
v rybolovných možnostiach
iic) charakteristík dobrého 
environmentálneho stavu rybolovu, ako sa 
stanovuje v smernici 2008/56/ES a 
rozhodnutí 2010/477/EÚ;

iii) stability úlovkov;
(d) jasné časové rámce na dosiahnutie (d) jasné časové rámce na dosiahnutie 
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kvantifikovateľných cieľov; všetkých kvantifikovateľných cieľov
(e) technické opatrenia vrátane opatrení 
týkajúcich sa odstránenia neželaných 
úlovkov;

(e) ochranné a technické opatrenia, ktoré 
treba prijať na dosiahnutie cieľov 
stanovených v článku 15 tohto 
nariadenia, a opatrenia, ktoré sú určené 
na to, aby sa zabránilo nechceným 
úlovkom a aby sa čo najviac odstránili; 

(f) kvantifikovateľné ukazovatele pre 
pravidelné monitorovanie a posudzovanie 
pokroku pri dosahovaní cieľov viacročného 
plánu; 

(f) kvantifikovateľné ukazovatele pre 
pravidelné monitorovanie a posudzovanie 
pokroku pri dosahovaní cieľov viacročného 
plánu a jeho sociálno-ekonomického 
vplyvu;

(g) konkrétne opatrenia a ciele pre 
sladkovodnú časť životného cyklu 
anadrómnych a katadrómnych druhov; 

(g) prípadne konkrétne opatrenia a ciele 
pre sladkovodnú časť životného cyklu 
anadrómnych a katadrómnych druhov;

(h) zníženie vplyvu rybolovu na ekosystém 
na minimum; 

(h) opatrenia na zníženie vplyvu rybolovu 
na ekosystém;

(i) zaistenia a kritéria aktivácie týchto 
zaistení;

(i) záruky a kritéria aktivácie týchto záruk;

ia) opatrenia na zabezpečenie súladu 
s ustanoveniami viacročného plánu;

(j) akékoľvek iné opatrenia vhodné na 
dosiahnutie cieľov viacročných plánov. 

j) akékoľvek iné vhodné a primerané 
opatrenia na dosiahnutie cieľov 
viacročných plánov.

1a. Viacročné plány zabezpečujú ich 
pravidelné preskúmanie, aby sa 
vyhodnotil pokrok dosiahnutý pri plnení 
ich cieľov, pričom treba zohľadniť najmä 
nové prvky, ako sú zmeny vo vedeckých 
odporúčaniach, a umožniť akékoľvek 
potrebné čiastkové prispôsobenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 93, 1381, 1383, 1384, 1385
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Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Súlad s povinnosťami vyplývajúcimi z 
právnych predpisov Únie v oblasti 

životného prostredia

Súlad s povinnosťami vyplývajúcimi 
z právnych predpisov Únie v oblasti 

životného prostredia v súvislosti 
s chránenými oblasťami

1. V osobitne chránených územiach v 
zmysle článku 6 smernice 92/43/EHS, 
článku 4 smernice 2009/147/ES a článku 
13 ods. 4 smernice 2008/56/ES vykonávajú 
členské štáty rybolovné činnosti tak, aby 
znížili vplyv týchto činností v rámci 
takýchto osobitne chránených území.

1. Spoločná politika v oblasti rybného 
hospodárstva a všetky následné opatrenia 
o osobitne chránených oblastiach, ktoré 
prijali členské štáty, sú v plnom súlade so 
smernicou 92/43/EHS, smernicou 
2009/147/ES a smernicou 2008/56/ES. 
V oblastiach uvedených v článku 6 
smernice 92/43/EHS, článku 4 smernice 
2009/147/ES a článku 13 ods. 4 smernice 
2008/56/ES rybolovné činnosti reguluje 
členský štát, ktorý zriadil oblasti 
spôsobom, ktorý plne zodpovedá cieľom 
uvedených smerníc, pričom konzultuje 
s Komisiou, poradnými radami a inými 
relevantnými zainteresovanými stranami.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 
1425

Návrh nariadenia
Článok 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia Komisie v prípade vážneho 
ohrozenia morských biologických zdrojov

Opatrenia Komisie v prípade vážneho 
ohrozenia morských biologických zdrojov

1. Na základe dôkazov o vážnom ohrození 
ochrany morských biologických zdrojov 
alebo morského ekosystému, ktoré si 
vyžaduje okamžité konanie, môže Komisia 
vychádzajúc z odôvodnenej žiadosti 

1. Ak existuje dôkaz založený na 
spoľahlivých vedeckých údajoch o 
vážnom ohrození ochrany morských 
biologických zdrojov alebo morského 
ekosystému, ktoré si vyžaduje okamžité 
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členského štátu alebo vlastnej iniciatívy 
rozhodnúť, že prijme dočasné opatrenia
na zmiernenie ohrozenia.

konanie, Komisia je splnomocnená 
v súlade s článkov 55 prijať delegované 
akty na zmiernenie ohrozenia.

Tieto delegované akty sa prijímajú iba z 
vážnych naliehavých dôvodov a uplatňuje 
sa postup stanovený v článku 55a.

2. Členský štát oznámi odôvodnenú 
žiadosť uvedenú v odseku 1 súčasne 
Komisii, ostatným členským štátom a 
príslušným poradným radám.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 1442, 1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 
1455, 1457, 1459

Návrh nariadenia
Článok 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rámce pre technické opatrenia Rámce pre technické opatrenia

Zriadia sa rámce pre technické opatrenia, 
aby sa zaistila ochrana morských 
biologických zdrojov a zníženie vplyvu 
rybolovných činností na zásoby rýb a 
morské ekosystémy. Rámcami pre 
technické opatrenia:

Zriadia sa rámce pre technické opatrenia, 
aby sa zaistila ochrana morských 
biologických zdrojov a zníženie vplyvu 
rybolovných činností na populácie rýb 
a iné druhy. Rámcami pre technické 
opatrenia:

(a) sa prispieva k zachovaniu alebo 
obnoveniu zásob rýb nad úrovňami, ktoré 
sú schopné poskytovať maximálny 
udržateľný výnos, a to prostredníctvom 
zlepšenia výberu veľkosti a v prípade 
potreby výberu druhov;

(a) sa prispieva k zachovaniu alebo 
obnoveniu populácií rýb nad úrovňami, 
ktoré sú schopné poskytovať maximálny 
udržateľný výnos v súlade s článkom 2 
ods. 2, a to prostredníctvom zlepšenia 
selektívnosti podľa druhov a veľkosti;

(b) sa znižujú úlovky jedincov zo zásob
rýb, ktorý nedosahujú požadovanú veľkosť;

(b) sa predchádza úlovkom jedincov z 
populácií rýb, ktorí nedosahujú 
požadovanú veľkosť, znižujú sa na 
minimum a čo najviac odstraňujú;

(c) sa znižujú úlovky neželaných morských 
organizmov;

(c) sa predchádza úlovkom nechcených
morských organizmov a morských vtákov,
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znižujú sa na minimum a čo najviac 
odstraňujú;

(d) sa zmierňuje vplyv rybárskeho výstroja 
na ekosystém a životné prostredie, najmä 
pokiaľ ide o ochranu biologicky citlivých 
zásob a biotopov.

(d) sa znižuje na minimum vplyv 
rybárskeho výstroja na ekosystém a 
morské životné prostredie, najmä pokiaľ 
ide o ochranu biologicky citlivých 
populácií a biotopov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 1579, 1580, 1586

Návrh nariadenia
Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 14a
Vyhýbanie sa nechceným úlovkom a ich 

znižovanie na minimum
1. Pred zavedením povinnosti vyložiť 
všetky úlovky príslušného rybolovu v 
súlade s článkom 15 na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
odporúčaní a s prihliadnutím na 
stanoviská príslušných regionálnych 
poradných rád uskutočňujú členské štáty 
v prípade potreby pilotné projekty 
zamerané na plne preskúmanie všetkých 
realizovateľných metód, ako sa vyhýbať 
nechceným úlovkom v rybolove, ako ich 
znížiť na minimum a odstrániť. Tieto 
pilotné projekty prípadne uskutočňujú 
organizácie výrobcov. Výsledky týchto 
pilotných projektov sa premietnu do 
dlhodobého plánu riadenia každého 
rybolovu vo forme ďalších stimulov na 
používanie najselektívnejších výstrojov 
a metód rybolovu, ktoré sú k dispozícii. 
Členské štáty tiež vypracujú atlas 
odhodených úlovkov, ktorý zobrazuje 
mieru odhodených úlovkov pre každý 
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druh rybolovu, na ktorý sa vzťahuje 
článok 15 ods. 1. Tento atlas je založený 
na objektívnych a reprezentatívnych 
údajoch.
2. Únia poskytne finančnú podporu na 
prípravu a uskutočnenie pilotných 
projektov zavedených v súlade s odsekom 
1 a na používanie selektívnych výstrojov 
s cieľom znížiť nechcené a nepovolené 
úlovky. V opatreniach finančnej pomoci 
sa osobitne zohľadnia rybári, ktorých sa 
týka povinnosť vyložiť všetky úlovky 
a ktorí pôsobia v oblasti zmiešaného 
rybolovu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 
1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 1505, 1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 
1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 
1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570, 1575

Návrh nariadenia
Článok 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Povinnosť vyložiť všetky úlovky Povinnosť vyložiť a zaevidovať všetky 
úlovky lovených a regulovaných druhov

1. Všetky úlovky ďalej uvedených zásob 
rýb, na ktoré sa vzťahujú limity úlovkov a 
ktoré sa ulovili v rámci rybolovných 
činností vo vodách Únie alebo rybárskymi 
plavidlami Únie mimo vôd Únie, sa 
prinesú a uchovajú na palube rybárskych 
plavidiel, zaevidujú a vyložia, s výnimkou 
prípadov, keď sa tieto úlovky používajú 
ako živá návnada, a to v súlade s týmto 
časovým rámcom:

1. Všetky úlovky lovených a regulovaných 
druhov ulovené počas uvedených 
rybolovov v rámci rybolovných činností vo 
vodách Únie alebo rybárskymi plavidlami 
Únie mimo vôd Únie, sa prinesú a 
uchovajú na palube rybárskych plavidiel, 
zaevidujú a vyložia. Táto povinnosť sa 
vzťahuje na uvedené druhy rybolovu v 
súlade s týmto časovým rámcom:

(a) Najneskôr od 1. januára 2014: (a) Najneskôr od 1. januára 2014:

makrely, slede, stavridy, tresky belasé, rybolov zameraný na malé pelagické 
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ryby druhu Capros aper, sardely európske, 
striebrice, sardinely, korušky polárne;

druhy, t. j. makrely, slede, stavridy, tresky 
belasé, ryby druhu Capros aper, sardely
európske, striebrice, sardinky a šproty,

tuniaky modroplutvé, mečiare veľké, 
tuniaky dlhoplutvé, tuniaky okaté, ostatné 
plachetníkovité.

veľké pelagické druhy, t. j. tuniaky 
modroplutvé, mečiare veľké, tuniaky 
dlhoplutvé, tuniaky okaté, ostatné 
plachetníkovité,

rybolov na priemyselné účely, o. i. lov 
korušky polárnej, piesočnicovitých 
a tresky koruškovitej;
lov lososa atlantického v Baltskom mori.

(b) Najneskôr od 1. januára 2015: tresky, 
merlúzy európske, soley;

(b) Najneskôr od 1. januára 2016:

– rybolov vo vodách Únie v severnej časti 
Atlantického oceánu:
Severné more
lov tresky škvrnitej, tresky jednoškvrnnej, 
tresky merlang, tresky tmavej,
lov homára štíhleho,
lov soley európskej a platesy,
lov merlúzy európskej,
lov krevety boreálnej,
lov ďalších druhov, ktorý sa bude ďalej 
analyzovať,
rybolov v Baltskom mori okrem lovu 
lososa atlantického,
Severozápadné vody
– lov tresky škvrnitej, tresky 
jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky 
tmavej,
– lov homára štíhleho,
– lov soley európskej a platesy,
– lov merlúzy európskej, 
– lov ďalších druhov, ktorý sa bude ďalej 
analyzovať,
Juhozápadné vody
– lov tresky škvrnitej, tresky 
jednoškvrnnej, tresky merlang, tresky 
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tmavej,
– lov homára štíhleho,
– lov soley európskej a platesy,
– lov merlúzy európskej,
– lov ďalších druhov, ktorý sa bude ďalej 
analyzovať.

(c) Najneskôr od 1. januára 2016: tresky 
jednoškvrné, tresky merlang, ryby druhu 
Lepidorhombus whiffiagonis, čert morský, 
platesy veľké, molvy veľké, tresky tmavé, 
tresky žltkavé, platesy Microstomus kitt , 
kalkany veľké, kalkany hladké, molvy 
modré, ryby druhu Aphanopus carbo, 
dlhochvosty tuponosé, ryby druhu 
Hoplostethus atlanticus, halibuty tmavé, 
miene lemované, sebastesy a zásoby rýb, 
ktoré žijú na alebo pri dne, v 
Stredozemnom mori.

(c) Najneskôr od 1. januára 2017:

– lov, na ktorý sa nevzťahuje odsek 1 
písm. (a) vo vodách Únie a mimo nej.
1a. Hneď po zavedení povinnosti vyložiť 
všetky úlovky v rybolove sa všetky úlovky 
druhov, na ktoré sa viaže povinnosť 
vyložiť všetky úlovky, evidujú a prípadne 
odpočítavajú z kvóty príslušného rybára, 
organizácie výrobcov alebo združenia pre 
spoločné riadenie s výnimkou druhov, 
ktoré sa môžu vypúšťať do mora podľa 
odseku 1b (nový);
1b. Z povinnej vykládky stanovenej 
v článku 15 ods. 1 sú vylúčené tieto 
druhy:
– druhy ulovené, aby sa použili ako živá 
návnada;
– druhy, ktoré majú podľa dostupných 
vedeckých informácií vysokú mieru 
prežitia, s ohľadom na charakter 
rybárskeho výstroja, rybolovné praktiky a 
podmienky v rybolovnej oblasti druhov, 
pre ktoré bol stanovený systém nulového 
celkového povoleného výlovu;
1c. Na zjednodušenie a zladenie 
vykonávania povinnosti vyložiť všetky 
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úlovky a s cieľom zabrániť 
neprimeraným narušeniam cieľového 
rybolovu a znížiť množstvo nechcených 
úlovkov sa v rámci viacročných plánov 
prijatých podľa článku 9 alebo iných 
špecifických nariadení Únie 
o uplatňovaní povinnosti vykládky, alebo 
iných právnych predpisov prijatých Úniou 
prípadne stanovuje:
– zoznam necieľových druhov s nízkym 
prirodzeným výskytom, ktoré sa môžu 
počítať do kvóty cieľových druhov 
daného rybolovu, ak sú splnené tieto 
podmienky:
– národná ročná kvóta pre tieto necieľové 
druhy je úplne využitá,
– kumulované úlovky necieľových druhov 
nepresiahnu 3 % podiel celkového úlovku 
cieľových druhov,
– populácia necieľových druhov sa 
nachádza v rámci bezpečných 
biologických limitov,
– ustanovenia pre výnimky de minimis z 
povinnosti vykladať všetky úlovky, ktoré 
by umožnili rybárom odhodiť až 5 percent 
ich celkového ročného úlovku a zároveň 
zabezpečiť, že celkové odhodenie každej 
populácie nepresahuje 5 percent 
celkového ročného úlovku tejto populácie 
v EÚ. Tieto výnimky bránia 
neprimeraným nákladom na manipuláciu 
s nechcenými úlovkami a môžu byť 
udelené iba v prípade, že vedecké dôkazy 
potvrdzujú, že je veľmi ťažké dosiahnuť 
zvýšenie selektivity.
– pravidlá stimulov na predchádzanie lovu 
mláďat rýb vrátane vyšších podielov kvót, 
ktoré sa musia odpočítať z kvóty rybára 
v prípade lovenia mláďat;

2. Pre zásoby rýb uvedené v odseku 1 sa 
stanovia minimálne ochranné referenčné 
veľkosti vychádzajúce z najlepších 
dostupných vedeckých odporúčaní. Predaj 
úlovkov takýchto zásob rýb 
nedosahujúcich minimálnu ochrannú 

2. Pre populácie rýb, ktoré podliehajú 
povinnosti vyložiť všetky úlovky
stanovenej v odseku 1, a v prípade potreby 
s cieľom ochrániť mláďatá odrádzaním 
od zámerného lovu mláďat, sa stanovia 
minimálne ochranné referenčné veľkosti, 
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referenčnú veľkosť sa obmedzuje výlučne 
na účel spracovania na rybiu múčku 
alebo krmivo pre domáce zvieratá.

ktoré odrážajú vek a veľkosť potrebné pre 
prvé rozmnožovanie a ktoré vychádzajú z 
najlepších dostupných presných 
a aktuálnych vedeckých odporúčaní. Lov
takýchto rýb nedosahujúcich minimálnu 
ochrannú referenčnú veľkosť sa obmedzuje 
na použitie iné ako na ľudskú spotrebu, 
napr. rybia múčka, rybí olej, krmivo pre 
domáce zvieratá alebo návnada. Príslušné 
členské štáty môžu tiež umožniť 
darovanie týchto rýb na zabezpečenie 
dobrých životných podmienok alebo 
na charitatívne účely.

3. Obchodné normy pre úlovky rýb 
ulovených nad rámec stanovených 
rybolovných možností sa ustanovujú v 
súlade s článkom 27 [nariadenia o 
spoločnej organizácii trhov s produktmi 
rybného hospodárstva a akvakultúry].

3. Pre populácie podliehajúce povinnosti 
vykládky môžu členské štáty využiť 
medziročnú flexibilitu až do výšky 5% zo 
svojich povolených vykládok bez toho, aby 
boli dotknuté vyššie miery flexibility 
stanovené v osobitných právnych 
predpisoch. Obchodné normy a pravidlá
pre úlovky rýb ulovených nad rámec 
stanovených rybolovných možností sa 
môžu ustanoviť v súlade s článkom 39
[nariadenia o spoločnej organizácii trhov s 
produktmi rybného hospodárstva a 
akvakultúry].

4. Členské štáty zaistia, aby boli rybárske 
plavidlá Únie plaviace sa pod ich vlajkou 
vybavené na zaistenie úplného 
zdokumentovania všetkých rybolovných a 
spracovateľských činností na účel 
monitorovania súladu s povinnosťou 
vyložiť všetky úlovky.

4. Členské štáty zaistia, aby boli rybárske 
plavidlá Únie plaviace sa pod ich vlajkou 
vybavené na zaistenie úplného 
zdokumentovania všetkých rybolovných a 
spracovateľských činností na účel 
monitorovania súladu s povinnosťou 
vyložiť všetky úlovky. Členské štáty 
pritom dodržiavajú zásadu efektívnosti 
a proporcionality.  Počas prechodného 
obdobia štáty podporujú dobrovoľné 
úplné zdokumentovanie pomocou 
kamerového systému CCTV 
a porovnateľnými prostriedkami 
udeľovaním ďalších rybolovných 
možností pre svojich rybárov v súlade 
s článkom 29 ods. 4., pričom zabezpečia, 
aby sa rybolovné možnosti neznížili pre 
časti flotily alebo veľkostné triedy, pre 
ktoré nie je používanie CCTV vhodné.

5. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby tým 5. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby tým 
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boli dotknuté medzinárodné povinnosti. boli dotknuté medzinárodné povinnosti.
6. Komisia sa splnomocňuje prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 55 na 
vymedzenie opatrení stanovených v 
odseku 1 na účely dodržiavania 
medzinárodných povinností Únie.

6. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 55 prijať delegované akty, 
v ktorých sa uvádzajú opatrenia stanovené
v odseku 1 na účely dodržiavania 
medzinárodných povinností Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 1600, 1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 
1625, 1687, 1748, 1752, 1851

Návrh nariadenia
Článok 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Rybolovné možnosti Rybolovné možnosti

1. Rybolovnými možnosťami pridelenými 
členským štátom sa každému členskému 
štátu zaisťuje relatívna stabilita 
rybolovných činností vzhľadom na každú 
zásob rýb alebo oblasť rybného 
hospodárstva. Pri prideľovaní nových 
rybolovných možností sa zohľadňujú 
záujmy každého členského štátu. 

1. Rada pri stanovovaní rybolovných 
možností a ich prideľovaní koná v súlade 
s článkami 2, 9,10 a 11 tohto 
nariadenia, uplatňuje dlhodobé hľadisko 
a riadi sa najlepšími dostupnými 
vedeckými odporúčaniami. Rybolovné 
možnosti sa rozdelia medzi členské štáty 
takým spôsobom, aby sa pre každý z nich 
zabezpečila relatívna stabilita rybárskych 
činností pre každú populáciu alebo pre 
každú oblasť rybolovu. Pri prideľovaní 
nových rybolovných možností sa 
zohľadňujú záujmy každého členského 
štátu.

Rada stanoví rybolovné možnosti, ktoré sú 
vo vodách Únie k dispozícii pre tretie 
krajiny, a pridelí tieto príležitosti týmto 
tretím krajinám. 
Prideľovanie rybolovných možností 
členskému štátu alebo tretej krajine je 
podmienené dodržiavaním pravidiel 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva.
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2. Možnosti na vedľajšie úlovky sa môžu 
vyhradiť v rámci celkových rybolovných 
možností.

2. Možnosti na vedľajšie úlovky sa môžu 
vyhradiť v rámci celkových rybolovných 
možností.

3. V rámci rybolovných možností sa 
dodržiavajú kvantifikovateľné ciele, časové 
rámce a rozmedzia stanovené v súlade s 
článkom 9 ods. 2 a článkom 11 písm. b), c) 
a h).

3. V rámci rybolovných možností sa 
dodržiavajú kvantifikovateľné ciele pre 
úlovok, časové rámce a rozmedzia 
stanovené vo viacročných plánoch v 
súlade s článkom 9 ods. 2 a článkom 11 
písm. b), c) a h). Ak nebol prijatý 
zodpovedajúci viacročný plán pre 
komerčne využívanú populáciu rýb, Rada 
zabezpečí, aby sa celkový povolený výlov 

dostal do roku 2015 na úrovne, ktoré by 
mali najneskôr do roku 2020 umožniť 
obnovu populácií rýb na úrovne, ktoré sú 
schopné priniesť maximálny udržateľný 
výnos, pričom sa všetky obnovené 
populácie udržia na týchto úrovniach. 
3a. Pri prijímaní rozhodnutí Rady 
o rybolovných možnostiach sú prítomné 
delegácie Európskeho parlamentu 
a poradných rád.
3b. V prípade populácií, pri ktorých nie je 
možné z dôvodu nedostatku údajov určiť 
miery využívania, ktoré sú v súlade s 
maximálnym udržateľným výnosom:
(i) sa uplatňuje prístup k riadeniu 
rybolovu založený na zásade predbežnej 
opatrnosti;
(ii) sa schvália zastupujúce normy na 
základe metodík stanovených v bodoch 3.1 
a 3.2 časti B prílohy k rozhodnutiu 
2010/477/EÚ a rybolovný stupeň 
úmrtnosti sa bude ďalej znižovať na 
základe zásady predbežnej opatrnosti 
alebo v prípadoch, že existujú náznaky, že 
stav populácie je uspokojivý, na základe 
stabilných tendencií;
(iii) Komisia a členské štáty vyhodnotia 
prekážky výskumu a znalostí a prijmú 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa 
bezodkladne dodali ďalšie údaje 
o populáciách a ekosystéme.

4. Členské štáty si môžu po oznámení 
Komisii medzi sebou vymeniť všetky 

4. Členské štáty si môžu po oznámení 
Komisii medzi sebou vymeniť všetky 
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rybolovné možnosti, ktoré im boli 
pridelené, alebo ich časť.

rybolovné možnosti, ktoré im boli 
pridelené, alebo ich časť.

4a. Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade výročnú správu, 
v ktorej zhodnotí, či sa súčasné rybolovné 
možnosti ukázali ako účinné pri obnove 
a zachovávaní populácií lovených druhov 
na úrovniach, ktoré prevyšujú úrovne, 
ktorými možno dosiahnuť cieľ stanovený 
v článku 2 ods. 2..

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
v mene skupín S&D, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Odchýlne od odseku 3, ale bez toho, 
aby bolo dotknuté dodržiavanie prístupu 
založeného na zásade predbežnej 
opatrnosti, môže Rada v prípade, že 
populácie nie sú zahrnuté do viacročného 
plánu, obmedziť ročné zníženie celkového 
prípustného úlovku na 25 % aj v prípade, 
že ustanovenia odseku 3 požadujú ročné 
zníženie o viac ako 25 %.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1469, 1666, 1682, 1687 (6), 1746, 1752 (6)
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Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 4b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. Ak sa Komisia domnieva, že členský 
štát podľa posúdenia vykonaného 
v súlade s článkom 19 alebo 23 nedokázal 
prijať vhodné opatrenia v súlade s 
[hlavou III tohto nariadenia], 
v nasledujúcom roku alebo nasledujúcich 
rokoch sa znížia rybolovné možnosti 
pridelené Úniou danému členskému štátu 
a prerušia sa alebo pozastavia platby 
danému členskému štátu alebo sa uplatní 
finančná korekcia finančnej pomoci Únie 
v rámci spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva [podľa článku 50]. 
Takéto opatrenia sú úmerné charakteru, 
rozsahu, trvaniu a frekvencii 
nedodržiavania pravidiel.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 124, 125, 126, 127, 128, 129, 1223, 1627, 1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 
1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 1655, 1661, 1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 
1680, 1683, 1688, 1689, 1700, 1732

Návrh nariadenia
Článok 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ochranné opatrenia prijaté v súlade s 
viacročnými plánmi

Ochranné opatrenia prijaté v súlade s 
viacročnými plánmi

1. Členské štáty sa môžu oprávniť, aby v 
rámci viacročných plánov zriadených
podľa článkov 9, 10 a 11 prijali opatrenia v 
súlade s daným viacročným plánom, v 
ktorých sa špecifikujú ochranné opatrenia 
pre plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou, 
vzťahujúce sa na zásoby vo vodách Únie, 
pre ktoré im boli pridelené rybolovné 

1. Členským štátom, ktoré spoločne 
využívajú rybolov, sa na základe postupov 
uvedených v tomto článku udelí 
oprávnenie, aby v rámci viacročných 
plánov stanovených podľa článkov 9, 10 a 
11 prijali opatrenia v súlade s daným 
viacročným plánom, v ktorých sa 
špecifikujú ochranné opatrenia pre plavidlá 
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možnosti. plaviace sa pod ich vlajkou, vzťahujúce sa 
na populácie rýb vo vodách Únie, pre ktoré 
im boli pridelené rybolovné možnosti.

2. Členské štáty zaistia, aby ochranné 
opatrenia prijaté podľa článku 1:

2. Členské štáty zaistia, aby ochranné 
opatrenia prijaté podľa článku 1:

(a) sú zlučiteľné s cieľmi stanoveným v 
článkoch 2 a 3 a 

(a) boli zlučiteľné s cieľmi stanovenými 
v článkoch 2 a 3 a so zásadami dobrej 
správy vecí verejných stanovenými 
v článku 4;

(b) boli zlučiteľné s rozsahom a cieľmi 
viacročného plánu;

(b) boli zlučiteľné s rozsahom a cieľmi 
viacročného plánu;

(c) efektívne plnili hlavné ciele a 
kvantifikovateľné čiastočné ciele stanovené 
vo viacročnom pláne a

(c) efektívne a v rámci daného časového 
plánu plnili hlavné ciele 
a kvantifikovateľné čiastočné ciele 
stanovené vo viacročnom pláne; a

(d) neboli voľnejšie ako opatrenia 
existujúce v rámci právnych predpisov 
Únie.

(d) neboli voľnejšie ako opatrenia 
existujúce v rámci právnych predpisov 
Únie. a

2a. Členské štáty vzájomne spolupracujú s 
cieľom zabezpečiť prijatie zlučiteľných 
opatrení, ktorými sa dosiahnu ciele 
stanovené vo viacročných plánoch, a 
vzájomne koordinujú tieto opatrenia. Na 
dosiahnutie tohto cieľa členské štáty, ak 
je to účelné a vhodné, použijú existujúce 
regionálne a inštitucionálne štruktúry 
a mechanizmy spolupráce vrátane tých, 
ktoré existujú podľa regionálnych 
morských dohovorov, ktoré zahŕňajú 
relevantnú oblasť alebo relevantný druh 
rybolovu.
Koordinačné úsilie členských štátov, ktoré 
spoločne využívajú rybolov, je oprávnené 
na financovanie z Európskeho fondu pre 
námorníctvo a rybárstvo, a to v súlade 
s ustanoveniami tohto nariadenia.
2b. Členské štáty konzultujú s príslušnými 
poradnými radami, radou ICES a/alebo 
Vedeckým, technickým a hospodárskym 
výborom pre rybné hospodárstvo 
(STECF) o návrhu opatrení spolu s 
dôvodovou správou. Takéto návrhy sa 
zároveň oznámia Komisii a ostatným 
členským štátom, ktoré spoločne využívajú 
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rybolovu. Členské štáty vynaložia 
maximálne úsilie na zapojenie ostatných 
relevantných zainteresovaných strán 
z príslušnej oblasti rybolovu do 
konzultácie v skorej fáze, a to otvoreným 
a transparentným spôsobom, aby sa 
identifikovali názory a návrhy všetkých 
príslušných strán počas prípravy 
plánovaných opatrení.
Členské štáty zhrnú návrhy ochranných 
opatrení, ktoré majú byť schválené na 
sprístupnenie verejnosti.
2c. Členské štáty riadne zohľadnia 
stanoviská predložené príslušnými 
poradnými radami, radou ICES a/alebo 
výborom STECF a, ak sa prijaté opatrenia 
odchyľujú od týchto stanovísk, poskytnú 
podrobné vysvetlenie dôvodov odchýlenia. 
2d. Odseky 2až 2c sa uplatňujú aj v 
prípade, že členské štáty chcú zmeniť a 
doplniť prijaté opatrenia.
2e. Komisia prijme usmernenia, v ktorých 
sa stanovia podrobnosti postupu, ktorý sa 
musí dodržiavať na účel vykonania 
odsekov 2 až 2c, a to s cieľom zabezpečiť, 
aby boli prijaté opatrenia súdržné a 
koordinované na regionálnej úrovni a aby 
boli v súlade s vypracovanými 
viacročnými plánmi. Tieto usmernenia 
môžu takisto určiť alebo zriadiť 
administratívne rámce, ako sú regionálne 
pracovné skupiny pre rybné hospodárstvo, 
s cieľom organizovať v praxi spoluprácu 
medzi členskými štátmi, najmä s ohľadom 
na podporu a uľahčenie prijímania 
opatrení v jednotlivých členských štátoch.
2f. Členské štáty, ktoré spoločne využívajú 
rybolov, môžu spolupracovať, aby sa 
dohodli na spoločných opatreniach a na 
ich vykonávaní v rámci dlhodobých 
plánov riadenia prijatých pred rokom 
2014, ktoré sú v súlade s postupom 
stanoveným v článku 25.
2g. Pre rybolovy, ktoré sa úplne 
vykonávajú vo vodách, ktoré patria pod 
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zvrchovanosť a právomoc jediného 
členského štátu, príslušný členský štát 
vytvorí jeden alebo niekoľko výborov 
spoločného riadenia zahŕňajúcich všetky 
zainteresované strany, s ktorými sa 
konzultujú opatrenia, ktoré sa majú 
prijať. Ak sa členský štát zamýšľa 
akýmkoľvek spôsobom odkloniť od 
odporúčania tohto výboru, zverejní 
posúdenie podrobne uvádzajúce dôvody, 
pre ktoré sa chce odkloniť od 
odporúčania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 1687

Návrh nariadenia
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oznámenie ochranných opatrení 
jednotlivých členských štátov

Oznámenie ochranných opatrení 
jednotlivých členských štátov

Členské štáty, ktoré prijali ochranné 
opatrenia podľa článku 17 ods. 1, takéto 
opatrenia oznámia Komisii, ostatným 
zainteresovaným členským štátom a 
príslušným poradným radám.

Členský štát, ktorý prijíma technické 
opatrenia podľa článku 17 ods. 1, takéto 
opatrenia zverejní a oznámi ich Komisii, 
ostatným zainteresovaným členských 
štátom a príslušným poradným radám.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 1698, 1700, odseky 3 a 4, prvý pododsek
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Návrh nariadenia
Článok 19

Posudzovanie Posudzovanie

Komisia môže kedykoľvek posúdiť 
zlučiteľnosť a efektívnosť ochranných 
opatrení, ktoré členské štáty prijali podľa 
článku 17 ods. 1.

1. Komisia môže kedykoľvek posúdiť 
zlučiteľnosť a efektívnosť ochranných 
opatrení, ktoré členské štáty prijali podľa 
článku 17 ods. 1, a vždy posúdi a podá 
správu o uvedených záležitostiach 
najmenej raz za tri roky alebo podľa 
požiadaviek príslušného viacročného 
plánu. Pri posudzovaní sa vychádza z 
najlepších dostupných vedeckých 
odporúčaní.
V súlade so smernicou 2007/2/ES členské 
štáty poskytnú Komisii, na plnenie jej 
úloh vo vzťahu k uskutočňovaniu 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, prístup a užívateľské práva 
k materiálom pripraveným a údajom 
používaným v súvislosti s formulovaním 
a prijímaním vnútroštátnych ochranných 
opatrení podľa článku 19.
Pokiaľ ide o prístup k informáciám o 
životnom prostredí, uplatňuje sa smernica 
2003/4/ES a nariadenia 1049/2001/ES a 
1367/2006/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1687, 1752

Návrh nariadenia
Článok 19 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia zverejňuje akékoľvek 
posúdenia vypracované podľa tohto 
článku a sprístupňuje tieto informácie ich 
zverejnením na vhodných webových 
stránkach alebo poskytnutím priameho 
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odkazu na ne. Pokiaľ ide o prístup 
k informáciám o životnom prostredí, 
uplatňujú sa nariadenia 1049/2001/ES 
a 1367/2006/ES.
Akákoľvek právnická alebo fyzická osoba
a) ktorej sa rozhodnutie dotýka alebo 
pravdepodobne bude dotýkať, alebo
b) ktorá má na rozhodnutí dostatočný 
záujem, má nárok požiadať o internú 
revíziu rozhodnutia Komisie.
Takáto žiadosť sa podáva písomne a 
v lehote, ktorá nepresahuje šesť týždňov 
od posúdenia. Žiadosť musí obsahovať 
dôvody na preskúmanie.
2b. Komisia zváži každú takúto žiadosť, 
okrem prípadu, keď je jasne 
neodôvodnená. Komisia čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch týždňov od 
doručenia žiadosti, písomne uvedie svoje 
dôvody.
2c. Ak Komisia nie je schopná, napriek 
náležitej pozornosti, konať v súlade 
s uvedeným odsekom, čo najskôr, 
najneskôr však v lehote uvedenej v tomto 
odseku, informuje právnickú alebo 
fyzickú osobu, ktorá podala žiadosť, o 
dôvodoch svojej nečinnosti a o tom, kedy 
má v úmysle konať.
V každom prípade Komisia koná do 
ôsmich týždňov od doručenia žiadosti. 
2d. Záujem akejkoľvek mimovládnej 
organizácie, ktorá presadzuje ochranu 
životného prostredia alebo hospodárske či 
sociálne záujmy rybárov a spĺňa všetky 
požiadavky podľa článku 4d, sa považuje 
za dostatočný na účely odseku 2a (nový) 
písm. b).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 1711, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726, 
1727

Návrh nariadenia
Článok 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Štandardné ochranné opatrenia prijaté v 
rámci viacročných plánov

Štandardné ochranné opatrenia prijaté v 
rámci viacročných plánov

1. Komisia sa splnomocňuje prijímať
delegované akty v súlade s článkom 55 na 
vymedzenie ochranných opatrení v oblasti 
rybného hospodárstva, na ktoré sa 
vzťahuje viacročný plán, ak členský štát 
oprávnený prijímať opatrenia v súlade s 
článkom 17 neoznámi takéto opatrenia 
Komisii do troch mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti viacročného plánu. 

1. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 55 prijať delegované akty na 
vymedzenie ochranných opatrení v oblasti 
rybolovu, na ktoré sa vzťahuje viacročný 
plán, ak členské štáty oprávnené prijímať 
opatrenia v súlade s článkom 17 neoznámia 
takéto opatrenia Komisii v rámci lehoty 
stanovenej vo viacročnom pláne alebo ak 
nie, do šiestich mesiacov od dátumu 
nadobudnutia účinnosti viacročného plánu.

2. Komisia sa splnomocňuje prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 55 na 
vymedzenie ochranných opatrení v oblasti 
rybného hospodárstva, na ktoré sa 
vzťahuje viacročný plán, ak: 

2. Ak sa Komisia domnieva, že:

(a) sa opatrenia členského štátu na základe 
posúdenia vykonaného podľa článku 19 
považujú za nezlučiteľné s cieľmi 
viacročného plánu alebo 

a) opatrenia členského štátu sú na základe 
posúdenia vykonaného podľa článku 19 
nezlučiteľné s cieľmi viacročného plánu 
alebo

(b) sa opatrenia členského štátu na základe 
posúdenia vykonaného podľa článku 19 
považujú za nespôsobilé na efektívne 
splnenie cieľov a kvantifikovateľných 
čiastkových cieľov stanovených vo 
viacročných plánoch alebo

(b) opatrenia členského štátu sú na základe 
posúdenia vykonaného podľa článku 19 
nespôsobilé na efektívne splnenie cieľov a 
kvantifikovateľných čiastkových cieľov 
stanovených vo viacročných plánoch alebo

(c) sa aktivujú zaistenia zriadené v súlade s 
článkom 11 písm. i).

(c) sa aktivujú záruky zriadené v súlade s 
článkom 11 písm. (i),

oznámi členským štátom svoje stanovisko 
k opatreniam s uvedením dôvodov, prečo 
sa Komisia domnieva, že opatrenia sú 
nezlučiteľné s viacročným plánom, 
nespôsobilé na splnenie zámerov alebo 
kvantifikovateľných cieľov, alebo 
aktivujú záruky zriadené v súlade 
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s článkom 11 písm.(i).
2a. V prípade, že Komisia vydá stanovisko 
podľa odseku 2, má príslušný členský štát 
tri mesiace na úpravu svojich opatrení 
tak, aby boli zlučiteľné s cieľmi 
viacročného plánu a spôsobilé splniť ich.
2b. V prípade, že členský štát neupraví 
svoje opatrenia podľa odseku 2a, Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 55  
prijať delegované akty na vymedzenie 
ochranných opatrení pre rybolovy, na 
ktoré sa vzťahuje viacročný plán. 

3. Ochranné opatrenia prijaté Komisiou sa 
zameriavajú na zaistenie splnenia hlavných 
cieľov a čiastkových cieľov stanovených 
vo viacročnom pláne. Keď Komisia prijme 
delegovaný akt, opatrenia členského štátu 
strácajú svoju účinnosť.

3. Ochranné opatrenia prijaté Komisiou sa 
zameriavajú na zaistenie splnenia hlavných 
cieľov a čiastkových cieľov stanovených 
vo viacročnom pláne. Keď Komisia prijme 
delegovaný akt, opatrenia členského štátu 
strácajú svoju účinnosť.

3a. Pred prijatím akýchkoľvek 
delegovaných aktov v súlade s článkom 55 
Komisia uskutoční konzultáciu 
s relevantnými poradnými radami, radou 
ICES a/alebo Vedeckým, technickým a 
hospodárskym výborom pre rybolov 
(STEFC) o návrhu opatrení s pripojenou 
dôvodovou správou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 133, 134, 135, 136, 137, 138, 1627, 1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 
1744, 1753, 1759, odseky 1 a 2

Návrh nariadenia
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Technické opatrenia Technické opatrenia

V rámci pre technické opatrenia zriadenom 
podľa článku 14 sa členské štáty môžu 
oprávniť, aby prijali opatrenia v súlade s 

1. V rámci pre technické opatrenia 
zriadenom podľa článku 14 sú členské 
štáty splnomocnené, aby prijali opatrenia 
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daným rámcom, v ktorých sa špecifikujú 
technické opatrenia pre plavidlá plaviace sa 
pod ich vlajkou vzťahujúce sa na zásoby v 
ich vodách, pre ktoré im boli pridelené 
rybolovné možnosti. Členské štáty zaistia, 
aby takéto technické opatrenia:

v súlade s daným rámcom, v ktorých sa 
špecifikujú technické opatrenia pre 
plavidlá plaviace sa pod ich vlajkou 
vzťahujúce sa na populácie vo vodách 
Únie, pre ktoré im boli pridelené rybolovné 
možnosti. Členské štáty zaistia, aby takéto 
technické opatrenia:

(a) sú zlučiteľné s cieľmi stanoveným v 
článkoch 2 a 3 a

a) boli zlučiteľné s cieľmi stanoveným v 
článkoch 2 a 3;

(b) boli zlučiteľné s cieľmi stanovenými v 
opatreniach prijatých v súlade s článkom 
14;

b) boli zlučiteľné s cieľmi stanovenými v 
opatreniach prijatých v súlade s článkom 
14;

(c) efektívne plnili ciele stanovené v 
opatreniach prijatých v súlade s článkom 
14 a a

c) efektívne plnili ciele stanovené v 
opatreniach prijatých v súlade s článkom 
14 a a

(d) neboli voľnejšie ako opatrenia 
existujúce v rámci právnych predpisov 
Únie. 

d) neboli v rozpore s opatreniami 
existujúcimi v rámci právnych predpisov 
Únie a boli s nimi zlučiteľné. 

1a. Členské štáty vzájomne spolupracujú s 
cieľom zabezpečiť prijatie zlučiteľných 
opatrení, ktorými sa dosiahnu ciele 
stanovené v rámci pre technické 
opatrenia, a vzájomne koordinujú tieto 
opatrenia. Na dosiahnutie tohto cieľa 
členské štáty, ak je to účelné a vhodné, 
využijú existujúce regionálne a 
inštitucionálne štruktúry a mechanizmy 
spolupráce vrátane tých, ktoré poskytujú 
regionálne morské dohovory a ktoré 
zahŕňajú príslušnú oblasť alebo príslušný 
druh rybolovu.
1b. Členské štáty konzultujú s príslušnými 
poradnými radami, ICES a/alebo STECF 
o návrhu opatrení spolu s dôvodovou 
správou. Takéto návrhy sa zároveň 
oznámia Komisii a ostatným členským 
štátom, ktoré spoločne využívajú rybolov. 
Členské štáty vynaložia maximálne úsilie 
na zapojenie ostatných relevantných 
zainteresovaných strán z príslušnej oblasti 
rybolovu do konzultácie v skorej fáze, a to 
otvoreným a transparentným spôsobom, 
aby sa identifikovali názory a návrhy 
všetkých príslušných strán počas prípravy 
plánovaných opatrení.
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1c. Členské štáty riadne zohľadnia 
stanoviská predložené príslušnými 
poradnými radami, ICES a/alebo STECF 
a, ak sa prijaté opatrenia odchyľujú od 
týchto stanovísk, poskytnú podrobné 
vysvetlenie dôvodov odchýlenia.
1d. Odseky 1a – 1c sa uplatňujú aj v 
prípade, že členské štáty chcú zmeniť a 
doplniť prijaté opatrenia.
1e. Komisia prijme usmernenia, v ktorých 
sa stanovia podrobnosti postupu, ktorý sa 
musí dodržať na vykonanie odsekov 1a –
1c, aby sa zabezpečilo, že prijaté opatrenia 
sú súdržné a koordinované na regionálnej 
úrovni a v súlade s vypracovaným 
rámcom pre technické opatrenia. Tieto 
usmernenia môžu takisto určiť alebo 
zriadiť administratívne rámce, ako sú 
regionálne pracovné skupiny pre rybné 
hospodárstvo, a to s cieľom organizovať v 
praxi spoluprácu medzi členskými štátmi, 
najmä s ohľadom na podporu a 
uľahčenie prijímania opatrení v 
jednotlivých členských štátoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 139, 1759, druhý pododsek

Návrh nariadenia
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Oznámenie technických opatrení členského 
štátu

Oznámenie technických opatrení členského 
štátu

Členský štát, ktorý prijíma technické 
opatrenia podľa článku 21, takéto opatrenia 
oznámi Komisii, ostatným 
zainteresovaným členských štátom a 
príslušným poradným radám. 

Členský štát, ktorý prijíma technické 
opatrenia podľa článku 21, takéto opatrenia 
zverejní a oznámi ich Komisii, ostatným 
zainteresovaným členských štátom 
a príslušným poradným radám.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 140, 1755, 1756, 1758, 1759 odseky 3 a 4, prvý pododsek

Návrh nariadenia
Článok 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Posudzovanie Posudzovanie
Komisia môže kedykoľvek posúdiť 
zlučiteľnosť a efektívnosť technických 
opatrení, ktoré členské štáty prijali podľa 
článku 21.

1. Komisia môže kedykoľvek posúdiť 
zlučiteľnosť a efektívnosť technických 
opatrení, ktoré členské štáty prijali podľa 
článku 21, a vždy ich posúdi a podá o nich 
správu aspoň raz za tri roky alebo podľa 
potreby stanovenej v príslušnom rámci pre 
technické opatrenia.

1a. V súlade so smernicou 2007/2/ES 
členské štáty poskytnú Komisii, na plnenie 
jej úloh vo vzťahu k uskutočňovaniu 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, prístup a užívateľské práva 
k materiálom pripraveným a údajom 
používaným v súvislosti s formulovaním 
a prijímaním vnútroštátnych ochranných 
opatrení podľa článku 19.
Pokiaľ ide o prístup k informáciám o 
životnom prostredí, uplatňuje sa smernica 
2003/4/ES a nariadenia 1049/2001/ES a 
1367/2006/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1687, 1752
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Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. Komisia zverejňuje akékoľvek 
posúdenia vypracované podľa tohto 
článku a sprístupňuje tieto informácie ich 
zverejnením na vhodných webových 
stránkach alebo poskytnutím priameho 
odkazu na ne. Pokiaľ ide o prístup 
k informáciám o životnom prostredí, 
uplatňujú sa nariadenia 1049/2001/ES 
a 1367/2006/ES.
1c. Akákoľvek právnická alebo fyzická 
osoba
a) ktorej sa rozhodnutie dotýka alebo 
pravdepodobne bude dotýkať, alebo
b) ktorá má na rozhodnutí dostatočný 
záujem
Takáto žiadosť sa podáva písomne a 
v lehote, ktorá nepresahuje šesť týždňov 
od posúdenia. Žiadosť musí obsahovať 
dôvody na preskúmanie.
1d. Komisia zváži každú takúto žiadosť, 
okrem prípadu, keď je jasne 
neodôvodnená. Komisia čo najskôr, ale 
najneskôr do štyroch týždňov od 
doručenia žiadosti, písomne uvedie svoje 
dôvody.
1e. Ak Komisia nie je schopná, napriek 
náležitej pozornosti, konať v súlade 
s uvedeným odsekom, čo najskôr, 
najneskôr však v lehote uvedenej v tomto 
odseku, informuje právnickú alebo 
fyzickú osobu, ktorá podala žiadosť, o 
dôvodoch svojej nečinnosti a o tom, kedy 
má v úmysle konať.
V každom prípade Komisia koná do 
ôsmich týždňov od doručenia žiadosti. 
1f. Záujem akejkoľvek mimovládnej 
organizácie, ktorá presadzuje ochranu 
životného prostredia alebo hospodárske či 
sociálne záujmy rybárov a spĺňa všetky 
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požiadavky podľa článku 4d, sa považuje 
za dostatočný na účely odseku 2a (nový) 
písm. b).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 1774, 1775, 1776, 1777

Návrh nariadenia
Článok 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Štandardné opatrenia prijaté v rámci pre 
technické opatrenia

Štandardné opatrenia prijaté v rámci pre 
technické opatrenia

1. Komisia sa splnomocňuje prijať 
delegované akty v súlade s článkom 55 na 
vymedzenie technických opatrení, na ktoré 
sa vzťahuje rámec pre technické opatrenia, 
ak členský štát oprávnený prijať opatrenia 
v súlade s článkom 21 neoznámi takéto 
opatrenia Komisii do troch mesiacov od 
dátumu nadobudnutia účinnosti rámca pre 
technické opatrenia. 

1. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 55 prijať delegované akty na 
vymedzenie technických opatrení, na ktoré 
sa vzťahuje rámec pre technické opatrenia, 
ak členské štáty oprávnené prijať opatrenia 
v súlade s článkom 21 neoznámia takéto 
opatrenia Komisii v rámci lehoty 
stanovenej v rámci pre technické 
opatrenia alebo ak nie, do šiestich
mesiacov od dátumu nadobudnutia 
účinnosti rámca pre technické opatrenia.

2. Komisia sa splnomocňuje prijať 
delegované akty v súlade s článkom 55 na 
vymedzenie technických opatrení, ak sa 
opatrenia členských štátov na základe 
posúdenia vykonaného podľa článku 23 
považujú za:

2. Ak sa Komisia domnieva, že opatrenia 
členských štátov:

(a) nezlučiteľné s cieľmi stanovenými v 
rámci pre technické opatrenia alebo

a) sú nezlučiteľné s cieľmi stanovenými v 
rámci pre technické opatrenia alebo

(b) opatrenia, ktoré nespĺňajú ciele 
stanovené v takomto rámci pre technické 
opatrenia efektívnym spôsobom.

(b) nespĺňajú ciele stanovené v takomto 
rámci pre technické opatrenia efektívnym 
spôsobom,
Komisia členský štát informuje o svojom 
stanovisku k opatreniam s uvedením 
dôvodov, prečo sa domnieva, že opatrenia 
sú nezlučiteľné s cieľmi stanovenými 
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v rámci pre technické opatrenia alebo 
tieto ciele nespĺňajú.
2a. V prípade, že Komisia vydá stanovisko 
podľa odseku 2, má príslušný členský štát 
tri mesiace na úpravu svojich opatrení 
tak, aby boli zlučiteľné s cieľmi rámca 
pre technické opatrenia a plnili ich.
2b. V prípade, že členský štát neupraví 
svoje opatrenia podľa odseku 2a, Komisia 
je splnomocnená v súlade s článkom 55 
prijať delegované akty na vymedzenie 
technických opatrení, na ktoré sa 
vzťahuje rámec pre technické opatrenia.

3. Technické opatrenia prijaté Komisiou sa 
zameriavajú na zaistenie splnenia cieľov 
rámca pre technické opatrenia. Keď 
Komisia prijme delegovaný akt, opatrenia 
členského štátu strácajú svoju účinnosť.

3. Technické opatrenia prijaté Komisiou sa 
zameriavajú na zaistenie splnenia cieľov 
rámca pre technické opatrenia. Keď 
Komisia prijme delegovaný akt, opatrenia 
členského štátu strácajú svoju účinnosť.

4a. Pred prijatím akýchkoľvek 
delegovaných aktov v súlade s článkom 55 
Komisia uskutoční konzultáciu s 
poradnými radami, radou ICES a 
Vedeckým, technickým a hospodárskym 
výborom pre rybolov o návrhu opatrení s 
pripojenou dôvodovou správou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
v mene skupín S&D, ALDE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1790, 1791

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát môže prijať 
nediskriminačné opatrenia na ochranu a 
riadenie zásob rýb a minimalizovať účinok 
rybolovu na ochranu morských 
ekosystémov v pásme do 12 námorných 
míľ od svojich základných čiar za 

1. Členský štát môže prijať 
nediskriminačné opatrenia na ochranu 
a riadenie populácií rýb a na splnenie 
cieľov týkajúcich sa ostatných živých 
vodných zdrojov a zachovanie alebo 
zlepšenie úrovne ochrany morských 
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predpokladu, že Únia neprijala osobitne 
pre túto oblasť opatrenia týkajúce sa 
ochrany a riadenia. Opatrenia členského 
štátu sú zlučiteľné s cieľmi stanovenými v 
článkoch 2 a 3 a nie sú voľnejšie ako ciele 
stanovené v existujúcich právnych 
predpisoch Únie.

ekosystémov v pásme do 12 námorných 
míľ od svojich základných čiar za 
predpokladu, že Únia neprijala osobitne 
pre túto oblasť opatrenia týkajúce sa 
ochrany a riadenia alebo opatrenia, ktoré 
osobitne riešia problém označený 
príslušným členským štátom. Opatrenia 
členského štátu sú zlučiteľné s cieľmi 
stanovenými v článkoch 2 a 3 a nie sú 
voľnejšie ako ciele stanovené v 
existujúcich právnych predpisoch Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 142, 143, 144, 1803, 1807, 1816, 1817, 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 
1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 
1867, 1866

Návrh nariadenia
Článok 27

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zriadenie systému prevoditeľných
rybolovných povolení

Zriadenie systému rybolovných koncesií

1. Každý členský štát zriadi najneskôr 31. 
decembra 2013 systém prevoditeľných 
rybolovných povolení vzťahujúcich sa na:

1. Najneskôr do 31. decembra 2015 každý 
členský štát zriadi systém rybolovných 
koncesií vzťahujúcich sa na všetky 
rybárske plavidlá s celkovou dĺžkou 12 
metrov alebo viac loviace populácie, pre 
ktoré boli podľa článku 16 pridelené 
rybolovné možnosti Únie.  Členské štáty 
vyhradia dostatočný prídel pre plavidlá s 
celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov.

(a) všetky rybárske plavidlá s celkovou 
dĺžkou 12 metrov alebo viac a 

(b) všetky rybárske plavidlá s celkovou 
dĺžkou menej ako 12 metrov, ktoré lovia 
vlečným výstrojom. 

2. Členské štáty môžu systém 
prevoditeľných rybolovných povolení 

2. Zriadenie národného systému 
rybolovných koncesií a vykonanie tohto 



AM\921904SK.doc 51/94 PE500.589v02-00

SK

rozšíriť na rybárske plavidlá s celkovou 
dĺžkou menej ako 12 metrov a plavidlá 
nasadzujúce iný druh výstroja ako vlečný 
výstroj a túto skutočnosť oznámia 
Komisii.

systému na úrovni jednotlivých rybolovov 
sa uskutoční otvoreným, participačným a 
transparentným spôsobom. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 146, 147, 150, 151, 152, 155, 164, 1858, 1860, 1863, 1865, 1871, 1877,  1876, 1879, 
1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 
1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 1943, 1944, 1945, 2018, 2023

Návrh nariadenia
Článok 28

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prideľovanie prevoditeľných rybolovných 
povolení

Prideľovanie rybolovných koncesií

1. Prevoditeľným rybolovným povolením
sa ustanovuje nárok užívať individuálne 
rybolovné možnosti pridelené v súlade s 
článkom 29 ods. 1.

1. Rybolovnou koncesiou sa ustanovuje 
nárok užívať vymedzenú časť
individuálnych rybolovných možností
pridelených členského štátu.

2. Každý členský štát prideľuje 
prevoditeľné rybolovné povolenia na 
základe transparentných kritérií, a to pre 
každú zásobu alebo skupinu zásob, pre 
ktorú sa udeľujú rybolovné možnosti v 
súlade s článkom 16 s výnimkou 
rybolovných možností získaných na 
základe dohôd o udržateľnom rybnom 
hospodárstve.

2. Každý členský štát prideľuje rybolovné 
koncesie na základe spravodlivých 
a transparentných environmentálnych a 
sociálnych kritérií, a to pre každú 
populáciu alebo skupinu populácií vo 
vodách Únie, pre ktorú sa udeľujú 
rybolovné možnosti v súlade s článkom 16.

3. Členské štáty zohľadňujú pri prideľovaní 
prevoditeľných rybolovných povolení 
vzťahujúcich sa na zmiešané rybné 
hospodárstvo pravdepodobné zloženie 
úlovkov plavidiel, ktoré sa na takomto 
rybnom hospodárstve zúčastňujú. 

3. Členské štáty zohľadňujú pri prideľovaní 
rybolovných koncesií vzťahujúcich sa na 
zmiešaný rybolov pravdepodobné zloženie 
úlovkov plavidiel, ktoré sa na takomto 
rybolove zúčastňujú. 

4. Členský štát môže prevoditeľné 
rybolovné povolenia prideliť iba majiteľovi 
rybárskeho plavidla plaviaceho sa pod 

4. Členský štát môže rybolovné koncesie
prideliť iba majiteľovi rybárskeho plavidla 
plaviaceho sa pod vlajkou daného 
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vlajkou daného členského štátu, alebo 
právnickým alebo fyzickým osobám na 
účel použitia takýmto plavidlom. Právnické 
alebo fyzické osoby alebo uznané 
organizácie výrobcov môžu prevoditeľné 
rybolovné povolenia spojiť na účel 
spoločného riadenia. Členské štáty môžu 
obmedziť oprávnenosť na prijímanie 
prevoditeľných rybolovných povolení na 
základe transparentných a objektívnych 
kritérií. 

členského štátu alebo právnickým či 
fyzickým osobám na použitie takýmto 
plavidlom. Právnické alebo fyzické osoby 
alebo uznané organizácie výrobcov môžu 
rybolovné koncesie spojiť na účel 
spoločného riadenia. Členské štáty môžu 
obmedziť oprávnenosť na prijímanie 
rybolovných koncesií na základe 
transparentných a objektívnych kritérií.

4a. Pri rozdeľovaní rybolovných koncesií 
používajú členské štáty transparentné a 
objektívne sociálne a environmentálne 
kritériá, ako je vplyv rybolovu na životné 
prostredie, história dodržiavania 
predpisov a prínos pre miestnu 
ekonomiku. Môžu sa tiež použiť iné 
kritériá, napr. historické úrovne úlovkov. 
Členské štáty by mohli tiež poskytovať 
stimuly pre rybárske plavidlá využívajúce 
selektívny rybársky výstroj eliminujúci 
nechcené vedľajšie úlovky alebo 
využívajúce techniky rybolovu so 
zníženým vplyvom na životné prostredie, 
okrem iného zníženou spotrebou energie 
alebo menším poškodzovaním biotopov, a 
to v rámci rybolovných možností, ktoré im 
pridelili.

5. Členské štáty môžu na účel 
prerozdelenia prevoditeľných rybolovných 
povolení obmedziť platnosť takýchto 
povolení na obdobie najmenej 15 rokov.
Ak členské štáty neobmedzili platnosť 
prevoditeľných rybolovných povolení, 
môžu tieto povolenia stiahnuť, pričom 
výpovedná lehota tvorí najmenej 15 rokov. 

5. Členské štáty prideľujú rybolovné 
koncesie na obdobie najviac 12 rokov.

6. Členské štáty môžu prevoditeľné
rybolovné povolenia stiahnuť s kratšou 
výpovednou lehotou v prípade, ak sa 
držiteľ povolenia preukázane dopustil 
závažného porušenia predpisov. Takéto 
stiahnutia sa vykonávajú v úplnom súlade 
so spoločnou rybárskou politikou a 
zásadou proporcionality a v prípade 
potreby s okamžitou účinnosťou.

6. Členské štáty môžu rybolovné koncesie 
stiahnuť s kratšou výpovednou lehotou v 
prípade, ak sa držiteľ koncesie preukázane 
dopustil závažného porušenia predpisov. 
Takéto stiahnutia sa vykonávajú v úplnom 
súlade so spoločnou politikou v oblasti 
rybného hospodárstva a zásadou 
proporcionality a v prípade potreby s 
okamžitou účinnosťou.
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6a. Prevoditeľné rybolovné koncesie môže 
členský štát zaviesť na dobrovoľnom 
základe. Ak členské štáty zavedú takýto 
systém, obmedzia trvanie jeho účinnosti. 
Tento systém sa za žiadnych okolností 
neuplatňuje mimo vôd Únie.

7. Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 5 
a odsek 6, členské štáty môžu stiahnuť 
prevoditeľné rybolovné povolenia, ktoré 
rybárske plavidlo nevyužilo počas 
neprerušeného obdobia troch rokov.

7. Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 5 
a odsek 6, členské štáty môžu stiahnuť 
rybolovné koncesie, ktoré rybárske 
plavidlo nevyužilo počas neprerušeného 
obdobia troch rokov.

7a. Členské štáty informujú Európsku 
komisiu o zvolenej metóde prideľovania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 159, 160, 161, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 
1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 1936, 1938, 1939, 1947, 1948

Návrh nariadenia
Článok 29

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prideľovanie individuálnych rybolovných 
možností

Prideľovanie individuálnych rybolovných 
možností

1. Členské štáty prideľujú individuálne 
rybolovné možnosti držiteľom 
prevoditeľných rybolovných povolení
podľa článku 28 na základe rybolovných 
možností pridelených členským štátom 
alebo stanovených v plánoch riadenia, 
ktoré členské štáty prijali v súlade s 
článkom 19 nariadenia (ES) č. 1967/2006.

1. Členské štáty prideľujú individuálne 
rybolovné možnosti držiteľom 
rybolovných koncesií podľa článku 28 na 
základe rybolovných možností pridelených 
členským štátom. Členské štáty môžu 
slobodne stanoviť trvanie obdobia, na 
ktoré sa pridelia rybolovné možnosti, ako 
aj frekvenciu prideľovania.

2. Členské štáty určia rybolovné možnosti, 
ktoré sa na základe najlepších dostupných 
vedeckých odporúčaní pridelia rybárskym 
plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou, 
pre druhy, pre ktoré Rada nestanovila 
rybolovné možnosti.

2. Členské štáty určia rybolovné možnosti, 
ktoré sa na základe najlepších dostupných 
vedeckých odporúčaní pridelia rybárskym 
plavidlám plaviacim sa pod ich vlajkou, 
pre druhy, pre ktoré Rada nestanovila 
rybolovné možnosti.

3. Rybárske plavidlá vykonávajú rybolovné 3. Rybárske plavidlá vykonávajú rybolovné 
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činnosti, iba ak majú dostatočné 
individuálne rybolovné možnosti na 
pokrytie všetkých svojich možných 
úlovkov. 

činnosti, iba ak majú dostatočné 
individuálne rybolovné možnosti na 
pokrytie všetkých svojich možných 
úlovkov. 

4. Členské štáty môžu vyhradiť až 5 % 
rybolovných možností. Pokiaľ ide o 
prideľovanie takýchto vyhradených 
rybolovných možností, stanovia ciele a 
transparentné kritériá. Takéto rybolovné 
možnosti sa môžu prideliť len oprávneným 
držiteľom prevoditeľných rybolovných 
povolení v súlade s článkom 28 ods. 4.

4. Členské štáty môžu vyhradiť až 5 % 
rybolovných možností. Pokiaľ ide o 
prideľovanie takýchto vyhradených 
rybolovných možností, stanovia ciele a 
transparentné kritériá. Takéto rybolovné 
možnosti sa môžu prideliť len oprávneným 
držiteľom rybolovných koncesií v súlade s 
článkom 28 ods. 4. 

5. Členský štát môže pri prideľovaní 
prevoditeľných rybolovných povolení v 
súlade s článkom 28 a pri prideľovaní 
rybolovných možností v súlade s odsekom 
1 tohto článku poskytnúť stimuly pre 
rybárske plavidlá nasadzujúce selektívny 
rybársky výstroj, ktorým sa odstraňujú 
neželané vedľajšie úlovky, a to v rámci 
rybolovných možností pridelených danému 
členskému štátu.

5. Členský štát môže pri prideľovaní 
prevoditeľných rybolovných koncesií v 
súlade s článkom 28 a pri prideľovaní 
rybolovných možností v súlade s odsekom 
1 tohto článku poskytnúť stimuly pre 
rybárske plavidlá nasadzujúce selektívny 
rybársky výstroj, ktorým sa odstraňujú 
nechcené vedľajšie úlovky, a to v rámci 
rybolovných možností pridelených danému 
členskému štátu.

6. Členské štáty môžu za využívanie 
individuálnych rybolovných možností 
stanoviť poplatky, ktorými sa prispeje k 
pokrytiu nákladov spojených s riadením 
rybného hospodárstva.

6. Členské štáty môžu za využívanie 
individuálnych rybolovných možností 
stanoviť poplatky, ktorými sa prispeje k 
pokrytiu nákladov spojených s riadením 
rybolovu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962, 1963

Návrh nariadenia
Článok 30

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Register prevoditeľných rybolovných 
povolení a individuálnych rybolovných 

možností

Register rybolovných koncesií

Členské štáty zriadia a budú viesť register Členské štáty zriadia a budú viesť register 
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prevoditeľných rybolovných povolení a 
individuálnych rybolovných možností.

rybolovných koncesií a individuálnych 
rybolovných možností, prípadne vrátane 
prevoditeľných rybolovných koncesií.
Sprístupní sa verejnosti a začlení sa do 
registra  rybárskej flotily Únie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1972, 1978

Návrh nariadenia
Článok 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prevod prevoditeľných rybolovných 
povolení

vypúšťa sa

1. Prevoditeľné rybolovné povolenia sú 
úplne alebo čiastočne prevoditeľné v 
rámci členského štátu medzi oprávnenými 
držiteľmi takýchto povolení.
2. Členský štát môže povoliť prevod 
prevoditeľných rybolovných povolení s 
inými členskými štátmi.
3. Členské štáty môžu regulovať prevod 
prevoditeľných rybolovných povolení 
stanovením podmienok ich prevodu na 
základe transparentných a objektívnych 
kritérií. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004
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Návrh nariadenia
Článok 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prenájom individuálnych rybolovných 
možností

vypúšťa sa

1. Individuálne rybolovné možnosti sa 
môžu v rámci členského štátu úplne alebo 
čiastočne prenajímať.
2. Členský štát môže povoliť prenájom 
individuálnych rybolovných možností s 
inými členskými štátmi. 

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2015, 2016, 2017

Návrh nariadenia
Článok 33

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prideľovanie rybolovných možností, na 
ktoré sa nevzťahuje systém prevoditeľných 

rybolovných povolení

Prideľovanie rybolovných možností, na 
ktoré sa nevzťahuje systém rybolovných 

koncesií
1. Každý členský štát rozhodne o spôsobe 
pridelenia rybolovných možností, ktoré sa 
mu pridelili v súlade s článkom 16 a na 
ktoré sa nevzťahuje systém prevoditeľných 
rybolovných povolení, plavidlám plaviacim 
sa pod jeho vlajkou. O spôsobe pridelenia 
informuje Komisiu. 

1. Každý členský štát rozhodne o spôsobe 
pridelenia rybolovných možností, ktoré sa 
mu pridelili v súlade s článkom 16 a na 
ktoré sa nevzťahuje systém rybolovných 
koncesií, plavidlám plaviacim sa pod jeho 
vlajkou v súlade s článkom 28 ods. 4a 
(nový). O spôsobe pridelenia informuje 
Komisiu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
v mene skupín S&D, Verts/ALE
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
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návrhy 177, 1797, 2020, 2024

Návrh nariadenia
Článok 33a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 33a
Osobitné prechodné pravidlá pre 

Stredozemné more Zavedenie systému 
územnej jednotky riadenia

1. Členské štáty môžu vytvoriť systém 
územných jednotiek riadenia. V takýchto 
prípadoch členské štáty vymedzia oblasti 
v rámci svojich teritoriálnych vôd, 
v ktorých prevádzkujú svoju činnosť ich 
rybárske plavidlá, a určia, ktoré plavidlá 
budú oprávnené na prevádzkovanie 
činností v každej takejto oblasti. Pri 
vymedzení svojich rybných hospodárstiev 
členské štáty určia územný rozsah 
rybolovnej oblasti ako celku, ako aj 
umiestnenie všetkých rybolovných 
chránených oblastí, pričom sa snažia 
zachovať výhody presahovania 
chránených rybolovných oblastí pre 
oprávnených držiteľov.
2. Členské štáty, ktoré zavádzajú systémy 
územných jednotiek riadenia, o tom 
informujú Komisiu.
3. Neprevoditeľný podiel územných 
jednotiek riadenia, vyjadrený ako 
priestorovo vymedzené oprávnenia pre 
používateľov, individuálne limity týkajúce 
sa úlovku alebo individuálne limity 
týkajúce sa snahy alebo akákoľvek ich 
kombinácia, sa priradia každému 
oprávnenému držiteľovi územných 
jednotiek riadenia v súlade 
s kvalifikačnými požiadavkami 
a ostatnými kritériami stanovenými 
v súlade s článkami 27, 28 a 28a.
4. Členské štáty s pobrežnými vodami 
v Stredozemnom mori vytvoria pre svoje 
rybolovy v tejto oblasti územné jednotky 
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riadenia najneskôr do roku 2015. 
5. Únia finančne podporí zriadenie 
a vykonávanie systému územných 
jednotiek riadenia. Únia tiež prijme 
opatrenia na zníženie možných 
negatívnych sociálnych a hospodárskych 
dôsledkov systému územných jednotiek 
riadenia, ktoré môžu vzniknúť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 178, 179, 2026, 2028, 2030, 2031, 2039, 2040, 2042, 2045, 2056, 2057

Návrh nariadenia
Článok 34

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úprava kapacity rybolovu Úprava kapacity rybolovu
1. Členské štáty zavedú opatrenia na 
úpravu kapacity rybolovu svojich flotíl s 
cieľom dosiahnuť efektívnu rovnováhu 
medzi touto kapacitou a ich rybolovnými 
možnosťami.

1. V prípade potreby členské štáty zavedú 
opatrenia na úpravu kapacity rybolovu 
svojich národných flotíl s cieľom 
dosiahnuť efektívnu a stabilnú rovnováhu
medzi ich kapacitou a ich rybolovnými 
možnosťami v súlade so všeobecnými 
cieľmi stanovenými v článku 2.

1a. Na splnenie cieľa vymedzeného v 
odseku 1 členské štáty každoročne 
uskutočnia do 30. mája každého roka 
posúdenie kapacity a údaje poskytnú 
Komisii. Posúdenie kapacity bude 
obsahovať analýzu celkovej kapacity 
flotily podľa rybolovnej oblasti 
a segmentu flotily v čase posúdenia a jej 
vplyv na populácie a širší morský 
ekosystém. Bude tiež obsahovať analýzu 
ziskovosti flotily z dlhodobého hľadiska. 
Na zabezpečenie rovnakého prístupu 
k takémuto posúdeniu vo všetkých 
členských štátoch sa posúdenie vykoná 
v súlade s usmerneniami Komisie na 
zlepšenú analýzu rovnováhy medzi 
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kapacitou flotily a rybolovnými 
možnosťami a zohľadní sa tiež ziskovosť 
flotily. Posúdenia sa zverejnia.
1b. Ak posúdenie preukáže rozdiely medzi 
kapacitou rybolovu a rybolovnými 
možnosťami, členské štáty do roka prijmú 
podrobný program vrátane záväzného 
harmonogramu každej potrebnej úpravy 
kapacity rybolovu svojich flotíl z hľadiska 
počtu plavidiel a ich charakteristík s 
cieľom dosiahnuť stabilnú a trvalú 
rovnováhu medzi touto kapacitou a ich 
rybolovnými možnosťami.  Tento 
program poskytnú Komisii, Európskemu 
parlamentu a ostatným členským štátom.
1c. Ak sa posúdenie nevykoná alebo sa od 
členského štátu požaduje program na 
zníženie kapacity a nevypracuje ho, alebo 
ak členský štát neuskutoční program, 
preruší sa tomuto členskému štátu 
finančná pomoc Únie v rámci spoločnej 
politiky v oblasti rybného hospodárstva.
Ako poslednú možnosť a iba v prípade 
meškania týchto opatrení dva alebo viac 
rokov môže Komisia pozastaviť rybolovné 
možnosti pre príslušné segmenty flotily.  

2. Vystúpenie z flotily, ktorá je 
podporovaná pomocou z verejných 
prostriedkov v rámci Európskeho fondu pre 
rybného hospodárstvo na programové 
obdobie 2007 – 2013, sa nepovoľuje s 
výnimkou prípadov, keď mu predchádza 
stiahnutie licencie na rybolov a oprávnení 
na rybolov.

2. Vystúpenie z flotily, ktorá je 
podporovaná pomocou z verejných 
prostriedkov v rámci Európskeho fondu pre 
rybného hospodárstvo na programové 
obdobie 2007 – 2013, sa nepovoľuje s 
výnimkou prípadov, keď mu predchádza 
stiahnutie licencie na rybolov a oprávnení 
na rybolov.

3. Kapacita rybolovu zodpovedajúca 
rybárskym plavidlám stiahnutým s 
pomocou z verejných prostriedkov sa 
nenahrádza. 

3. Kapacita rybolovu zodpovedajúca 
rybárskym plavidlám stiahnutým s 
pomocou z verejných prostriedkov sa 
nenahrádza.

4. Členské štáty zaistia, aby od 1. januára 
2013 kapacita rybolovu ich flotily v 
žiadnom okamihu nepresiahla stropy 
kapacity rybolovu stanovené v súlade s 
článkom 35. 

4. Členské štáty zaistia, aby od 1. januára 
2013 kapacita rybolovu ich flotily v 
žiadnom okamihu nepresiahla stropy 
kapacity rybolovu stanovené v súlade s 
článkom 35.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2066, 2067

Návrh nariadenia
Článok 34a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 34a
Systém vstupu/výstupu

Členské štáty riadia vstup do flotily 
a výstup z nej tak, že prírastok novej 
kapacity do flotily bez poskytnutia pomoci 
z verejných zdrojov sa kompenzuje 
predchádzajúcim vyradením 
prinajmenšom rovnakej kapacity bez 
pomoci z verejných zdrojov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2025, 2062, 2063

Návrh nariadenia
Článok 35

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Riadenie kapacity rybolovu Riadenie kapacity rybolovu
1. Flotila každého členského štátu sa riadi 
stropmi kapacity rybolovu stanovenými v 
prílohe II.

1. Flotila každého členského štátu sa 
dôsledne riadi stropmi kapacity rybolovu 
stanovenými v prílohe II. 

2. Členské štáty môžu Komisiu požiadať, 
aby zo stropov kapacity rybolovu 
stanovených v súlade s odsekom 1 vyňala 
rybárske plavidlá, na ktoré sa vzťahuje 
systém prevoditeľných rybolovných 
povolení zriadený v súlade s článkom 27. 
V takomto prípade sa stropy kapacity 
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rybolovu prepočítajú, aby sa zohľadnili 
rybárske plavidlá, na ktoré sa nevzťahuje 
systém prevoditeľných rybolovných 
povolení.
3. Komisia sa splnomocňuje prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 55 
týkajúce sa prepočítania stropov kapacity 
rybolovu uvedených v odseku 1 a odseku 
2.

2. Do 30. decembra roka, ktorý nasleduje 
po nadobudnutí účinnosti tohto 
nariadenia, Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh na zmenu a 
doplnenie prílohy II k tomuto nariadeniu 
a nariadeniu Rady (EHS) 2930/1986, na 
vymedzenie kapacity s ohľadom na 
akýkoľvek merateľný parameter plavidla, 
ktorý môže ovplyvniť schopnosť plavidla 
loviť ryby.
V tomto novom vymedzení sa zohľadnia 
sociálne a ekonomické kritériá, ako aj 
kontrolné úsilie vynakladané členskými 
štátmi. V tomto návrhu sa kapacita flotily 
každého členského štátu rozdelí podľa 
segmentov flotíl vrátane osobitného 
rozdelenia plavidiel vykonávajúcich 
činnosť v najvzdialenejších regiónoch a 
plavidiel vykonávajúcich činnosť výlučne 
mimo vôd Spoločenstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 187, 189, 2082, 2083, 2085, 2089, 2091, 2092, 2093

Návrh nariadenia
Článok 36

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Registre rybárskych flotíl Registre rybárskych flotíl
1. Členské štáty zaznamenávajú informácie 
o charakteristikách a činnosti rybárskych
plavidiel Únie plaviacich sa pod ich 
vlajkou, ktoré sú potrebné na riadenie 
opatrení stanovených v tomto nariadení.

1. Členské štáty zaznamenávajú informácie 
o vlastníctve, charakteristikách plavidla 
a výstroja a činnosti rybárskych plavidiel 
Únie plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré 
sú potrebné na riadenie opatrení 
stanovených v tomto nariadení, 
a zverejňujú tieto informácie, pričom sa 
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chránia osobné údaje.
2. Členské štáty poskytnú Komisii 
informácie uvedené v odseku 1.

2. Členské štáty poskytnú Komisii
informácie uvedené v odseku 1.

3. Komisia zriadi register rybárskych flotíl 
Únie, ktorý bude obsahovať informácie 
získané podľa odseku 2.

3. Komisia zriadi register rybárskych flotíl 
Únie, ktorý bude obsahovať informácie 
získané podľa odseku 2.

4. Informácie obsiahnuté v registri 
rybárskych flotíl Únie sa sprístupnia 
všetkým členským štátom. Komisia sa 
splnomocňuje prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 55 týkajúce sa 
vymedzenia informácií uvedených v 
odseku 1.

4. Informácie obsiahnuté v registri 
rybárskych flotíl Únie sa sprístupnia 
všetkým členským štátom a Európskemu 
parlamentu. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 55 prijať delegované akty
týkajúce sa vymedzenia informácií 
uvedených v odseku 1.

5. Komisia stanoví technické prevádzkové 
požiadavky vzťahujúce sa na podmienky 
prenosu informácií uvedených v odsekoch 
2, 3 a 4. Takéto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 56.

5. Komisia stanoví vykonávacie akty 
stanovujúce technické prevádzkové 
požiadavky vzťahujúce sa na podmienky 
prenosu informácií uvedených v odsekoch 
2, 3 a 4. Takéto vykonávacie akty sa 
prijmú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 56.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zbierajú biologické, 
technické, environmentálne a socio-
ekonomické údaje, ktoré sú potrebné na 
ekosystémové riadenie rybného 
hospodárstva, spravujú ich a sprístupňujú 
ich koncovým používateľom vedeckých 
údajov vrátane orgánov určených 
Komisiou. Na základe daných údajov sa 
umožní najmä posúdenie:

1. Ochrana a udržateľné využívanie 
morských biologických zdrojov 
a hospodárenie s nimi musí byť založené 
na najlepších dostupných informáciách. 
Členské štáty na tento účel zbierajú 
biologické, technické, environmentálne a 
sociálno-ekonomické údaje, ktoré sú 
potrebné pre ekosystém založený na 
rybolove, spravujú ich a sprístupňujú ich 
koncovým používateľom vedeckých 
údajov vrátane orgánov určených 
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Komisiou. Na základe daných údajov sa 
umožní najmä posúdenie:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2129, 2130, 2131

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zaistia vnútroštátnu 
koordináciu zberu a spravovania 
vedeckých údajov určených pre oblasť 
riadenia rybného hospodárstva. Na tento 
účel určia národného korešpondenta a 
každoročne zorganizujú národné 
koordinačné stretnutie. Členské štáty 
informujú Komisiu o vnútroštátnych 
koordinačných činnostiach a pozvú ju na 
koordinačné stretnutia. 

3. Členské štáty zaistia vnútroštátnu 
koordináciu zberu a spravovania 
vedeckých a sociálno-ekonomických 
údajov určených pre oblasť riadenia 
rybolovu. Na tento účel určia národného 
korešpondenta a každoročne zorganizujú 
národné koordinačné stretnutie. Členské 
štáty informujú Komisiu a Európsky 
parlament o vnútroštátnych koordinačných 
činnostiach a pozývajú ich na koordinačné 
stretnutia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2134, 2136, 2137, 2138, 2139

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty koordinujú svoje činnosti 
týkajúce sa zberu údajov s ostatnými 
členskými štátmi v rovnakom regióne a 
vyvíjajú maximálne úsilie koordinovať 
svoje činnosti s tretími krajinami, ktoré 

4. Členské štáty v úzkej spolupráci s 
Komisiou koordinujú svoje činnosti 
týkajúce sa zberu údajov s ostatnými 
členskými štátmi v rovnakom regióne a 
vyvíjajú maximálne úsilie koordinovať 
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majú suverenitu alebo súdnu právomoc nad 
vodami v rovnakom regióne. 

svoje činnosti s tretími krajinami, ktoré 
majú suverenitu alebo súdnu právomoc nad 
vodami v rovnakom regióne.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2147, 2149, 2163

Návrh nariadenia
Článok 37a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Konzultácie s vedeckými subjektmi
37a. Komisia v pravidelných intervaloch 
konzultuje s príslušnými vedeckými 
subjektmi o záležitostiach týkajúcich sa 
ochrany rybolovných zdrojov 
a hospodárenia s nimi vrátane 
biologických, hospodárskych, 
environmentálnych, sociálnych a 
technických faktorov, pričom zohľadňuje 
riadne hospodárenie s verejnými 
prostriedkami s cieľom vyhnúť sa 
duplicite v práci rôznych vedeckých 
subjektov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2157, 2158

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Výskumné programy Výskumné programy
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1. Členské štáty prijmú vnútroštátne 
programy zberu vedeckých údajov v 
oblasti rybného hospodárstva a programy 
výskumu a inovácií v tejto oblasti. Svoje 
činnosti zberu údajov a výskumu a inovácií 
v oblasti rybného hospodárstva koordinujú 
s rámcami pre výskum a inovácie 
ostatných členských štátov a Únie. 

1. Členské štáty prijmú vnútroštátne 
programy zberu vedeckých údajov v 
oblasti rybolovu a akvakultúry a programy 
výskumu a inovácií v tejto oblasti. Svoje 
činnosti zberu údajov a výskumu a inovácií 
v oblasti rybolovu koordinujú s ostatnými 
členskými štátmi v úzkej spolupráci 
s Komisiou v kontexte rámcov pre výskum 
a inovácie Únie s prípadným začlenením 
relevantných poradných rád.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 2160

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zaistia dostupnosť 
príslušných kompetencií a ľudských
zdrojov zúčastňujúcich sa na procese 
poskytovania vedeckých odporúčaní.

2. Členské štáty zaistia dostupnosť 
príslušných kompetencií a ľudských 
zdrojov zúčastňujúcich sa na procese 
poskytovania vedeckých odporúčaní a 
zapojenie príslušných vedeckých 
zainteresovaných strán.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 193, 194, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198, 
2200

Návrh nariadenia
Článok 39

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ciele Ciele
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1. Únia sa podieľa na činnostiach
medzinárodných organizácií zaoberajúcich 
sa rybným hospodárstvom vrátane 
regionálnych organizácií riadenia rybného 
hospodárstva v súlade s medzinárodnými 
povinnosťami a cieľmi politiky a v súlade s 
cieľmi stanovenými v článkoch 2 a 3. 

1. S cieľom zabezpečiť udržateľné 
využívanie morských biologických zdrojov 
a hospodárenie s nimi Únia podporuje 
účinné vykonávanie medzinárodných 
rybolovných nástrojov a nariadení
a podporuje činnosti medzinárodných 
organizácií zaoberajúcimi sa rybolovom
vrátane regionálnych organizácií pre 
riadenie rybného hospodárstva 
a zúčastňuje sa na ich činnostiach v 
súlade s medzinárodnými záväzkami,
povinnosťami a cieľmi politiky, ktoré sú v
súlade s cieľmi stanovenými v článkoch 2,
3 a 4 tohto nariadenia a s inými 
politikami EÚ.

2. Stanoviská Únie v rámci 
medzinárodných organizácií 
zaoberajúcich sa rybným hospodárstvom 
a regionálnych organizácií riadenia 
rybného hospodárstva sa zakladajú na 
najlepších dostupných vedeckých 
odporúčaniach, aby sa zaistilo, že 
rybolovné zdroje sa zachovajú alebo 
obnovia nad úrovňami, ktoré dokážu 
poskytnúť maximálny udržateľný výnos.

2. Únia konkrétne:

a) aktívne podporuje a presadzuje rozvoj 
najlepších dostupných vedeckých znalostí 
a prispieva k nim, rovnako aj pokiaľ ide o 
zosúladenie s právom Únie; podporuje 
opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
rybolovné zdroje boli stále v súlade 
s cieľmi článku 2, a najmä s jeho 
odsekom 2 a odsekom 4 písm. b). Únia 
naďalej podporuje vytvorenie a posilnenie 
záväzkov dodržiavania súladu 
regionálnych organizácií pre riadenie 
rybného hospodárstva a pravidelné 
nezávislé preskúmania výkonnosti a 
primerané nápravné kroky vrátane 
odrádzajúcich a účinných sankcií, ktoré je 
potrebné vykonávať transparentným 
a nediskriminačným spôsobom;
(b) zlepšuje súdržnosť politiky s 
iniciatívami Únie, najmä pokiaľ ide 
o environmentálne, rozvojové a obchodné 
činnosti.
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c) podnecuje a podporuje vo všetkých 
medzinárodných oblastiach potrebné 
kroky na odstránenie nezákonného, 
neohláseného a neregulovaného rybolovu 
(NNN). Na tento účel zaisťuje, aby sa na 
trh EÚ nedostali žiadne produkty NNN 
rybolovu; prispieva preto k udržateľným 
rybolovným činnostiam, ktoré sú 
hospodársky životaschopné a ktorými sa 
podporuje zamestnanosť v Únii;
d) podnecuje spoločné medzinárodné 
úsilie smerujúce k boju proti pirátstvu na 
mori s cieľom zaistiť bezpečnosť 
ľudských životov a zabrániť prerušeniu 
morských rybolovných činností, a aktívne 
sa na ňom zúčastňuje;
e) podporuje účinné vykonávanie 
medzinárodných rybolovných nástrojov 
a nariadení;
f) zabezpečuje, aby rybolovné činnosti 
mimo vôd Únie vychádzali z rovnakých 
zásad a noriem, aké sa dodržiavajú vo 
vodách Únie, pričom podnecuje 
regionálne organizácie pre riadenie 
rybného hospodárstva, aby uplatňovali 
rovnaké zásady a normy, aké sa uplatňujú 
vo vodách Únie.

3. Únia aktívne prispieva k rozvoju 
vedeckých poznatkov a odporúčaní v 
rámci regionálnych organizácií riadenia 
rybného hospodárstva a medzinárodných 
organizácií a podporuje tento rozvoj.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 195, 2186, 2187, 2188, 2190
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Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Únia rozvíja úzku spoluprácu medzi 
regionálnymi organizáciami pre riadenie 
rybného hospodárstva s cieľom 
prispôsobiť, zosúladiť, harmonizovať a 
rozšíriť rámec viacstrannej činnosti a 
podporuje rozvoj vedeckých znalostí 
a odporúčaní v rámci regionálnych 
organizácií pre riadenie rybného 
hospodárstva a medzinárodných 
organizácií a uplatňuje výsledné 
odporúčania.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2193, 2195

Návrh nariadenia
Článok 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dodržiavanie medzinárodných ustanovení Dodržiavanie medzinárodných ustanovení

Únia spolupracuje s tretími krajinami a 
medzinárodnými organizáciami 
zaoberajúcimi sa rybným hospodárstvom 
vrátane regionálnych organizácií riadenia 
rybného hospodárstva s cieľom posilniť 
dodržiavanie opatrení prijatých takýmito 
medzinárodnými organizáciami.

Únia spolupracuje s tretími krajinami a 
medzinárodnými organizáciami 
zaoberajúcimi sa rybným hospodárstvom 
vrátane regionálnych organizácií pre 
riadenie rybného hospodárstva s cieľom 
posilniť dodržiavanie opatrení, a najmä 
tých, ktoré sa týkajú boja proti NNN 
rybolovu a ktoré prijali takéto 
medzinárodné organizácie, a zabezpečiť 
prísne dodržiavanie opatrení prijatých 
takýmito medzinárodnými organizáciami.

Členské štáty zabezpečia, aby ich 
prevádzkovatelia dodržiavali opatrenia 
uvedené v predchádzajúcom odseku.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2214, 2215, 2216

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rybárske plavidlá Únie lovia len 
nadbytok povoleného výlovu stanoveného 
treťou krajinou podľa článku 62 ods. 2 
Dohovoru OSN o morskom práve a 
identifikovaného na základe najlepších 
dostupných vedeckých odporúčaní a 
príslušných informácií, ktoré si o celkovom 
rybolovnom úsilí vzhľadom na dotknuté 
zásoby vymenila Únia s príslušnou treťou 
krajinou s cieľom zaistiť, aby rybolovné 
zdroje naďalej presahovali úrovne, ktoré 
dokážu poskytovať maximálny udržateľný 
výnos.

2. Rybárske plavidlá Únie lovia len 
nadbytok povoleného výlovu stanoveného 
treťou krajinou podľa článku 62 ods. 2 
Dohovoru OSN o morskom práve a 
identifikovaného jasným 
a transparentným spôsobom na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
odporúčaní a príslušných informácií, ktoré 
si o celkovom rybolovnom úsilí všetkých 
flotíl vzhľadom na dotknuté populácie 
vymenila Únia s príslušnou treťou krajinou 
s cieľom zaistiť, aby rybolovné zdroje 
naďalej presahovali (úrovne, ktoré dokážu 
poskytovať maximálny udržateľný výnos).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 197, 200, 2223, 2226, 2227, 2229, 2230

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Dohody o udržateľnom rybolove 
obsahujú:
a) požiadavku dodržiavať zásady 
obmedzeného prístupu k zdrojom, 
o ktorých je vedecky dokázané, že 
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predstavujú nadbytok kapacity výlovu 
pobrežného štátu v súlade 
s ustanoveniami Dohovoru Organizácie 
Spojených národov o morskom práve;
b) doložku o zákaze poskytovania 
výhodnejších podmienok rôznym flotilám 
v týchto vodách než tie, ktoré poskytujú 
hospodárskym subjektom Únie, pokiaľ ide 
o ochranu a rozvoj zdrojov 
a hospodárenie s nimi, ako aj finančné 
dohody, poplatky a ostatné práva týkajúce 
sa vydávania povolení na rybolov;
c) doložku o podmienenosti, ktorá 
vyžaduje dodržiavanie ľudských práv v 
súlade s medzinárodnými dohodami o 
ľudských právach;
d) doložku o výhradnom práve.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 198, 2223, 2226, 2228

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2b. Dohodami o udržateľnom rybolove 
a dohodami o recipročnom prístupe sa 
zabezpečuje, aby rybárske plavidlá Únie 
mohli vykonávať činnosť vo vodách tretej 
krajiny, s ktorou bola dohoda uzatvorená, 
len vtedy, ak majú povolenie na rybolov, 
ktoré bolo vydané v súlade s postupom 
dohodnutým obidvoma zmluvnými 
stranami dohody.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 199, 2224

Návrh nariadenia
Článok 41 – odsek 2c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2c. Plavidlám zaregistrovaným v EÚ, 
ktoré dočasne opustili register členského 
štátu, aby získali rybolovné možnosti inde, 
sa počas 24 mesiacov nepovoľuje 
využívať rybolovné možnosti v rámci 
dohôd o udržateľnom rybnom 
hospodárstve alebo protokolov platných v 
čase, keď opustili register, ak sa následne 
vrátia do registra EÚ; to isté sa vzťahuje 
na dočasné preregistrovanie počas 
rybolovu v rámci regionálnych 
organizácií pre rybné hospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2250, 2251, 2252

Návrh nariadenia
Článok 43 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podporovanie akvakultúry Podporovanie udržateľnej akvakultúry

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 207, 2253, 2254, 2256, 2257, 2286
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Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia s cieľom podporovať 
udržateľnosť a prispievať k potravinovej 
bezpečnosti, rastu a zamestnanosti prijme 
do roku 2013 nezáväzné strategické 
usmernenia Únie vzťahujúce sa na 
spoločné priority a ciele v oblasti rozvoja 
akvakultúrnych činností. V takýchto 
strategických usmerneniach sa zohľadňujú 
relatívne štartovacie pozície a rôzne 
okolnosti v jednotlivých častiach Únie, 
pričom tieto usmernenia tvoria základ 
viacročných vnútroštátnych strategických 
plánov a zameriavajú sa na:

1. Komisia s cieľom podporovať 
udržateľnosť a prispievať k potravinovej 
bezpečnosti, zásobovaniu potravinami, 
rastu a zamestnanosti prijme do roku 2013 
nezáväzné strategické usmernenia Únie 
vzťahujúce sa na spoločné priority a ciele 
v oblasti rozvoja udržateľných 
akvakultúrnych činností. V takýchto 
strategických usmerneniach sa rozlišuje 
medzi strednou a malou akvakultúrou 
a priemyselnou akvakultúrou a
zohľadňujú sa relatívne štartovacie pozície 
a rôzne okolnosti v jednotlivých častiach 
Únie, pričom tieto usmernenia tvoria 
základ viacročných vnútroštátnych 
strategických plánov a zameriavajú sa na:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
v mene skupín S&D, ALDE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 2288, 2289, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 
2301, 2333, 2334

Návrh nariadenia
Článok 43 – odsek 1 – písmená a, b, c, d – a odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) zlepšenie konkurencieschopnosti 
odvetvia akvakultúry a podporu rozvoja a 
inovácií v tomto odvetví;

(a) zjednodušenie právnych predpisov 
v odvetví a zníženie administratívneho 
zaťaženia na európskej úrovni;

(b) podnecovanie hospodárskej činnosti; (b) začlenenie akvakultúrnych činností do 
iných politík, napr. politík pre pobrežné 
zóny, stratégií pre more a usmernení pre 
námorné priestorové plánovanie 
a vykonávanie rámcovej smernice 
o vodnom hospodárstve 
a environmentálnej politiky.
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(c) diverzifikáciu a zlepšenie životnej 
úrovne v pobrežných a vidieckych 
oblastiach;
(d) vytvorenie rovnakých podmienok pre 
prevádzkovateľov akvakultúry, pokiaľ ide 
o prístup k vodám a priestoru.
2. Členské štáty zriadia do roku 2014 
viacročný vnútroštátny strategický plán 
rozvoja akvakultúrnych činností na 
svojom území.

2. EÚ podporuje produkciu a spotrebu 
udržateľných produktov akvakultúry Únie 
prostredníctvom: 

(a) stanovenia transparentných 
a všeobecných kvalitatívnych kritérií pre 
akvakultúru do roku 2014 na posúdenie a 
minimalizovanie vplyvov akvakultúrnych 
činností a chovu;
(b) zaistenia toho, aby sa spotrebitelia 
dostali k ponuke za primerané ceny;
(c) stanovenia pravidiel sledovateľnosti, 
bezpečnosti a kvality výrobkov 
akvakultúry EÚ a dovážaných výrobkov, a 
to prostredníctvom vhodného vyznačenia 
alebo označovania, ako je stanovené v 
článku 42 nariadenia o spoločnej 
organizácii trhov s produktmi rybolovu a 
akvakultúry [číslo nariadenia definujú 
právnici lingvisti];

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2345, 2347, 2349

Návrh nariadenia
Článok 44

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V súlade s článkom 53 sa zriadi Poradná 
rada pre akvakultúru.

V súlade s článkom 52 sa zriaďuje 
poradná rada pre akvakultúru a 
vnútrozemský rybolov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2414

Návrh nariadenia
Článok 46 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) stanovení efektívnych, primeraných a 
odrádzajúcich sankcií.

(e) Členské štáty zabezpečia stanovenie
efektívnych, primeraných a odrádzajúcich 
sankcií vrátane zmrazenia financovania z 
Európskeho fondu pre námorné otázky a 
rybné hospodárstvo; zohľadnia pritom 
pomer nákladov a výnosov a zásadu 
proporcionality.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce
návrhy 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2427, 2428, 2429, 2430

Návrh nariadenia
Článok 48

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prispievanie k nákladom na kontrolu, 
inšpekcie a presadzovanie pravidiel

Prispievanie k nákladom na kontrolu, 
inšpekcie a presadzovanie pravidiel

Členské štáty môžu od držiteľov licencií 
na rybolov vzťahujúcich sa na rybárske 
plavidlá s celkovou dĺžkou 12 m alebo viac 
plaviace sa pod ich vlajkou vyžadovať, 
aby pomerne prispievali k pokrytiu 
nákladov spojených s vykonávaním 
systému Únie na kontrolu rybného 
hospodárstva.

Členské štáty môžu od svojich 
prevádzkovateľov vyžadovať, aby 
pomerne prispievali k pokrytiu 
prevádzkových nákladov spojených 
s vykonávaním systému Únie na kontrolu 
rybného hospodárstva a zber údajov.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2431, 2432, 2434, 2435

Návrh nariadenia
Článok 49

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ciele Ciele
S cieľom prispieť k dosiahnutiu cieľov 
stanovených v článkoch 2 a 3 sa môže 
poskytnúť finančná pomoc Únie. 

S cieľom prispieť k dosiahnutiu 
dlhodobých cieľov v oblasti 
environmentálnej, hospodárskej 
a sociálnej udržateľnosti stanovených v 
článkoch 2 a 3 sa môže poskytnúť finančná 
pomoc Únie. Z finančnej pomoci Únie sa 
nepodporujú operácie, ktoré ohrozujú 
udržateľnosť a ochranu morských 
biologických zdrojov, biodiverzity, 
biotopov a ekosystémov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 214, 2437, 2438, 2439, 2441

Návrh nariadenia
Článok 50

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podmienky poskytnutia finančnej pomoci 
členským štátom

Podmienky poskytnutia finančnej pomoci 
členským štátom

1. Podmienkou poskytnutia finančnej 
pomoci Únie členským štátom je, aby 
členské štáty dodržiavali pravidlá 
spoločnej rybárskej politiky. 

1. Poskytovanie finančnej pomoci Únie 
členským štátom je transparentné
a podmienené tým, že členské štáty budú 
dodržiavať pravidlá spoločnej politiky
v oblasti rybného hospodárstva
a environmentálne smernice uvedené 
v článku 12 a zároveň uplatňovať zásadu 
predbežnej opatrnosti.

2. Ak členské štáty nedodržiavajú pravidlá 2. Ak členské štáty nedodržiavajú pravidlá 
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spoločnej rybárskej politiky môže to viesť 
k prerušenie alebo pozastaveniu platieb 
alebo uplatneniu finančnej opravy na 
finančnú pomoc Únie v rámci spoločnej
rybárskej politiky. Takéto opatrenia sú 
úmerné charakteru, rozsahu, trvaniu a 
frekvencii nedodržiavania pravidiel.

spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva a právne akty a iné 
opatrenia uvedené v odseku 1 
a neuplatňujú zásadu predbežnej 
opatrnosti, okamžite to vedie k prerušeniu
alebo pozastaveniu platieb alebo 
uplatneniu finančnej opravy na finančnú 
pomoc Únie v rámci spoločnej politiky
v oblasti rybného hospodárstva. Takéto 
opatrenia sú úmerné charakteru, rozsahu, 
trvaniu a frekvencii nedodržiavania 
pravidiel. Vytvorí sa metodika vrátane 
cieľov, ukazovateľov a jednotného 
a transparentného merania pre všetky 
členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454

Návrh nariadenia
Článok 51

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Podmienky poskytnutia finančnej pomoci 
prevádzkovateľom

Podmienky poskytnutia finančnej pomoci 
prevádzkovateľom

1. Podmienkou poskytnutia finančnej 
pomoci Únie prevádzkovateľom je, aby 
prevádzkovatelia dodržiavali pravidlá 
spoločnej rybárskej politiky. 

1. Podmienkou poskytnutia finančnej 
pomoci Únie prevádzkovateľom je, aby 
prevádzkovatelia dodržiavali pravidlá 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva a vnútroštátne právne akty 
založené na environmentálnych 
smerniciach uvedených v článku 12.
Z finančnej pomoci Únie sa nepodporujú 
činnosti, ktoré ohrozujú udržateľnosť 
a ochranu morských biologických zdrojov, 
biodiverzity, biotopov a ekosystémov.

2. Ak prevádzkovatelia závažné porušia 
pravidlá spoločnej rybárskej politiky, 
povedie to k dočasného alebo trvalému 
zákazu prístupu k finančnej pomoci Únie 

2. Ak prevádzkovatelia závažné porušia 
pravidlá spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva a právnych aktov 
uvedených v odseku 1, povedie to k 
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a/alebo k uplatneniu znížení finančnej 
pomoci. Takéto opatrenia sú úmerné 
charakteru, rozsahu, trvaniu a frekvencii 
závažných porušení pravidiel.

dočasného alebo trvalému zákazu prístupu 
k finančnej pomoci Únie a/alebo k 
uplatneniu znížení finančnej pomoci. 
Takéto opatrenia uplatňované členskými 
štátmi sú odrádzajúce, účinné a úmerné 
charakteru, rozsahu, trvaniu a frekvencii 
závažných porušení pravidiel.

3. Členské štáty zaistia, aby sa finančná 
pomoc Únie poskytovala len vtedy, ak sa 
dotknutému prevádzkovateľovi počas 
obdobia 1 roka pred podaním žiadosti o 
finančnú pomoc Únie neuvalili žiadne 
sankcie za závažné porušenie predpisov.

3. Členské štáty zaistia, aby sa finančná 
pomoc Únie poskytovala len vtedy, ak sa 
dotknutý prevádzkovateľ počas 3 rokov
pred podaním žiadosti o finančnú pomoc 
Únie nedopustil žiadneho závažného 
porušenia predpisov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2464, 2465

Návrh nariadenia
Článok 52

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poradné rady Poradné rady

1. Poradné rady sa zriaďujú pre každú z 
oblastí pôsobnosti podľa prílohy III, aby sa 
podporilo vyrovnané zastúpenie všetkých 
zainteresovaných strán a aby sa prispelo k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v článkoch 
2 a 3. 

1. Poradné rady sa zriaďujú pre každú z 
oblastí alebo sfér pôsobnosti podľa prílohy
III, aby sa podporilo vyrovnané zastúpenie 
všetkých zainteresovaných strán v súlade 
s článkom 54 ods. 1 a aby sa prispelo k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v článkoch 
2 a 3. 

2. Komisia sa splnomocňuje prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 55 
týkajúce sa zmien a doplnení uvedenej 
prílohy s cieľom zmeniť oblasti 
pôsobnosti, vytvoriť nové oblasti 
pôsobnosti poradných rád alebo vytvoriť 
nové poradné rady. 
3. Každá poradná rada si stanoví svoj 
rokovací poriadok. 

3. Každá poradná rada si stanoví svoj 
rokovací poriadok.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 2349, 2351

Návrh nariadenia
Článok 52 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. V súlade s prílohou III sa zriadia 
najmä tieto nové poradné rady:
(a) poradná rada pre najvzdialenejšie 
regióny rozdelená do troch sekcií pre 
každú z nasledovných morských oblastí 
(západný Atlantik, východný Atlantik, 
Indický oceán);
(b) poradná rada pre akvakultúru a 
vnútrozemský rybolov; 
(c) poradná rada pre trhy; 
(d) poradná rada pre Čierne more;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 219, 220, 222, 1242, 2456, 2458, 2471, 2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 
2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2499

Návrh nariadenia
Článok 53

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úlohy poradných rád Úlohy poradných rád

-1. Pred prijatím akýchkoľvek návrhov na 
opatrenia, ktoré sa prijímajú na základe 
článku 43 ods. 2 ZFEÚ, napr. viacročné 
plány alebo rámce pre technické 
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opatrenia, alebo opatrenia, ktoré sa 
prijímajú na základe článku 55, Komisia 
požiada o stanovisko poradných rád, 
ktorých činnosť sa konkrétne týka 
rybolovu v príslušnej geografickej oblasti. 
Touto konzultáciou nie sú dotknuté 
konzultácie s radou ICES ani inými 
vedeckými subjektmi.

1. Poradné rady môžu: 1. Poradné rady môžu:
(a) predkladať Komisii alebo dotknutému 
členskému štátu odporúčania a návrhy k 
záležitostiam týkajúcim sa riadenia 
rybného hospodárstva;

(a) predkladať Komisii a dotknutému 
členskému štátu odporúčania a návrhy 
k záležitostiam týkajúcim sa riadenia 
rybolovu a sociálno-ekonomických 
aspektov a aspektov ochrany rybolovu a 
akvakultúry;

(b) informovať Komisiu a členské štáty o 
problémoch týkajúcich sa riadenia rybného 
hospodárstva a akvakultúry v ich oblasti 
pôsobnosti;

(b) informovať Komisiu a členské štáty 
o problémoch týkajúcich sa riadenia a 
sociálno-ekonomických aspektov a 
aspektov ochrany rybolovu a prípadne 
akvakultúry v ich oblasti alebo sfére
pôsobnosti a navrhnúť riešenia na 
prekonanie týchto problémov;

(c) v úzkej spolupráci s vedcami prispievať 
k zberu, poskytovaniu a analýze údajov, 
ktoré sú potrebné na vypracovanie 
ochranných opatrení.

(c) v úzkej spolupráci s vedcami prispievať 
k zberu, poskytovaniu a analýze údajov, 
ktoré sú potrebné na vypracovanie 
ochranných opatrení.

(ca) vydávať stanoviská k návrhu 
ochranných opatrení podľa článku 17 a 
návrhu technických opatrení podľa 
článku 21 a predkladať ich Komisii a 
členským štátom, ktorých sa priamo 
týka daný rybolov alebo rybolovná oblasť.

2. Komisia a v prípade potreby dotknutý 
členský štát reagujú na každé 
odporúčanie, návrh alebo informácie 
získané podľa odseku 1 v rámci 
primeranej časovej lehoty.

2. Komisia a v prípade potreby dotknutý 
členský štát riadne zohľadňujú 
stanoviská, odporúčania, návrhy 
alebo informácie poradnej rady získané 
podľa odsekov -1 a 1 a reagujú na tieto 
návrhy najviac do 30 pracovných dní 
a v každom prípade pred prijatím 
konečného opatrenia. Ak sa prijaté 
konečné opatrenia líšia od 
stanovísk, odporúčaní a návrhov poradnej 
rady získaných podľa odsekov -1 a 1, 
Komisia alebo príslušný členský štát 
poskytne podrobné vysvetlenie dôvodov 
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odchýlenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 
2521, 2522

Návrh nariadenia
Článok 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zloženie, fungovanie a financovanie 
poradných rád

Zloženie, fungovanie a financovanie 
poradných rád

1. Poradné rady sa skladajú zo zástupcov 
organizácií zastupujúcich 
prevádzkovateľov rybného hospodárstva a 
ostatných záujmových skupín, na ktoré má 
spoločná rybárska politika vplyv.

1. Poradné rady sa skladajú zo:

a) organizácií zastupujúcich 
prevádzkovateľov rybolovu a prípadne 
akvakultúry;

b) ostatných záujmových skupín, na ktoré 
má spoločná rybárska politika vplyv, napr. 
environmentálnych organizácií a skupín 
spotrebiteľov.

Pokiaľ ide o písmeno a), zabezpečí sa, aby
boli riadne zastúpení zamestnávatelia, 
samostatne zárobkovo činní rybári 
a zamestnanci, ako aj rôzne rybárske 
povolania.
Zástupcovia vnútroštátnych 
a regionálnych správnych orgánov so 
záujmom v oblasti rybolovu v príslušnej 
oblasti a výskumníci z vedeckých 
inštitútov a výskumných inštitútov 
z oblasti rybárstva z členských štátov, ako 
aj z medzinárodných vedeckých inštitútov, 
ktorí radia Komisii, majú právo zúčastniť 
sa ako pozorovatelia.
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1a. Na zasadnutiach poradnej rady sa 
môžu ako pozorovatelia zúčastniť 
zástupcovia Komisie a Európskeho 
parlamentu. Zástupcovia rybárskeho 
odvetvia a ostatných záujmových skupín 
z tretích krajín vrátane zástupcov 
regionálnych organizácií pre rybolov, 
ktorí majú záujem o rybolov v danej 
oblasti alebo o rybolov, ktorý spadá do 
pôsobnosti poradnej rady, môžu byť 
prizvaní, aby sa zúčastnili na tejto 
poradnej rade ako pozorovatelia, keď sa 
rokuje o otázkach, ktoré sa ich týkajú.

2. Každá poradná rada pozostáva z valného 
zhromaždenia a výkonného výboru a 
prijíma opatrenia potrebné na svoju 
organizáciu a na zaistenie transparentnosti 
a zohľadnenia všetkých vyjadrených 
názorov.

2. Každá poradná rada pozostáva z valného 
zhromaždenia a výkonného výboru a 
prijíma opatrenia potrebné na svoju 
organizáciu a na zaistenie transparentnosti 
a zohľadnenia všetkých vyjadrených 
názorov. 

3. Poradné rady môžu ako orgány, ktoré 
sledujú cieľ vo všeobecnom európskom 
záujme, žiadať o finančnú pomoc Únie.

3. Poradné rady môžu ako orgány, ktoré 
sledujú cieľ vo všeobecnom európskom 
záujme, žiadať o finančnú pomoc Únie.

4. Komisia sa splnomocňuje prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 55
týkajúce sa zloženia a fungovania 
poradných rád.

4. Komisia je splnomocnená v súlade s 
článkom 55 prijať delegované akty
týkajúce sa zloženia a fungovania 
poradných rád bez toho, aby boli dotknuté 
odseky 1 a 1a (nový).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424, 
1425

Návrh nariadenia
Článok 55a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 55a
Postup pre naliehavé prípady
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1. Delegované akty prijaté podľa tohto 
článku nadobúdajú účinnosť okamžite a 
uplatňujú sa podľa odseku 2 počas 
šiestich mesiacov.  V oznámení 
delegovaného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade sa uvedú dôvody 
použitia postupu pre naliehavé prípady.
2. Európsky parlament alebo Rada môžu 
vzniesť voči delegovanému aktu námietku 
v súlade s postupom uvedeným v článku 
55 ods. 5. V takom prípade Komisia bez 
odkladu po oznámení rozhodnutia 
Európskeho parlamentu alebo Rady 
vzniesť námietku akt zruší.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 2536

Návrh nariadenia
Článok 57 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Rozhodnutie (ES) č. 2004/585 sa týmto 
zrušuje s účinnosťou odo dňa, keď 
nadobudnú účinnosť pravidlá prijaté v 
súlade s článkom 51 ods. 4 a článkom 52 
ods. 4.

2. Rozhodnutie (ES) č. 2004/585 sa týmto 
zrušuje s účinnosťou odo dňa, keď 
nadobudnú účinnosť pravidlá prijaté 
v súlade s článkom 54 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 54, 227, 2546, 2547 2548
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Návrh nariadenia
Príloha III

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Poradné rady Poradné rady
Názov poradnej 
rady

Oblasť 
pôsobnosti 

Názov poradnej 
rady

Oblasť 
pôsobnosti 

Baltské more Vody pásiem 
ICES IIIb, IIIc 
a IIId

Baltské more Vody pásiem 
ICES IIIb, IIIc 
a IIId

Stredozemné 
more

Morské vody 
Stredozemného 
mora na východ 
od čiary 5°36' z. 
d.

Stredozemné 
more

Morské vody 
Stredozemného 
mora na východ 
od čiary 5°36' z. 
d.

Severné more Vody pásiem 
ICES IV a IIIa

Severné more Vody pásiem 
ICES IV a IIIa

Severozápadné 
vody

Vody pásiem 
ICES V (s 
výnimkou Va a 
len vôd Únie 
pásma Vb), VI a 
VII

Severozápadné 
vody

Vody pásiem 
ICES V (s 
výnimkou Va a 
len vôd Únie 
pásma Vb), VI a 
VII

Juhozápadné 
vody

Vody pásiem 
ICES VIII, IX a 
X (vody okolo 
Azorských 
ostrovov), a 
pásma CECAF 
34.1.1, 34.1.2 a 
34.2.0 (vody 
okolo Madeiry a 
Kanárskych 
ostrovov)

Juhozápadné 
vody

Vody pásiem 
ICES VIII, IX a 
X (vody okolo 
Azorských 
ostrovov), a 
pásma CECAF 
34.1.1, 34.1.2 a 
34.2.0 (vody 
okolo Madeiry a 
Kanárskych 
ostrovov)

Pelagické zásoby 
(tresky belasé, 
makrely, stavridy, 
slede)

Všetky oblasti 
pôsobnosti (s 
výnimkou 
Baltského mora, 
Stredozemného 
mora a 
akvakultúry)

Pelagické 
populácie, (treska 
belasá, makrela, 
stavridy)

Všetky oblasti 
pôsobnosti (s 
výnimkou 
Baltského mora, 
Stredozemného 
mora a 
akvakultúry)

Šíre 
moria/diaľkové 

Všetky vody, 
ktoré nie sú 
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flotily vodami Únie 
Akvakultúra Akvakultúra 

podľa 
vymedzenia v 
článku 5

Akvakultúra 
a vnútrozemský 
rybolov

Akvakultúra 
podľa 
vymedzenia v 
článku 5 a všetky 
vnútrozemské 
vody v členských 
štátoch 
Európskej únie

Najvzdialenejšie 
regióny rozdelené 
do troch 
morských oblastí: 
západný Atlantik,
východný 
Atlantik, Indický 
oceán

Všetky zóny 
Medzinárodnej 
rady pre výskum 
mora (ICES) 
zastrešujúce vody 
okolo 
najvzdialenejších 
regiónov, najmä 
námorné vody 
okolo ostrovov 
Guadeloupe, 
Francúzska 
Guyana, 
Martinik, 
Kanárske 
ostrovy, Azory, 
Madeira a 
Réunion

Rada pre oblasť 
Čierneho mora

Zemepisná 
podoblasť 
GFCM 
vymedzená 
v uznesení 
GFCM/33/2009/2

Poradná rada pre 
trhy

Všetky oblasti 
trhov

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 235, 236, 238, 240, 241, 242, 248
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Spoločnou rybárskou politikou by sa 
malo zaistiť, aby rybolovné a akvakultúrne 
činnosti prispeli k dlhodobo udržateľným 
environmentálnym, hospodárskymi a 
sociálnym podmienkam. Takisto by sa ňou 
malo prispieť k zvýšeniu produktivity, 
primeranej životnej úrovni v rámci 
odvetvia rybného hospodárstva, stabilným 
trhom, ďalej by sa ňou malo zaistiť, aby 
boli zdroje dostupné a aby sa ponuka 
dostala k spotrebiteľom za rozumné ceny.

(3) Spoločnou politikou v odvetví rybného 
hospodárstva by sa malo zaistiť, aby 
rybolovné a akvakultúrne činnosti prispeli 
k dlhodobej environmentálej, 
hospodárskej a sociálnej udržateľnosti. 
Takisto by sa ňou mali stanoviť pravidlá, 
pokiaľ ide o sledovateľnosť, bezpečnosť 
a kvalitu produktov dovážaných do EÚ, 
primeranú životnú úroveň v rámci 
odvetvia rybolovu, potravinovú 
bezpečnosť a stabilné trhy, ďalej by sa 
ňou malo zaistiť, aby boli zdroje dostupné 
a aby sa ponuka dostala k spotrebiteľom za 
rozumné ceny.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264,265, 
285

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Na Svetovom samite o udržateľnom 
rozvoji, ktorý sa konal v roku 2002 v 
Johannesburgu, sa Únia a jej členské štáty 
zaviazali, že budú konať tak, aby zabránili 
neustálemu úpadku mnohých zásob rýb. 
Únia by preto mala zlepšiť svoju spoločnú
rybársku politiku, aby zaistila, že úrovne 
využívania zásob morských biologických 
zdrojov sa prioritne obnovia a zachovajú 
na úrovniach schopných priniesť
maximálne udržateľné výnosy z populácií 
lovených zásob, a to do roku 2015. V 
prípadoch, keď nie je k dispozícii dostatok 

(5) Na Svetovom samite o udržateľnom 
rozvoji, ktorý sa konal v roku 2002 v 
Johannesburgu, sa Únia a jej členské štáty 
zaviazali, že budú konať tak, aby zabránili 
neustálemu úpadku mnohých populácií
rýb. Únia by preto mala zlepšiť svoju 
spoločnú politiku v oblasti rybného 
hospodárstva, aby prioritne zaistila úrovne 
využívania zásob morských biologických 
zdrojov tak, aby sa do roku 2015
rybolovné stupne úmrtnosti dostali na 
úrovne, ktoré by umožnili obnovu 
populácií rýb, najneskôr do roku 2020, 
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vedeckých informácií, si to môže 
vyžadovať uplatňovanie náhrad za 
maximálny udržateľný výnos.

nad úrovne, ktoré sú schopné poskytovať
maximálny udržateľný výnos a všetky 
obnovené populácie udržať na týchto 
úrovniach. V prípadoch, keď nie je k 
dispozícii dostatok vedeckých informácií, 
si to môže vyžadovať uplatňovanie náhrad 
za maximálny udržateľný výnos.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
v mene skupín S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5a) Viacročné plány by sa mali byť 
hlavným nástrojom na to, aby sa 
zabezpečilo, aby sa do roku 2015 
rybolovné stupne úmrtnosti dostali na 
úrovne, ktoré by umožnili obnovu 
populácií rýb, najneskôr do roku 2020, 
nad úrovne, ktoré sú schopné poskytovať 
maximálny udržateľný výnos, a aby sa 
všetky obnovené populácie udržali na 
týchto úrovniach. Iba jasná a záväzná 
povinnosť dodržať tieto dátumy 
zabezpečí, aby sa prijali okamžité 
opatrenia a aby nedošlo k ďalšiemu 
omeškaniu v procese obnovy. V prípade 
tých populácií, pre ktoré ešte nebol prijatý 
viacročný plán, sa zabezpečí, aby sa rada 
pri stanovovaní rybolovných možností pre 
tieto populácie v plnej miere riadila 
cieľmi spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
v mene skupín S&D, ECR, EFD
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Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5b) Treba  vziať do úvahy skutočnosť, že 
stav všetkých populácií rýb v Únii sa 
značne líši. Kým pre mnoho populácií 
dátumy uvedené v tomto nariadení sa dajú 
pomerne ľahko dodržať, v prípade 
ostatných by bolo potrebné dosiahnuť 
veľké zníženie rybolovnej úmrtnosti. 
Negatívne sociálno-ekonomické dôsledky 
týchto znížení odôvodňujú meškanie, 
pokiaľ ide o uvedené ciele v niektorých 
špecifických prípadoch. Preto môžu 
viacročné plány obmedziť ročné zníženie 
celkového povoleného výlovu na 25 
percent, aj keď prísne sledovanie 
uvedených cieľov by si vyžiadalo 
výraznejšie zníženie. Rovnaké pravidlo by 
malo platiť pre populácie, ktoré ešte nie 
sú zahrnuté do viacročných plánov. Tieto 
pravidlá by sa nemali uplatňovať, ak 
populácie nedosahujú bezpečný 
biologický limit.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5c) Viacročné plány môžu obsahovať aj 
ustanovenia, ktoré obmedzujú ročné 
výkyvy celkového povoleného výlovu 
obnovených populácií s cieľom vytvoriť 
stabilnejšie podmienky pre odvetvie 
rybolovu. Presné limity týchto výkyvov by 
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sa mali stanoviť vo viacročných plánoch.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 5d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5d) V rozhodnutiach v oblasti riadenia 
týkajúcich sa maximálneho udržateľného 
výnosu v zmiešanom rybolove sa 
zohľadňuje skutočnosť, že je ťažké loviť 
všetky populácie v zmiešanom rybolove na 
úrovni maximálne udržateľného výnosu 
súčasne, ak sa vo vedeckých 
odporúčaniach uvádza, že je ťažké 
dosiahnuť zvýšenie selektivity, aby sa 
zabránilo tomu, že vyčerpaním kvóty pre 
jeden druh sa zamedzí loveniu iných 
druhov („choke-fish“).  Za takýchto 
okolností treba požiadať radu ICES 
a výbor STECF, aby poskytli odporúčanie 
o primeraných úrovniach.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 268, 269

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Ciele pre rybné hospodárstvo sa 
stanovili v rozhodnutí konferencie 
zmluvných strán Dohovoru o biologickej 

(6) Ciele pre rybné hospodárstvo sa 
stanovili v rozhodnutí konferencie 
zmluvných strán Dohovoru o biologickej 
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diverzite o strategickom pláne pre 
biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020, v 
rámci spoločnej rybárskej politiky by sa 
mal zaistiť súlad s cieľmi pre biodiverzitu, 
ktoré prijala Európska rada, a cieľmi 
stanovenými v oznámení Komisie s 
názvom „Naše životné poistenie, náš 
prírodný kapitál: stratégia EÚ v oblasti 
biodiverzity do roku 2020“, najmä s 
cieľom dosiahnuť maximálny udržateľný 
výnos do roku 2015.

diverzite o strategickom pláne pre 
biodiverzitu na obdobie 2011 – 2020, v 
rámci spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva by sa mal zaistiť súlad s 
cieľmi pre biodiverzitu, ktoré prijala 
Európska rada, a cieľmi stanovenými v 
oznámení Komisie s názvom „Naše životné 
poistenie, náš prírodný kapitál: stratégia 
EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020“, 
najmä s cieľom dosiahnuť maximálny 
udržateľný výnos.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 272,273, 274

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Udržateľné využívanie morských 
biologických zdrojov by sa malo zakladať 
na prístupe založenom na zásade 
predchádzania škodám, ktorý sa musí 
odvodiť od príslušnej zásady uvedenej v 
prvom pododseku ods. 2 článku 191 
zmluvy.

(7) Udržateľné využívanie morských 
biologických zdrojov by sa malo vždy 
zakladať na prístupe založenom na zásade 
predbežnej opatrnosti, ktorý sa musí 
odvodiť od príslušnej zásady uvedenej v 
prvom pododseku ods. 2 článku 191 
zmluvy, pričom treba vždy zohľadňovať 
dostupné vedecké údaje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 281, 282, 283, 284
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Je potrebné vykonávať ekosystémový 
prístup k riadeniu rybného hospodárstva, 
environmentálny vplyv rybolovných 
činností by sa mal obmedziť a neželané 
úlovky by sa mali znížiť na minimum a 
postupne odstrániť.

(9) Je potrebné vykonávať ekosystémový 
prístup k riadeniu rybolovu s cieľom 
pomáhať zabezpečiť, aby ľudská činnosť 
mala minimálny vplyv na morský 
ekosystém a zabezpečiť, aby sa 
predchádzalo nechceným úlovkom, aby sa 
znižovali na minimum a prípadne 
odstránili a aby sa všetky úlovky postupne 
vykladali.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Sú potrebné opatrenia na zníženie a 
odstránenie súčasných vysokých úrovní 
neželaných úlovkov a odvrhnutých
úlovkov. Neželané úlovky a odvrhnuté
úlovky predstavujú naozaj značné 
plytvanie a majú nepriaznivý vplyv na 
udržateľné využívanie morský 
biologických zdrojov a morských 
ekosystémov, ako aj na finančnú 
životaschopnosť rybného hospodárstva. 
Mala by sa zaviesť a postupne vykonávať 
povinnosť vyložiť všetky úlovky riadených 
zásob, ktoré sa ulovili počas rybolovných 
činností vo vodách Únie alebo ktoré ulovili 
rybárske plavidlá Únie.

(18) Sú potrebné opatrenia na zníženie 
súčasných vysokých úrovní nechcených
úlovkov a na postupné odstránenie
odhodených úlovkov. Žiaľ, 
predchádzajúcou právnou úpravou sa od 
rybárov často vyžadovalo, aby odhadzovali 
hodnotné zdroje. Odhodené úlovky 
predstavujú značné plytvanie a majú 
nepriaznivý vplyv na udržateľné 
využívanie morských biologických zdrojov 
a morských ekosystémov, ako aj na 
finančnú životaschopnosť rybolovu. Mala 
by sa zaviesť a postupne vykonávať 
povinnosť vyložiť všetky úlovky riadených 
populácií, ktoré sa ulovili počas 
rybolovných činností vo vodách Únie alebo 
ktoré ulovili rybárske plavidlá Únie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 8, 346, 347

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Povinnosť vyložiť všetky úlovky by 
sa mala zaviesť v jednotlivých oblastiach 
rybolovu. Rybárom by sa malo povoliť 
naďalej odhadzovať druhy, v prípade 
ktorých z najlepších dostupných 
vedeckých odporúčaní vyplýva, že majú 
vysokú mieru prežitia, ak sa vypustia do 
mora za vymedzených podmienok pre 
daný rybolov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh 9

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18b) S cieľom zabezpečiť, aby povinnosť 
vykladania všetkých úlovkov fungovala a 
aby sa zmiernil účinok kolísavých zložení 
ročných úlovkov, členské štáty majú 
možnosť prenášať kvóty medziročne až do 
určitého percenta.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
v mene skupín S&D, PPE, ALDE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Vyloženie neželaných úlovkov by 
nemalo viesť k plným hospodárskym 
výhodám pre prevádzkovateľa. V prípade 
vyloženia úlovkov rýb menších ako 
minimálna ochranná referenčná veľkosť by 
sa určenie takýchto úlovkov malo 
obmedziť a mal by sa vylúčiť predaj na 
ľudskú spotrebu.

(19) Vyloženie nechcených úlovkov by 
nemalo viesť k plným hospodárskym 
výhodám pre prevádzkovateľa. V prípade 
vyloženia úlovkov rýb menších ako 
minimálna ochranná referenčná veľkosť by 
sa určenie takýchto úlovkov malo 
obmedziť a mal by sa vylúčiť predaj na 
ľudskú spotrebu. Každý členský štát sa 
môže rozhodnúť, či chce umožniť voľné 
rozdelenie vyložených rýb na 
verejnoprospešné alebo charitatívne 
účely.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 13, 458

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 29a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29a) Pre väčšinu populácií riadených v 
rámci spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva by sa mohol zaviesť systém 
prevoditeľných rybolovných koncesií. 
Takýto systém by prispel k zabezpečeniu 
právnej istoty a výlučnej rybolovnej 
koncesii na rybolovné možnosti členského 
štátu. Keďže morské biologické zdroje sú 
spoločným statkom, v rámci 
prevoditeľných rybolovných koncesií by 
sa mali stanoviť len užívateľské nároky 
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na časť každoročných rybolovných 
možností pridelených danému členskému 
štátu, pričom tieto nároky sa v súlade s 
platnými pravidlami môžu stiahnuť. 
Rybolovné koncesie sa prideľujú okrem 
iného na základe environmentálnych 
a sociálnych kritérií. Členský štát 
rozhodne, či takéto rybolovné koncesie sú 
prevoditeľné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
v mene skupín S&D, ALDE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 16, 415, 452, 453, 456

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(32) Pokiaľ ide o rybárske plavidlá Únie, 
ktoré nie sú prevádzkované v rámci 
systému prevoditeľných rybolovných 
povolení, môžu sa prijať osobitné 
opatrenia na prispôsobenie počtu týchto 
plavidiel dostupným zdrojom. V takýchto 
opatrenia by sa mali stanoviť povinné 
maximálne stropy kapacity flotily a mali 
by sa zriadiť vnútroštátne schémy 
vstupu/výstupu v súvislosti s finančnými 
prostriedkami na vyradenie udeľovanými 
z Európskeho fondu pre rybné 
hospodárstvo.

(32) V niektorých prípadoch je stále 
potrebné, aby členské štáty prijali osobitné 
opatrenia na prispôsobenie svojej kapacity 
rybolovu dostupným zdrojom. Kapacita by 
sa preto mala posudzovať pre každú 
populáciu a každú oblasť v EÚ. Toto 
posúdenie sa zakladá na spoločných 
usmerneniach. Každý členský štát by mal 
mať možnosť vybrať opatrenia 
a nástroje, ktoré chce prijať na zníženie 
nadmernej kapacity rybolovu.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
v mene skupín S&D, ALDE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 506, 508, 510, 511, 512, 513
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Návrh nariadenia
Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(42) Akvakultúrou by sa malo prispieť k 
zachovaniu potenciálu v oblasti výroby 
potravín v celej Únii, a to na udržateľnom 
základe, aby sa tak občanom Európy 
zaručila dlhodobá potravinová bezpečnosť 
a aby sa prispelo k uspokojeniu rastúceho 
svetového dopytu po potravinách z 
vodných organizmov.

(42) Akvakultúrou by sa malo prispieť k 
zachovaniu potenciálu v oblasti výroby 
potravín v celej Únii, a to na udržateľnom 
základe, aby sa tak občanom Európy 
zaručila dlhodobá potravinová 
bezpečnosť, dodávky potravín, rast 
a zamestnanosť a aby sa prispelo 
k uspokojeniu rastúceho svetového dopytu 
po potravinách z vodných organizmov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
v mene skupín S&D, Verts/ALE, ECR, EFD
Kompromisný pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý nahrádza pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy 23, 553, 554, 556, 557, 558, 551, 552, 555

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 54

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(54) Zdá sa byť vhodné, aby sa Komisia 
prostredníctvom delegovaných aktov 
splnomocnila vytvoriť novú poradnú radu 
a upraviť oblasti pôsobnosti existujúcich 
poradných rád, najmä vzhľadom na 
osobitosti Čierneho mora.

(54) Vzhľadom na osobitné 
charakteristiky najvzdialenejších 
regiónov, akvakultúry a vnútrozemského 
rybolovu, trhov a Čierneho mora, je 
vhodné vytvoriť novú poradnú radu pre 
každú z týchto oblastí.

Or. en


