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Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v dvoch stĺpcoch

Vypustenia sa označujú hrubou kurzívou v ľavom stĺpci. Nahradenia sa 
označujú hrubou kurzívou v oboch stĺpcoch. Nový text sa označuje hrubou 
kurzívou v pravom stĺpci.

Prvý a druhý riadok záhlavia každého pozmeňujúceho návrhu vymedzujú 
príslušnú časť v návrhu aktu predloženého na prerokovanie. Ak sa 
pozmeňujúci návrh týka platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, 
záhlavie navyše obsahuje tretí riadok uvádzajúci platný akt a štvrtý riadok 
uvádzajúci príslušné ustanovenie tohto aktu.

Pozmeňujúce návrhy Európskeho parlamentu v podobe 
konsolidovaného textu

Nové časti textov sa označujú hrubou kurzívou. Vypustené časti textu sa 
označujú symbolom ▌ alebo sa prečiarkujú. V prípade nahradenia sa nový 
text vyznačí hrubou kurzívou a nahradený text sa vymaže alebo sa 
prečiarkne. 
Čisto technické zmeny, ktoré vykonávajú útvary s cieľom vypracovať 
konečný text, sa však nevyznačujú.



RR\1248202SK.docx 3/54 PE694.999v02-00

SK

OBSAH

strana

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU....................5

DÔVODOVÁ SPRÁVA...........................................................................................................51

POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU....................................................................................53

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE.....................54



PE694.999v02-00 4/54 RR\1248202SK.docx

SK



RR\1248202SK.docx 5/54 PE694.999v02-00

SK

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú ochranné a 
riadiace opatrenia platné v oblasti Dohovoru o rybolove v západnom a strednom 
Tichomorí a ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 520/2007
(COM(2021)0198 – C9-0153/2021 – 2021/0103(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0198),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C9-
0153/2021),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 9. júna 
20211,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0009/2022),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V súlade s článkom 3 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/4731a je poslaním Európskej 

1 Ú. v. EÚ C 341, 24.8.2021, s. 108.
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agentúry pre kontrolu rybárstva (ďalej 
len „EFCA“) okrem iného organizovať 
prevádzkovú koordináciu rybárskych 
kontrolných a inšpekčných činností 
členských štátov na vykonávanie 
medzinárodných programov kontroly 
a inšpekcie, ku ktorým patria aj inšpekcie 
vykonávané v rámci ochranných a 
riadiacich opatrení komisie WCPFC, 
a pomáhať členským štátom pri 
oznamovaní informácií o rybolovných 
činnostiach a kontrolných a inšpekčných 
činnostiach Komisii a tretím stranám. 
Preto je vhodné, aby agentúra EFCA bola 
orgánom, ktorému členské štáty zasielajú 
informácie týkajúce sa kontroly 
a inšpekcií, ako sú správy o inšpekciách 
na mori a oznámenia z regionálneho 
programu pozorovateľov komisie 
WCPFC, a ktorý tieto informácie 
postupuje sekretariátu WCPFC.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/473 z 19. marca 2019 
o Európskej agentúre pre kontrolu 
rybárstva (Ú. v. EÚ L 83, 25.3.2019, 
s. 18).

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť agentúru EFCA do systému výmeny informácií so sekretariátom 
WCPFC, členskými štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a 
pozorovateľmi ROP.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Európska únia rozhodnutím Rady 
98/392/ES3 schválila Dohovor Organizácie 
Spojených národov o morskom práve 
a Dohodu o uplatňovaní ustanovení 
Dohovoru Organizácie Spojených národov 

(2) Európska únia rozhodnutím Rady 
98/392/ES3 schválila Dohovor Organizácie 
Spojených národov o morskom práve 
a Dohodu o uplatňovaní ustanovení 
Dohovoru Organizácie Spojených národov 
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o morskom práve z 10. decembra 1982 
o ochrane a využívaní transzonálnych 
populácií rýb a populácií rýb migrujúcich 
na veľké vzdialenosti4, ktoré obsahujú 
zásady a pravidlá ochrany morských 
biologických zdrojov a hospodárenia 
s nimi. Únia sa v rámci svojich širších 
medzinárodných záväzkov podieľa na úsilí 
o ochranu populácií rýb v medzinárodných 
vodách.

o morskom práve z 10. decembra 1982 
o ochrane a využívaní transzonálnych 
populácií rýb a populácií rýb migrujúcich 
na veľké vzdialenosti4, ktoré obsahujú 
zásady a pravidlá ochrany morských 
biologických zdrojov a hospodárenia 
s nimi. Únia sa v rámci svojich širších 
medzinárodných záväzkov podieľa na úsilí 
o ochranu populácií rýb v medzinárodných 
vodách a mala by sa usilovať o riadnu a 
udržateľnú globálnu správu oceánov a 
riadenie rybárstva.

_________________ _________________
3 Rozhodnutie Rady z 23. marca 1998 
o uzatvorení Dohovoru Organizácie 
Spojených národov z 10. decembra 1982 
o morskom práve a Dohody z 28. júla 1994 
o vykonávaní jeho časti XI Európskym 
spoločenstvom (Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, 
s. 1).

3 Rozhodnutie Rady z 23. marca 1998 
o uzatvorení Dohovoru Organizácie 
Spojených národov z 10. decembra 1982 
o morskom práve a Dohody z 28. júla 1994 
o vykonávaní jeho časti XI Európskym 
spoločenstvom (Ú. v. ES L 179, 23.6.1998, 
s. 1).

4 Rozhodnutie Rady 98/414/ES z 8. júna 
1998 o ratifikácii Dohody o vykonávaní 
ustanovení Dohovoru Spojených národov o 
morskom práve z 10. decembra 1982 
týkajúceho sa zachovania a riadenia násad 
rýb žijúcich na oboch stranách mora a 
násad veľmi sťahovavých rýb Európskym 
spoločenstvom (Ú. v. ES L 189, 3.7.1998, 
s. 14).

4 Rozhodnutie Rady 98/414/ES z 8. júna 
1998 o ratifikácii Dohody o vykonávaní 
ustanovení Dohovoru Spojených národov o 
morskom práve z 10. decembra 1982 
týkajúceho sa zachovania a riadenia násad 
rýb žijúcich na oboch stranách mora a 
násad veľmi sťahovavých rýb Európskym 
spoločenstvom (Ú. v. ES L 189, 3.7.1998, 
s. 14).

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Hoci sa príslušné kľúčové 
ustanovenia CMM každoročne transponujú 
do nariadenia o rybolovných možnostiach, 
ostatné ustanovenia sa naposledy 
transponovali hlavou V nariadenia Rady 
(ES) č. 520/20076, ktorým sa ustanovujú 
technické opatrenia na ochranu určitých 
zásob druhov migrujúcich na veľké 
vzdialenosti. Treba preto zabezpečiť, aby 

(6) Hoci sa príslušné kľúčové 
ustanovenia CMM každoročne transponujú 
do nariadenia o rybolovných možnostiach, 
ostatné ustanovenia sa naposledy 
transponovali hlavou V nariadenia Rady 
(ES) č. 520/20076, ktorým sa ustanovujú 
technické opatrenia na ochranu určitých 
zásob druhov migrujúcich na veľké 
vzdialenosti. Treba preto zabezpečiť, aby 
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sa CMM, ktoré prijala komisia WCPFC, 
plne transponovali do práva Únie, a teda 
jednotne a účinne vykonávali v rámci Únie.

sa CMM, ktoré prijala komisia WCPFC, 
včas a plne transponovali do práva Únie, 
a teda jednotne a účinne vykonávali 
v rámci Únie a prevádzkovateľom 
rybárskych plavidiel Únie zabezpečili 
jasnosť a predvídateľnosť.

_________________ _________________
6 Nariadenie Rady (ES) č. 520/2007, 
ktorým sa ustanovujú technické opatrenia 
na ochranu určitých zásob druhov 
migrujúcich na veľké vzdialenosti 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 973/2001 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, 
s. 3).

6 Nariadenie Rady (ES) č. 520/2007, 
ktorým sa ustanovujú technické opatrenia 
na ochranu určitých zásob druhov 
migrujúcich na veľké vzdialenosti 
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 973/2001 (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2007, 
s. 3).

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Keďže rozhodnutia komisie 
WCPFC sa v budúcnosti budú na jej 
výročných zasadnutiach pravdepodobne 
ďalej meniť, v záujme rýchlej transpozície 
týchto rozhodnutí do práva Únie a 
zabezpečenia rovnakých podmienok a 
ďalšej podpory dlhodobo udržateľného 
hospodárenia s populáciami by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
tieto aspekty: vyhlásenie WCPFC o 
prekládke, oznámenia o prekládke, 
najlepšie postupy manipulácie s jedincami 
mobulovitých, veľžraloka bodkovaného 
a iných žralokov, odkaz na zobrazenie 
šnúr na lov žralokov, postupy manipulácie 
s veľrybotvarými cicavcami a morskými 
korytnačkami, predkladanie informácií 
o plavidlách, požiadavky týkajúce sa 
systému monitorovania plavidiel (VMS), 
percentuálny podiel účasti pozorovateľov v 
rámci regionálneho programu 
pozorovateľov (Regional Observer 
Programme – ROP) a povinnosti 

(7) Keďže rozhodnutia komisie 
WCPFC sa v budúcnosti budú na jej 
výročných zasadnutiach pravdepodobne 
ďalej meniť, v záujme rýchlej transpozície 
týchto rozhodnutí do práva Únie a 
zabezpečenia rovnakých podmienok a 
ďalšej podpory dlhodobo udržateľného 
hospodárenia s populáciami by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o 
tieto aspekty: požiadavky týkajúce sa 
systému monitorovania plavidiel (VMS), 
percentuálny podiel účasti pozorovateľov v 
rámci regionálneho programu 
pozorovateľov (Regional Observer 
Programme – ROP) a povinnosti 
pozorovateľov, nahlasovacie lehoty a 
prílohy I až IIIa, ktoré sa vzťahujú na 
opatrenia na elimináciu vedľajších úlovkov 
vtákov, označovanie a iné špecifikácie 
plavidiel, a normy na zariadenia na 
automatické hlásenie polohy používané v 
rámci systému monitorovania plavidiel 
WCPFC. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
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pozorovateľov, nahlasovacie lehoty, 
formáty na podávanie správ o prekládke a 
prílohy 1 až 3, ktoré sa vzťahujú na 
opatrenia na elimináciu vedľajších úlovkov 
vtákov, označovanie a iné špecifikácie 
plavidiel, a normy na zariadenia na 
automatické hlásenie polohy používané v 
rámci systému monitorovania plavidiel 
WCPFC. Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva7. Predovšetkým, v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade v 
rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematicky 
prístup na zasadnutia skupín odborníkov 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

počas prípravných prác uskutočnila 
príslušné konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov, a aby tieto konzultácie 
vykonávala v súlade so zásadami 
stanovenými v Medziinštitucionálnej 
dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva7. Predovšetkým, v záujme rovnakého 
zastúpenia pri príprave delegovaných aktov 
sa všetky dokumenty doručujú 
Európskemu parlamentu a Rade v 
rovnakom čase ako odborníkom z 
členských štátov a odborníci Európskeho 
parlamentu a Rady majú systematicky 
prístup na zasadnutia skupín odborníkov 
Komisie, ktoré sa zaoberajú prípravou 
delegovaných aktov.

__________________ __________________
7 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou o 
lepšej tvorbe práva, Medziinštitucionálna 
dohoda z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

7 Medziinštitucionálna dohoda medzi 
Európskym parlamentom, Radou 
Európskej únie a Európskou komisiou o 
lepšej tvorbe práva, Medziinštitucionálna 
dohoda z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe 
práva (Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1).

Odôvodnenie

Vypustená časť je zahrnutá do navrhovanej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Všetky osobné údaje, ktoré sú 
zbierané, prenášané a uchovávané podľa 
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tohto nariadenia, by mali byť v súlade s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/6791a, ako aj s 
nariadením Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2018/17251b.
__________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o 
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 
o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 
4.5.2016, s. 1).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 
2018 o ochrane fyzických osôb pri 
spracúvaní osobných údajov inštitúciami, 
orgánmi, úradmi a agentúrami Únie 
a o voľnom pohybe takýchto údajov, 
ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) 
č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES 
(Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39).

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zohľadňuje potrebu zabezpečiť, aby sa všetky zbierané, prenášané a 
uchovávané údaje riadili predpismi Únie v oblasti ochrany osobných údajov, pričom sa 
prihliada na formálne pripomienky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 
(EDPS) k tomuto spisu v súlade s článkom 20 ods. 1 rokovacieho poriadku EDPS.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Sekretariát WCPFC by sa mal 
riadiť vedecky podloženým riadením 
rybárstva, presadzovať význam 
výskumných a inovačných činností 
vykonávaných všetkými zmluvnými 
stranami a podporovať zavádzanie 
inovatívnych technológií, aby sa dosiahol 
udržateľný rozvoj v celom výrobnom 
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reťazci rybárstva a v rámci populácií rýb, 
zachovalo sa zdravé životné prostredie a 
zabezpečila sa spravodlivá hospodárska 
súťaž medzi prevádzkovateľmi z Únie a 
prevádzkovateľmi z tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie sa vzťahuje na rybárske 
plavidlá Únie, ktoré vykonávajú rybolov v 
oblasti dohovoru.

Toto nariadenie sa vzťahuje na rybárske 
plavidlá Únie, ktoré vykonávajú rybolov v 
oblasti Dohovoru o rybolove v západnom 
a strednom Tichomorí.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) „oblasť dohovoru“ je oblasť, na 
ktorú sa dohovor vzťahuje podľa jeho 
článku 3 ods. 1;

b) „oblasť dohovoru“ je oblasť, na 
ktorú sa vzťahuje Dohovor o rybolove v 
západnom a strednom Tichomorí podľa 
jeho článku 3 ods. 1;

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) „rybárske plavidlo Únie“ je každé 
plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského 
štátu, ktoré sa používa alebo je určené na 
používanie na účely rybolovu, a to vrátane 
lodí, prepravných plavidiel a akéhokoľvek 
iného plavidla priamo zapojeného do tohto 
rybolovu;

d) „rybárske plavidlo Únie“ je každé 
plavidlo plaviace sa pod vlajkou členského 
štátu, ktoré sa používa alebo je určené na 
používanie na účely rybolovu, a to vrátane 
lodí, prepravných plavidiel, plavidiel na 
spracovanie rýb a akéhokoľvek iného 
plavidla priamo zapojeného do 
rybolovných operácií;
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e – zarážka 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— všetky operácie na mori, ktoré 
slúžia priamo na podporu alebo prípravu 
akejkoľvek činnosti opísanej v bodoch i) 
až iv), vrátane prekládky,

— všetky operácie na mori, ktoré 
slúžia priamo na podporu alebo prípravu 
akejkoľvek činnosti opísanej v prvej až 
štvrtej zarážke tohto bodu, vrátane 
prekládky,

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno e – zarážka 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

— použitie akéhokoľvek iného 
plavidla, vozidla, lietadla alebo vznášadla 
na akúkoľvek činnosť opísanú v bodoch i) 
až v) s výnimkou núdzových operácií na 
ochranu zdravia alebo záchranu členov 
posádky alebo záchranu plavidla;

— použitie akéhokoľvek iného 
plavidla, vozidla, lietadla alebo vznášadla 
na akúkoľvek činnosť opísanú v prvej až 
piatej zarážke tohto bodu s výnimkou 
núdzových operácií na ochranu zdravia 
alebo záchranu členov posádky alebo 
záchranu plavidla;

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) „CMM“ sú platné ochranné a 
riadiace opatrenia, ktoré prijala komisia 
WCPFC9, v znení zmien;

f) „CMM“ sú uplatniteľné ochranné 
a riadiace opatrenia, ktoré prijala komisia 
WCPFC;

_________________
9 https://www.wcpfc.int/conservation-and-
management-measures
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Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno h – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) „nevhodné na ľudskú spotrebu“ sú 
okrem iného ryby:

h) „nevhodné na ľudskú spotrebu“:

i) sú okrem iného ryby, ktoré:

Odôvodnenie

Definícia v písmene h) „nevhodné na ľudskú spotrebu“ bude len jedna a bude obsahovať 2 
podbody, a to „i) sú okrem iného ryby, ktoré:“ a „ii) nie sú ryby, ktoré:“; Písmeno i) sa mení 
na podbod ii).

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno i – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) „nevhodné na ľudskú spotrebu“ 
nie sú ryby, ktoré:

ii) nie sú ryby, ktoré:

Odôvodnenie

Definícia v písmene h) „nevhodné na ľudskú spotrebu“ bude len jedna a bude obsahovať 2 
podbody, a to „i) sú okrem iného ryby, ktoré:“ a „ii) nie sú ryby, ktoré:“; Písmeno i) sa mení 
na podbod ii).

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno r

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

r) „vyhlásenie WCPFC o prekládke“ 
je dokument, ktorý obsahuje informácie 
z prílohy I k CMM 2009-06 v znení zmien;

r) „vyhlásenie WCPFC o prekládke“ 
je dokument, ktorý obsahuje informácie 
uvedené v bode 1 prílohy IIIa k tomuto 
nariadeniu;
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Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – odsek 1 – písmeno s

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

s) „východná časť šíreho mora“ je 
oblasť šíreho mora ohraničená výhradnými 
hospodárskymi zónami Cookových 
ostrovov na západe, Francúzskej Polynézie 
na východe a Kiribati na severe so 
zemepisnými súradnicami uvedenými 
v CMM 2016-02;

s) „východná časť šíreho mora“ je 
oblasť šíreho mora ohraničená výhradnými 
hospodárskymi zónami Cookových 
ostrovov na západe, Francúzskej Polynézie 
na východe a Kiribati na severe so 
zemepisnými súradnicami uvedenými 
v bode 2 prílohy IIIa k tomuto 
nariadeniu;

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) ak počas posledného záťahu 
výjazdu nie je dostatok skladovacieho 
priestoru na umiestnenie všetkých rýb 
ulovených počas tohto záťahu, nadbytočné 
ryby, ktoré sa počas neho ulovili, sa môžu 
preložiť na iné plavidlo na lov vakovou 
sieťou a ponechať na jeho palube, pokiaľ to 
nie je zakázané podľa platného 
vnútroštátneho práva, alebo

a) ak počas posledného záťahu 
výjazdu nie je dostatok skladovacieho 
priestoru na umiestnenie všetkých rýb 
ulovených počas tohto záťahu, nadbytočné 
ryby, ktoré sa počas neho ulovili, sa môžu 
preložiť na iné plavidlo na lov vakovou 
sieťou a ponechať na jeho palube, pokiaľ to 
nie je zakázané podľa platného práva, 
alebo

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Do 48 hodín po každom odhodení 
úlovkov členský štát predloží sekretariátu 
WCPFC (s Komisiou v kópii) správu, ktorá 
obsahuje tieto informácie:

5. Do 48 hodín po každom odhodení 
úlovkov kapitán rybárskeho plavidla Únie 
predloží sekretariátu WCPFC (s vlajkovým 
členským štátom, Komisiou a agentúrou 
EFCA v kópii) správu, ktorá obsahuje tieto 
informácie:

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) dôvod odhodenia rýb vrátane 
vyhlásenia o stave vytiahnutia, ak boli ryby 
odhodené v súlade s článkom 7 ods. 4;

f) dôvod odhodenia rýb vrátane 
vyhlásenia o stave vytiahnutia, ak boli ryby 
odhodené preto, že boli nevhodné na 
ľudskú spotrebu;

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 5 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Kapitán rybárskeho plavidla Únie 
poskytne pozorovateľovi ROP na palube 
informácie opísané v odseku 5.

6. Kapitán rybárskeho plavidla Únie 
zároveň poskytne pozorovateľovi ROP na 
palube informácie opísané v odseku 5.

Odôvodnenie

Je potrebné objasniť, kedy sa informácie poskytnú pozorovateľovi ROP.
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Pozmeňujúci návrh 21

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Rybárske plavidlá Únie nesmú 
počas obdobia zákazu rybolovu vykonať 
žiadny záťah v okruhu jednej námornej 
míle od miesta, v ktorom bolo zariadenie 
FAD vytiahnuté iným plavidlom do 24 
hodín pred záťahom.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Nie je možné, aby kapitán plavidla vedel, či je poloha, kde vykonáva rybolovnú operáciu, 
vzdialená menej ako jednu námornú míľu od polohy, kde pred menej ako 24 hodinami iné 
plavidlo vytiahlo zariadenie FAD.

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Odseky 2 až 6 sa vzťahujú aj na 
zariadenia FAD používané na šírom mori.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Neexistuje zmienka o tom, že uvedené pravidlá sa uplatňujú len v pobrežných vodách.

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh nariadenia
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapitán rybárskeho plavidla Únie 
nahlási vlajkovému členskému štátu všetky 
prípady zakliesnenia, pričom uvedie 
dátum, miesto a povahu zakliesnenia spolu 
so všetkými identifikačnými informáciami 

3. Kapitán rybárskeho plavidla Únie 
nahlási vlajkovému členskému štátu všetky 
prípady zakliesnenia, pričom uvedie 
dátum, miesto a povahu zakliesnenia spolu 
so všetkými identifikačnými informáciami 
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uvedenými na dátovej bóji. Vlajkový 
členský štát bezodkladne zašle správu 
Komisii.

uvedenými na dátovej bóji. Vlajkový 
členský štát bezodkladne zašle správu 
Komisii, s agentúrou EFCA v kópii.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kapitáni rybárskych plavidiel Únie, 
ktoré pôsobia vo východnej časti šíreho 
mora, nahlasujú každý prípad spozorovania 
každého rybárskeho plavidla svojmu 
vlajkovému členskému štátu, Komisii a 
sekretariátu WCPFC. Medzi tieto 
informácie patria: dátum a čas (UTC), 
poloha (skutočné stupne), zameranie, 
označenie, rýchlosť (v uzloch) a typ 
plavidla. Rybárske plavidlá zabezpečia, 
aby sa tieto informácie zaslali do šiestich 
hodín od spozorovania.

1. Kapitáni rybárskych plavidiel Únie, 
ktoré pôsobia vo východnej časti šíreho 
mora, nahlasujú každý prípad spozorovania 
každého rybárskeho plavidla svojmu 
vlajkovému členskému štátu. Vlajkový 
členský štát bezodkladne zašle tieto 
informácie sekretariátu WCPFC, s 
Komisiou a agentúrou EFCA v kópii. 
Medzi tieto informácie patria: dátum a čas 
(UTC), poloha (skutočné stupne 
zemepisnej šírky a dĺžky), zameranie, 
označenie, rýchlosť (v uzloch) a typ 
plavidla. Rybárske plavidlá zabezpečia, 
aby sa tieto informácie zaslali do šiestich 
hodín od spozorovania.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh nariadenia
Článok 10 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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2a. Vykonávaním tohto nariadenia nie 
sú dotknuté dohody o partnerstve v 
odvetví udržateľného rybárstva medzi 
Európskou úniou a vládou Cookových 
ostrovov a medzi Európskym 
spoločenstvom a Kiribatskou republikou;

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty nahlasujú prekládky 
vykonané plavidlami plaviacimi sa pod ich 
vlajkou, pokiaľ sa toto plavidlo 
neprevádzkuje na základe prenájmu, nájmu 
alebo iných podobných mechanizmov ako 
neoddeliteľná súčasť vnútroštátnej flotily 
pobrežného štátu v oblasti dohovoru.

2. Členské štáty nahlasujú Komisii, s 
agentúrou EFCA v kópii, prekládky 
vykonané plavidlami plaviacimi sa pod ich 
vlajkou, pokiaľ sa toto plavidlo 
neprevádzkuje na základe prenájmu, nájmu 
alebo iných podobných mechanizmov ako 
neoddeliteľná súčasť vnútroštátnej flotily 
pobrežného štátu v oblasti dohovoru. 
Komisia tieto správy postupuje 
sekretariátu WCPFC.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Kapitán rybárskeho plavidla Únie, 
ktoré vykladá produkty rybolovu populácií 
rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, na 
ktoré sa vzťahuje dohovor a ktoré boli 
vylovené v oblasti dohovoru, počas 
prekládky v prístave alebo mimo oblasti 
dohovoru WCPFC vyplní vyhlásenie 
WCPFC o prekládke vrátane informácií 

3. Kapitán rybárskeho plavidla Únie, 
ktoré vykladá produkty rybolovu populácií 
rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, na 
ktoré sa vzťahuje dohovor a ktoré boli 
vylovené v oblasti dohovoru, počas 
prekládky v prístave alebo mimo oblasti 
dohovoru WCPFC vyplní vyhlásenie 
WCPFC o prekládke vrátane informácií 
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stanovených v prílohe I k CMM 2009-06 
za každú prekládku úlovkov vylovených 
v oblasti dohovoru. Vyhlásenie WCPFC o 
prekládke sa zašle príslušnému orgánu 
členského štátu plavidla.

uvedených v bode 1 prílohy IIIa k tomuto 
nariadeniu za každú prekládku úlovkov 
vylovených v oblasti dohovoru. Vyhlásenie 
WCPFC o prekládke sa zašle príslušnému 
orgánu členského štátu plavidla.

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 28

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Kapitán rybárskeho plavidla Únie, 
ktoré prijíma produkty rybolovu populácií 
rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, na 
ktoré sa vzťahuje dohovor a ktoré boli 
ulovené v oblasti dohovoru, počas 
prekládky v prístave alebo mimo oblasti 
dohovoru WCPFC vyplní vyhlásenie 
WCPFC o prekládke vrátane informácií 
stanovených v prílohe I k CMM 2009-06 
za každú prekládku úlovkov vylovených v 
oblasti dohovoru. Vyhlásenie WCPFC o 
prekládke sa zašle príslušnému orgánu jeho 
členského štátu.

4. Kapitán rybárskeho plavidla Únie, 
ktoré prijíma produkty rybolovu populácií 
rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti, na 
ktoré sa vzťahuje dohovor a ktoré boli 
ulovené v oblasti dohovoru, počas 
prekládky v prístave alebo mimo oblasti 
dohovoru WCPFC vyplní vyhlásenie 
WCPFC o prekládke vrátane informácií 
uvedených v bode 1 prílohy IIIa k tomuto 
nariadeniu za každú prekládku úlovkov 
vylovených v oblasti dohovoru. Vyhlásenie 
WCPFC o prekládke sa zašle príslušnému 
orgánu jeho členského štátu.

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Cielene loviť mobulovité 
prostredníctvom rybolovu alebo zámerných 
záťahov je zakázané.

1. Cielene loviť mobulovité (rod 
mobula) prostredníctvom rybolovu alebo 
zámerných záťahov je zakázané.
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Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 13 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Rybárske plavidlo Únie zabezpečí, 
aby sa mobulovité urýchlene vypustili do 
mora, pokiaľ možno živé a nezranené, a to 
tak, aby sa minimalizovali zranenia 
ulovených jedincov. Rybárske plavidlá 
Únie podniknú všetky primerané kroky na 
uplatňovanie postupov manipulácie 
uvedených v prílohe 1 k CMM 2019-05, 
pričom zohľadnia bezpečnosť posádky.

3. Rybárske plavidlo Únie zabezpečí, 
aby sa mobulovité urýchlene vypustili do 
mora, pokiaľ možno živé a nezranené, a to 
tak, aby sa minimalizovali zranenia 
ulovených jedincov. Rybárske plavidlá 
Únie podniknú všetky primerané kroky na 
uplatňovanie postupov manipulácie 
uvedených v bode 3 prílohy IIIa k tomuto 
nariadeniu, pričom zohľadnia bezpečnosť 
posádky.

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Plavidlá Únie na lov lovnými 
šnúrami, ktoré cielene lovia tuniakovité 
a plachetníkovité, nesmú používať 
nadväzné šnúry, ktoré vedú priamo od 
plavákov lovnej šnúry alebo od zvislej 
lovnej šnúry a ktorým sa hovorí „šnúry na 
lov žralokov“ a sú znázornené v prílohe I k 
CMM 2019-04.

1. Plavidlá Únie na lov lovnými 
šnúrami, ktoré cielene lovia tuniakovité 
a plachetníkovité, nesmú používať 
nadväzné šnúry, ktoré vedú priamo od 
plavákov lovnej šnúry alebo od zvislej 
lovnej šnúry a ktorým sa hovorí „šnúry na 
lov žralokov“ a sú znázornené v bode 4 
prílohy IIIa k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.
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Pozmeňujúci návrh 32

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rybárske plavidlá Únie podniknú 
všetky primerané kroky, aby pri rybolove 
lovnými šnúrami a vakovými sieťami 
dodržiavali usmerneniami komisie 
WPCFC týkajúce sa najlepších postupov 
pri manipulácii so žralokmi11.

2. Rybárske plavidlá Únie podniknú 
všetky primerané kroky, aby pri rybolove 
lovnými šnúrami a vakovými sieťami 
dodržiavali najlepšie postupy pri 
manipulácii so žralokmi uvedené v bode 5 
prílohy IIIa k tomuto nariadeniu.

__________________
11 https://www.wcpfc.int/doc/supplcmm-
2010-07/best-handling-practices-safe-
release-sharks-other-whale-sharks-and

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Zakazuje sa ponechávať na palube, 
prekladať, skladovať na rybárskom 
plavidle, vyloďovať alebo ponúkať na 
predaj akúkoľvek časť alebo celé telá 
žraloka dlhoplutvého.

1. Zakazuje sa ponechávať na palube, 
prekladať, skladovať na rybárskom 
plavidle, vyloďovať alebo ponúkať na 
predaj akúkoľvek časť alebo celé telá 
žraloka dlhoplutvého (Carcharhinus 
longimanus).

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh nariadenia
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Každý ulovený jedinec žraloka 
dlhoplutvého sa vypustí do mora čo 

2. Každý ulovený jedinec žraloka 
dlhoplutvého sa vypustí do mora čo 



PE694.999v02-00 22/54 RR\1248202SK.docx

SK

najskôr po dotiahnutí k boku plavidla tak, 
aby sa minimalizovali jeho zranenia.

najskôr tak, aby sa minimalizovali jeho 
zranenia.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Je zakázané použiť vakovú sieť na 
lov v húfoch tuniakov, ktoré sú 
sprievodným druhom veľžraloka 
bodkovaného, ak sa veľžralok bodkovaný 
spozoruje ešte pred nasadením siete.

1. Je zakázané použiť vakovú sieť na 
lov v húfoch tuniakov, ktoré sú 
sprievodným druhom veľžraloka 
bodkovaného (Rhincodon typus), ak sa 
veľžralok bodkovaný spozoruje ešte pred 
nasadením siete.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri podnikaní krokov na zaistenie 
bezpečného vypustenia jedincov 
veľžraloka bodkovaného do mora podľa 
odseku 2 písm. a) rybárske plavidlá Únie 
podniknú všetky primerané kroky na to, 
aby dodržiavali usmernenia komisie 
WPCFC týkajúce sa najlepších postupov 
pri manipulácii s jedincami veľžraloka 
bodkovaného12.

3. Pri podnikaní krokov na zaistenie 
bezpečného vypustenia jedincov 
veľžraloka bodkovaného do mora podľa 
odseku 2 písm. a) rybárske plavidlá Únie 
podniknú všetky primerané kroky na to, 
aby dodržiavali usmernenia týkajúce sa 
najlepších postupov pri manipulácii s 
jedincami veľžraloka bodkovaného 
uvedené v bode 6 prílohy IIIa k tomuto 
nariadeniu.

__________________
12 https://www.wcpfc.int/doc/supplcmm-
2012-04/guidelines-safe-release-
encircled-animals-including-whale-
sharks

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.
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Pozmeňujúci návrh 37

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Zakazuje sa ponechávať na palube, 
prekladať, skladovať na rybárskom 
plavidle alebo vyloďovať akúkoľvek časť 
alebo celé telá žraloka hodvábneho.

1. Zakazuje sa ponechávať na palube, 
prekladať, skladovať na rybárskom 
plavidle alebo vyloďovať akúkoľvek časť 
alebo celé telá žraloka hodvábneho 
(Carcharhinus falciformis).

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh nariadenia
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty na základe údajov 
zozbieraných v rámci programov 
pozorovateľov a inými spôsobmi, 
napríklad prostredníctvom rybárskych 
denníkov alebo elektronického 
monitorovania, odhadnú počet ulovených 
jedincov žraloka hodvábneho vypustených 
do mora vrátane ich stavu pri vypustení 
(mŕtve alebo živé) a v súlade s článkom 37 
nahlásia tieto informácie Komisii.

4. Členské štáty na základe údajov 
zozbieraných v rámci programov 
pozorovateľov a inými spôsobmi, 
napríklad prostredníctvom rybárskych 
denníkov alebo elektronického 
monitorovania, odhadnú počet ulovených 
jedincov žraloka hodvábneho vypustených 
do mora vrátane ich stavu pri vypustení 
(mŕtve alebo živé) a v súlade s článkom 37 
ods. 3 písm. d) nahlásia tieto informácie 
Komisii.

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Je zakázané používať vakovú sieť 
na lov v húfoch tuniakov, ktoré sú 
sprievodným druhom veľrybotvarých 
cicavcov, ak sa tento živočích spozoruje 
ešte pred nasadením siete.

1. Je zakázané používať vakovú sieť 
na lov v húfoch tuniakov, ktoré sú 
sprievodným druhom veľrybotvarých 
cicavcov (podrad Cetacea), ak sa tento 
živočích spozoruje ešte pred nasadením 
siete.
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Pozmeňujúci návrh 40

Návrh nariadenia
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Pri podnikaní krokov na zaistenie 
bezpečného vypustenia veľrybotvarých 
cicavcov do mora podľa odseku 2 rybárske 
plavidlá Únie podniknú všetky primerané 
kroky na to, aby dodržiavali usmernenia 
komisie WCPFC. Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 46 na účely zmeny alebo 
doplnenia tohto nariadenia prílohou, 
ktorá obsahuje usmernenia komisie 
WCPFC.

4. Pri podnikaní krokov na zaistenie 
bezpečného vypustenia veľrybotvarých 
cicavcov do mora podľa odseku 2 rybárske 
plavidlá Únie podniknú všetky primerané 
kroky na to, aby dodržiavali usmernenia 
uvedené v bode 7 prílohy IIIa k tomuto 
nariadeniu.

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh nariadenia
Článok 20 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rybárske plavidlo Únie vezme čo 
najskôr na palubu každú ulovenú morskú 
korytnačku s kosteným pancierom, ktorá je 
komatózna alebo neaktívna, a skôr, ako ju 
vypustí naspäť do mora, postará sa o jej 
zotavenie vrátane poskytnutia resuscitácie. 
Kapitáni a prevádzkovatelia rybárskych 
plavidiel Únie zabezpečia, aby posádka 
poznala a používala vhodné techniky 
eliminácie vedľajších úlovkov 
a manipulácie s nimi, ako sa opisujú v 
usmerneniach komisie WCPFC 
týkajúcich sa manipulácie s morskými 
korytnačkami13.

1. Rybárske plavidlo Únie vezme čo 
najskôr na palubu každú ulovenú morskú 
korytnačku s kosteným pancierom(čeľaď 
Cheloniidae), ktorá je komatózna alebo 
neaktívna, a skôr, ako ju vypustí naspäť do 
mora, postará sa o jej zotavenie vrátane 
poskytnutia resuscitácie. Kapitáni a 
prevádzkovatelia rybárskych plavidiel Únie 
zabezpečia, aby posádka poznala a 
používala vhodné techniky eliminácie 
vedľajších úlovkov a manipulácie s nimi, 
ako sa uvádzajú v bode 8 prílohy IIIa k 
tomuto nariadeniu.

__________________
13 WCPFC Guidelines for the Handling of 
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Sea Turtles (Usmernenia komisie 
WCPFC týkajúce sa manipulácie s 
morskými korytnačkami) 
https://www.wcpfc.int/doc/sc-06/wcpfc-
guidelines-handling-sea-turtles a 
https://www.wcpfc.int/doc/supplcmm-
2008-03/wcpfc-guidelines-handling-sea-
turtles-graphics

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh nariadenia
Článok 21 – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odhadzovanie plastov Znečistenie mora

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh nariadenia
Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rybárskym plavidlám Únie sa zakazuje 
odhadzovať do mora akékoľvek plasty, 
ktoré nie sú súčasťou rybárskeho výstroja 
(vrátane plastových obalov a predmetov 
obsahujúcich plasty a polystyrén).

Rybárskym plavidlám Únie sa zakazuje 
odhadzovať do mora námorný odpad 
vyprodukovaný na palube alebo 
akékoľvek plasty vrátane plastových 
obalov a predmetov obsahujúcich plasty 
a polystyrén).

Pozmeňujúci návrh 44

Návrh nariadenia
Článok 22 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty oznámia Komisii 
všetky faktické informácie, z ktorých 

3. Členské štáty oznámia agentúre 
EFCA, s Komisiou v kópii, všetky faktické 
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vyplýva, že existujú opodstatnené dôvody 
na podozrenie, že plavidlo nie je zapísané v 
registri alebo že vykonávalo rybolov alebo 
prekládku populácií rýb migrujúcich na 
veľké vzdialenosti v oblasti dohovoru.

informácie, z ktorých vyplýva, že existujú 
opodstatnené dôvody na podozrenie, že 
plavidlo nie je zapísané v registri alebo že 
vykonávalo rybolov alebo prekládku 
populácií rýb migrujúcich na veľké 
vzdialenosti v oblasti dohovoru.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý vlajkový členský štát 
elektronicky predkladá Komisii tieto 
informácie o každom plavidle zapísanom v 
registri:

1. Každý vlajkový členský štát 
elektronicky predkladá Komisii , s 
agentúrou EFCA v kópii, tieto informácie 
o každom plavidle zapísanom v registri:

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty nahlásia Komisii 
všetky zmeny informácií uvedených v 
odseku 1 a každé rybárske plavidlo, ktoré 
sa má zapísať do registra alebo z neho 
vymazať do 12 dní po akejkoľvek zmene a 
v každom prípade najneskôr sedem dní 
pred začatím rybolovných činností 

2. Členské štáty nahlásia Komisii, s 
agentúrou EFCA v kópii, všetky zmeny 
informácií uvedených v odseku 1 a každé 
rybárske plavidlo, ktoré sa má zapísať do 
registra alebo z neho vymazať do 12 dní po 
akejkoľvek zmene a v každom prípade 
najneskôr sedem dní pred začatím 
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dotknutého plavidla v oblasti dohovoru. rybolovných činností dotknutého plavidla v 
oblasti dohovoru.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty predložia Komisii 
informácie, ktoré od nich požadovala v 
súvislosti s rybárskymi plavidlami 
zapísanými do registra rybárskych 
plavidiel, najneskôr do siedmich dní od 
podania takejto žiadosti.

3. Členské štáty predložia Komisii, s 
agentúrou EFCA v kópii, informácie, 
ktoré od nich požadovala v súvislosti 
s rybárskymi plavidlami zapísanými do 
registra rybárskych plavidiel, najneskôr do 
siedmich dní od podania takejto žiadosti.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Každý rok do 1. júna každý členský 
štát predloží Komisii zoznam všetkých 
plavidiel, ktoré boli zapísané v registri 
kedykoľvek počas predchádzajúceho 
kalendárneho roka, spolu s číslom WIN 
každého plavidla a údajom o tom, či 
jednotlivé plavidlá lovili populácie rýb 
migrujúcich na veľké vzdialenosti v oblasti 
dohovoru, ktorá sa nachádza mimo oblasti 

4. Každý rok do 1. júna každý členský 
štát predloží Komisii, s agentúrou EFCA v 
kópii, zoznam všetkých plavidiel, ktoré 
boli zapísané v registri kedykoľvek počas 
predchádzajúceho kalendárneho roka, 
spolu s číslom WIN každého plavidla a 
údajom o tom, či jednotlivé plavidlá lovili 
populácie rýb migrujúcich na veľké 
vzdialenosti v oblasti dohovoru, ktorá sa 
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patriacej pod vnútroštátnu právomoc 
daného štátu. Tento údaj sa vyjadruje takto: 
plavidlo a) lovilo alebo b) nelovilo.

nachádza mimo oblasti patriacej pod 
vnútroštátnu právomoc daného štátu. Tento 
údaj sa vyjadruje takto: plavidlo a) lovilo 
alebo b) nelovilo.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Členské štáty zašlú Komisii úplné 
údaje z registra rybárskych plavidiel, ktoré 
spĺňajú špecifikácie týkajúce sa štruktúry a 
formátu uvedené v dodatku 1 k CMM 
2014-03, a predložia fotografie plavidla, 
ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v 
dodatku 2 k CMM 2014-03.

6. Členské štáty zašlú Komisii, s 
agentúrou EFCA v kópii, úplné údaje z 
registra rybárskych plavidiel, ktoré spĺňajú 
špecifikácie týkajúce sa štruktúry a formátu 
uvedené v bode 9 prílohy IIIa k tomuto 
nariadeniu, a predložia fotografie plavidla, 
ktoré spĺňajú špecifikácie uvedené v bode 
10 prílohy IIIa k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA. Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh nariadenia
Článok 23 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Zaslanie údajov z registra plavidiel 
Komisii prebieha elektronicky a musí 
spĺňať špecifikácie týkajúce sa 
elektronického formátovania uvedené v 
dodatku 3 k CMM 2014-03.

7. Zaslanie údajov z registra plavidiel 
Komisii, s agentúrou EFCA v kópii, 
prebieha elektronicky a musí spĺňať 
špecifikácie týkajúce sa elektronického 
formátovania uvedené v bode 11 prílohy 
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IIIa k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA. Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rybárske plavidlá Únie musia 
spĺňať ostatné požiadavky na označenie a 
iné technické špecifikácie uvedené v 
prílohe 2 k tomuto nariadeniu.

2. Rybárske plavidlá Únie musia 
spĺňať ostatné požiadavky na označenie a 
iné technické špecifikácie uvedené v 
prílohe II k tomuto nariadeniu.

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zabezpečia, aby VMS na 
rybárskych plavidlách Únie spĺňal normy, 
špecifikácie a postupy monitorovania 
rybárskych plavidiel v oblasti dohovoru 
WCPFC, ktoré sú uvedené v prílohe 3;

b) zabezpečia, aby VMS na 
rybárskych plavidlách Únie spĺňal normy, 
špecifikácie a postupy monitorovania 
rybárskych plavidiel v oblasti dohovoru 
WCPFC, ktoré sú uvedené v prílohe III;

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh nariadenia
Článok 26 – odsek 1 – písmeno b – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) zabezpečia, aby zariadenie ALC 
nainštalované na palube rybárskych 
plavidiel Únie spĺňalo minimálne 
požiadavky uvedené v prílohe 3 k tomuto 
nariadeniu;

d) zabezpečia, aby zariadenie ALC 
nainštalované na palube rybárskych 
plavidiel Únie spĺňalo minimálne 
požiadavky uvedené v prílohe III k tomuto 
nariadeniu;
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Pozmeňujúci návrh 54

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do dvadsiatich dní alebo v každom 
prípade do deväťdesiatich šiestich hodín 
pred začatím rybolovných činností na 
základe dohody o prenájme nahlási 
prenajímajúci členský štát Komisii každé 
plavidlo, ktoré sa má identifikovať ako 
prenajaté plavidlo, a to tak, že v súvislosti s 
každým prenajatým plavidlom elektronicky 
predloží tieto informácie:

1. Do dvadsiatich dní alebo v každom 
prípade do deväťdesiatich šiestich hodín 
pred začatím rybolovných činností na 
základe dohody o prenájme nahlási 
prenajímajúci členský štát Komisii, s 
agentúrou EFCA v kópii, každé plavidlo, 
ktoré sa má identifikovať ako prenajaté 
plavidlo, a to tak, že v súvislosti s každým 
prenajatým plavidlom elektronicky 
predloží tieto informácie:

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Každý prenajímajúci členský štát 
do dvadsiatich dní alebo v každom prípade 
do deväťdesiatich šiestich hodín pred 
začatím rybolovných činností na základe 
dohody o prenájme nahlási Komisii, ako aj 
vlajkovému štátu:

3. Každý prenajímajúci členský štát 
do dvadsiatich dní alebo v každom prípade 
do deväťdesiatich šiestich hodín pred 
začatím rybolovných činností na základe 
dohody o prenájme nahlási Komisii, s 
agentúrou EFCA v kópii, ako aj 
vlajkovému štátu:

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.
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Pozmeňujúci návrh 56

Návrh nariadenia
Článok 27 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Úlovky a rybolovné úsilie plavidiel 
nahlásených ako prenajaté plavidlá sa 
pridelia prenajímajúcim členským štátom 
alebo zmluvnej strane. Prenajímajúci 
členský štát každoročne podáva Komisii 
správu o úlovkoch a rybolovnom úsilí 
prenajatých plavidiel za predchádzajúci 
rok.

6. Úlovky a rybolovné úsilie plavidiel 
nahlásených ako prenajaté plavidlá sa 
pridelia prenajímajúcim členským štátom 
alebo zmluvnej strane. Prenajímajúci 
členský štát každoročne podáva Komisii, s 
agentúrou EFCA v kópii, správu o 
úlovkoch a rybolovnom úsilí prenajatých 
plavidiel za predchádzajúci rok.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Účelom ROP je zbierať overené 
údaje o úlovkoch, iné vedecké údaje a 
dodatočné informácie týkajúce sa 
rybolovu v oblasti dohovoru a 
monitorovať vykonávanie CMM.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Opakovanie ustanovení odseku 1 tohto článku.

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 6 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Pozorovatelia ROP zostávajú 
ostražití a zbierajú informácie o 
akýchkoľvek postupoch, ktoré by mohli 
poškodiť životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 10 – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

j) dodržiavať etnické tradície posádky 
a zvyky vlajkového štátu plavidla;

j) dodržiavať etnické tradície a zvyky 
vlajkového štátu celej posádky;

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 10 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) dodržiavať platný kódex 
správania15 pozorovateľov;

k) dodržiavať platné CMM uvedené v 
bode 12 prílohy IIIa k tomuto nariadeniu;

__________________
15 WCPFC/IWG-ROP2/2008-09.

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 10 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) rýchlo vypracovať a predložiť 
Komisii správy v súlade s postupmi, ktoré 
prijala komisia WCPFC;

l) rýchlo vypracovať a predložiť 
Komisii, s agentúrou EFCA v kópii, 
správy v súlade s postupmi, ktoré prijala 
komisia WCPFC;
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Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh nariadenia
Článok 28 – odsek 10 – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

n) podniknúť všetky primerané kroky 
na to, aby sa dodržiavali usmernenia 
uvedené v prílohe A, t. j. usmernenia 
týkajúce sa práv a povinností 
pozorovateľov (CMM 2018-05), a 
usmernenia uvedené v prílohe B, t. j. 
usmernenia pre prevádzkovateľov, 
kapitánov a posádky plavidiel.

n) podniknúť všetky primerané kroky 
na to, aby sa dodržiavali usmernenia 
uvedené v prílohách A a B k CMM podľa 
bodu 12 prílohy IIIa k tomuto nariadeniu.

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh nariadenia
Článok 29 – odsek 1 – písmeno k

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

k) poskytujú pozorovateľovi ROP 
počas prítomnosti na palube plavidla 
stravu, ubytovanie a primerané hygienické 
zariadenia, a to bez akýchkoľvek nákladov 
pre pozorovateľa, subjekt vysielajúci 
pozorovateľov v rámci ROP alebo vládu 
vysielajúcu pozorovateľov, ako aj 
zdravotnícke vybavenie na primeranej 
úrovni, ktoré sú rovnocenné s tými, ktoré 
má bežne k dispozícii dôstojník na palube 
plavidla;

k) poskytujú pozorovateľovi ROP 
počas prítomnosti na palube plavidla 
stravu, ubytovanie a primerané hygienické 
zariadenia, a to bez akýchkoľvek nákladov 
pre pozorovateľa, subjekt vysielajúci 
pozorovateľov v rámci ROP alebo vládu 
vysielajúcu pozorovateľov, ako aj 
zdravotnícke vybavenie, ktoré sú 
rovnocenné s tými, ktoré má bežne k 
dispozícii dôstojník na palube plavidla;
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Pozmeňujúci návrh 64

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Ak po vylodení pozorovateľa ROP 
z rybárskeho plavidla vysielajúci subjekt 
identifikuje možné porušenie predpisov 
vrátane útoku alebo obťažovania 
pozorovateľa počas jeho prítomnosti na 
palube rybárskeho plavidla, vysielajúci 
subjekt o tom písomne informuje členský 
štát a sekretariát WCPFC.

7. Ak po vylodení pozorovateľa ROP 
z rybárskeho plavidla vysielajúci subjekt 
identifikuje možné porušenie predpisov 
vrátane útoku alebo obťažovania 
pozorovateľa počas jeho prítomnosti na 
palube rybárskeho plavidla, vysielajúci 
subjekt o tom písomne informuje členský 
štát a sekretariát WCPFC. Tento členský 
štát informuje Komisiu a agentúru EFCA 
o prijatom oznámení.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh nariadenia
Článok 30 – odsek 8 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) oboznámi vysielajúci subjekt a 
sekretariát WCPFC s výsledkami 
vyšetrovania a so všetkými opatreniami, 
ktoré prijal.

c) oboznámi vysielajúci subjekt a 
sekretariát WCPFC, s Komisiou a 
agentúrou EFCA v kópii, s výsledkami 
vyšetrovania a so všetkými opatreniami, 
ktoré prijal.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.
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Pozmeňujúci návrh 66

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) poskytuje im primerané materiálne 
zabezpečenie, prípadne vrátane stravy 
a ubytovania, a

f) poskytuje im primerané materiálne 
zabezpečenie, ktoré je rovnocenné s tým, 
ktoré má bežne k dispozícii dôstojník na 
palube plavidla, prípadne vrátane stravy 
a ubytovania; a

Pozmeňujúci návrh 67

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Ak kapitán rybárskeho plavidla 
Únie odmietne umožniť oprávnenému 
inšpektorovi nalodenie a vykonanie 
inšpekcie v súlade s postupmi stanovenými 
v tomto nariadení, musí dôvod takéhoto 
odmietnutia vysvetliť. Orgány inšpekčného 
plavidla o takomto odmietnutí kapitána a o 
každom poskytnutom vysvetlení 
bezodkladne informujú orgány rybárskeho 
plavidla, ako aj Komisiu. Komisia o 
takomto oznámení bezodkladne informuje 
sekretariát WCPFC.

2. Ak kapitán rybárskeho plavidla 
Únie odmietne umožniť oprávnenému 
inšpektorovi nalodenie a vykonanie 
inšpekcie v súlade s postupmi stanovenými 
v tomto nariadení, musí dôvod takéhoto 
odmietnutia vysvetliť. Orgány inšpekčného 
plavidla o takomto odmietnutí kapitána a o 
každom poskytnutom vysvetlení 
bezodkladne informujú orgány rybárskeho 
plavidla, ako aj agentúru EFCA a 
Komisiu. EFCA o takomto oznámení 
bezodkladne informuje sekretariát 
WCPFC.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh nariadenia
Článok 31 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa kapitán nebude týmto 
pokynom riadiť, vlajkový členský štát 
pozastaví oprávnenie plavidla na rybolov a 
nariadi plavidlu, aby sa okamžite vrátilo do 
prístavu. Vlajkový členský štát 
bezodkladne informuje orgány 
inšpekčného plavidla a Komisiu o 
opatreniach, ktoré prijal za týchto 
okolností.

4. Ak sa kapitán nebude týmto 
pokynom riadiť, vlajkový členský štát 
pozastaví oprávnenie plavidla na rybolov a 
nariadi plavidlu, aby sa okamžite vrátilo do 
prístavu. Vlajkový členský štát 
bezodkladne informuje orgány 
inšpekčného plavidla, agentúru EFCA a 
Komisiu o opatreniach, ktoré prijal za 
týchto okolností.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) prevezme svoju povinnosť vykonať 
vyšetrovanie v súlade s článkom 43 
nariadenia (ES) č. 1005/200817 a v prípade, 
že je to na základe dôkazov opodstatnené, 
prijme opatrenia na presadzovanie práva 
voči príslušnému rybárskemu plavidlu a 
informuje o tom orgány inšpektora, 
Komisiu a sekretariát WCPFC, alebo

a) prevezme svoju povinnosť vykonať 
vyšetrovanie v súlade s článkom 43 
nariadenia (ES) č. 1005/200817 a v prípade, 
že je to na základe dôkazov opodstatnené, 
prijme opatrenia na presadzovanie práva 
voči príslušnému rybárskemu plavidlu a 
informuje o tom orgány inšpektora, 
agentúru EFCA, Komisiu a sekretariát 
WCPFC, alebo

__________________ __________________
17 Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. 
septembra 2008, ktorým sa ustanovuje 
systém Spoločenstva na zabraňovanie 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu, na odrádzanie 
od neho a jeho odstránenie, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) 
č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 
601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia 
(ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. 

17 Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. 
septembra 2008, ktorým sa ustanovuje 
systém Spoločenstva na zabraňovanie 
nezákonnému, nenahlásenému a 
neregulovanému rybolovu, na odrádzanie 
od neho a jeho odstránenie, ktorým sa 
menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) 
č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 
601/2004 a ktorým sa zrušujú nariadenia 
(ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Ú. v. 
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EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1). EÚ L 286, 29.10.2008, s. 1).

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 70

Návrh nariadenia
Článok 32 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) oprávni orgány inšpektora, aby 
dokončili vyšetrovanie možného porušenia 
a informovali o tom Komisiu a sekretariát 
WCPFC.

b) oprávni orgány inšpektora, aby 
dokončili vyšetrovanie možného porušenia 
a informovali o tom agentúru EFCA, 
Komisiu a sekretariát WCPFC.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 71

Návrh nariadenia
Článok 33 – odsek 1 – písmeno l a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

la) zastrašovanie alebo fyzické útoky 
na pozorovateľa ROP;

Pozmeňujúci návrh 72

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Oprávnení inšpektori Únie sa pri 2. Oprávnení inšpektori Únie sa pri 
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uskutočňovaní činností na vykonávanie 
postupov stanovených v tomto nariadení 
zapájajú do dohľadu zameraného na 
identifikáciu rybárskych plavidiel 
nezmluvných strán, ktoré vykonávajú 
rybolovné činnosti na šírom mori v oblasti 
dohovoru. Každé takéto identifikované 
plavidlo sa bezodkladne nahlási Komisii a 
sekretariátu WCPFC.

uskutočňovaní činností na vykonávanie 
postupov stanovených v tomto nariadení 
zapájajú do dohľadu zameraného na 
identifikáciu rybárskych plavidiel 
nezmluvných strán alebo rybárskych 
plavidiel, ktoré sú podľa všetkého bez 
štátnej príslušnosti, vykonávajúcich 
rybolovné činnosti na šírom mori v oblasti 
dohovoru. Každé takéto identifikované 
plavidlo sa bezodkladne nahlási členským 
štátom, agentúre EFCA, Komisii a 
sekretariátu WCPFC.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA. Odsek 4 sa vypúšťa a je súčasťou tohto odseku.

Pozmeňujúci návrh 73

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Všetky rybolovné činnosti uvedené 
v odseku 2 nahlásia členské štáty Komisii 
a vlajkovému štátu príslušného plavidla.

3. Všetky rybolovné činnosti 
nezmluvných rybárskych plavidiel 
nahlásia členské štáty agentúre EFCA, s 
Komisiou v kópii, a vlajkovému štátu 
príslušného plavidla.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 74

Návrh nariadenia
Článok 34 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Orgány členských štátov čo 
najskôr oznámia Komisii spozorovanie 
každého rybárskeho plavidla, ktoré je 
podľa všetkého bez štátnej príslušnosti a 
ktoré by mohlo na šírom mori v oblasti 
dohovoru loviť druhy, na ktoré sa 
vzťahuje dohovor.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ustanovenia zahrnuté v odseku 2.

Pozmeňujúci návrh 75

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty predkladajú Komisii 
do 20. apríla každého roku vedecké údaje v 
súlade s platnými požiadavkami WCPFC 
na podávanie správ18 a do 15. júna výročnú 
správu o vykonávaní a dodržiavaní 
usmernení WCPFC týkajúcich sa 
podávania správ19 vrátane všetkých 
kontrol, ktoré uložili svojim flotilám, a 
všetkých opatrení na monitorovanie, 
kontrolu a dodržiavanie predpisov, ktoré 
prijali na zabezpečenie dodržiavania zásad 
takýchto kontrol.

1. Členské štáty predkladajú Komisii, 
s agentúrou EFCA v kópii, do 20. apríla 
každého roku vedecké údaje v súlade s 
platnými požiadavkami WCPFC na 
podávanie správ18 a do 15. júna výročnú 
správu o vykonávaní a dodržiavaní 
usmernení WCPFC týkajúcich sa 
podávania správ19 vrátane všetkých 
kontrol, ktoré uložili svojim flotilám, a 
všetkých opatrení na monitorovanie, 
kontrolu a dodržiavanie predpisov, ktoré 
prijali na zabezpečenie dodržiavania zásad 
takýchto kontrol.

__________________ __________________
18 https://www.wcpfc.int/doc/data-
01/scientific-data-be-provided-
commission-revised-wcpfc4-6-7-and-9

18 https://www.wcpfc.int/doc/data-
01/scientific-data-be-provided-
commission-revised-wcpfc4-6-7-and-9

19 
https://www.wcpfc.int/file/430562/downlo
ad?token=BQxkRith

19 
https://www.wcpfc.int/file/430562/downlo
ad?token=BQxkRith

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
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štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 76

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) objem úlovkov ich rybárskych 
plavidiel, ktoré ulovili kopijonosa 
pásavého ako vedľajší úlovok, ako aj počet 
plavidiel a objem úlovkov plavidiel, ktoré 
lovili kopijonosa pásavého v oblasti 
dohovoru južne od 15° j. z. š.;

a) objem úlovkov ich rybárskych 
plavidiel, ktoré ulovili kopijonosa 
pásavého (Kajikia audax) ako vedľajší 
úlovok, ako aj počet plavidiel a objem 
úlovkov plavidiel, ktoré lovili kopijonosa 
pásavého v oblasti dohovoru južne od 15° 
j. z. š.;

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) ročný objem úlovkov každého ich 
rybárskeho plavidla, ktoré ulovilo jedince 
z juhotichomorskej populácie tuniaka 
dlhoplutvého, ako aj počet plavidiel, ktoré 
aktívne lovili túto populáciu v oblasti 
dohovoru južne od 20° j. z. š.;

b) ročný objem úlovkov každého ich 
rybárskeho plavidla, ktoré ulovilo jedince 
z juhotichomorskej populácie tuniaka 
dlhoplutvého (Thunnus alalunga), ako aj 
počet plavidiel, ktoré aktívne lovili túto 
populáciu v oblasti dohovoru južne od 20° 
j. z. š.;

Pozmeňujúci návrh 78

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) zasielanie všetkých vyhlásení 
komisie WCPFC o prekládke, ktoré boli 
prijaté podľa článku 11 ods. 3 a 4, Komisii;

e) zasielanie všetkých vyhlásení 
komisie WCPFC o prekládke, ktoré boli 
prijaté podľa článku 11 ods. 3 a 4, Komisii, 
s agentúrou EFCA v kópii;
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Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 79

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 3 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) všetky prekládkové činnosti, na 
ktoré sa vzťahuje článok 11, v rámci ich 
výročnej správy v súlade s usmerneniami 
uvedenými v prílohe II k CMM 2009-06;

h) všetky prekládkové činnosti, na 
ktoré sa vzťahuje článok 11, v rámci ich 
výročnej správy v súlade s usmerneniami 
uvedenými v bode 13 prílohy IIIa k 
tomuto nariadeniu;

Odôvodnenie

Dopĺňa sa príloha IIIa.

Pozmeňujúci návrh 80

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty nahlasujú Komisii 
celkový počet plavidiel, ktoré lovili 
mečiara veľkého, a celkový úlovok 
mečiara veľkého, pokiaľ ide o:

4. Členské štáty nahlasujú Komisii, s 
agentúrou EFCA v kópii, celkový počet 
plavidiel, ktoré lovili mečiara veľkého, a 
celkový úlovok mečiara veľkého (Xiphias 
gladius), pokiaľ ide o:

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.
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Pozmeňujúci návrh 81

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty takisto čo najskôr 
oznámia Komisii spozorovanie každého 
rybárskeho plavidla, ktoré je podľa 
všetkého bez štátnej príslušnosti a ktoré by 
mohlo na šírom mori v oblasti dohovoru 
loviť druhy, na ktoré sa vzťahuje dohovor.

5. Členské štáty takisto čo najskôr 
oznámia agentúre EFCA, s Komisiou v 
kópii, spozorovanie každého rybárskeho 
plavidla, ktoré je podľa všetkého bez 
štátnej príslušnosti a ktoré by mohlo na 
šírom mori v oblasti dohovoru loviť druhy, 
na ktoré sa vzťahuje dohovor.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 82

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak komisia WCPFC poskytne 
Komisii akékoľvek informácie o 
podozrení, že členský štát alebo rybárske 
plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou 
nedodržiavajú dohovor alebo CMM, 
Komisia dané informácie bezodkladne 
postúpi dotknutému členskému štátu.

1. Ak komisia WCPFC poskytne 
Komisii akékoľvek informácie o 
podozrení, že členský štát alebo rybárske 
plavidlá plaviace sa pod jeho vlajkou 
nedodržiavajú dohovor alebo CMM, 
Komisia dané informácie bezodkladne 
postúpi dotknutému členskému štátu, s 
agentúrou EFCA v kópii.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.
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Pozmeňujúci návrh 83

Návrh nariadenia
Článok 38 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členský štát poskytne Komisii do 
jedného mesiaca po prijatí žiadosti 
Komisie uvedenej v odseku 1 výsledky 
každého vyšetrovania vykonaného v 
súvislosti s predmetným podozrením 
z nedodržiavania opatrení a uvedie všetky 
kroky prijaté na riešenie daného problému.

2. Členský štát poskytne Komisii, s 
agentúrou EFCA v kópii, do jedného 
mesiaca po prijatí žiadosti Komisie 
uvedenej v odseku 1 výsledky každého 
vyšetrovania vykonaného v súvislosti 
s predmetným podozrením 
z nedodržiavania opatrení a uvedie všetky 
kroky prijaté na riešenie daného problému.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.

Pozmeňujúci návrh 84

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Okrem povinností stanovených v článkoch 
112 a 113 nariadenia (ES) č. 1224/2009 
členské štáty a Komisia zabezpečia 
dôverné zaobchádzanie s elektronickými 
hláseniami a správami zaslanými 
sekretariátu WCPFC a prijatými od neho.

1. Okrem povinností stanovených v 
článkoch 112 a 113 nariadenia (ES) č. 
1224/2009 členské štáty, EFCA a Komisia 
zabezpečia dôverné zaobchádzanie s 
elektronickými hláseniami a správami 
zaslanými sekretariátu WCPFC a prijatými 
od neho.

Odôvodnenie

Je potrebné, aby sa do systému výmeny informácií so sekretariátom WCPFC, členskými 
štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel, inšpektormi rybolovu a pozorovateľmi ROP zahrnula 
aj agentúra EFCA.
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Pozmeňujúci návrh 85

Návrh nariadenia
Článok 39 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Všetky osobné údaje 
zhromažďované, prenášané a uchovávané 
podľa tohto nariadenia musia byť v 
súlade s nariadeniami (EÚ) 2016/679 a 
(EÚ) 2018/1725.

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zohľadňuje potrebu zabezpečiť, aby sa všetky zbierané, prenášané a 
uchovávané údaje riadili predpismi Únie v oblasti ochrany osobných údajov, pričom sa 
prihliada na formálne pripomienky európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov 
(EDPS) k tomuto spisu v súlade s článkom 20 ods. 1 rokovacieho poriadku EDPS.

Pozmeňujúci návrh 86

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek -1 (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Komisia prijme do … [šiestich 
mesiacov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia] v súlade s článkom 41 
delegovaný akt, ktorým doplní toto 
nariadenie o ustanovenia opatrení 
a prílohy k nim, na ktoré sa odkazuje 
v prílohe IIIa k tomuto nariadeniu. 
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 
41 s cieľom následne zmeniť uvedený 
delegovaný akt.

Pozmeňujúci návrh 87

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 46 týkajúcim sa opatrení 
prijatých komisiou WCPFC prijímať 
delegované akty v týchto oblastiach:

1. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 41 týkajúcim sa opatrení 
prijatých komisiou WCPFC prijímať 
delegované akty v týchto oblastiach:

Pozmeňujúci návrh 88

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vyhlásenie WCPFC o prekládke 
uvedené v článku 3 ods. 18;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Súvisí so začlenením novej doplnenej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 89

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) odkaz na oblasť východnej časti 
šíreho mora v článku 3 ods. 19;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Súvisí so začlenením novej doplnenej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 90

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) oznámenia o prekládke uvedené v vypúšťa sa
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článku 11 ods. 3 a 4;

Odôvodnenie

Súvisí so začlenením novej doplnenej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 91

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) najlepšie postupy manipulácie s 
jedincami mobulovitých uvedené v článku 
13 ods. 3;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Súvisí so začlenením novej doplnenej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 92

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) odkaz na zobrazenie šnúr na lov 
žralokov uvedené v článku 14 ods. 1;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Súvisí so začlenením novej doplnenej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 93

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) odkaz na usmernenia pre rybolov 
lovnými šnúrami a rybolov vakovými 

vypúšťa sa
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sieťami týkajúce sa najlepších postupov 
manipulácie so žralokmi, ktoré sú 
uvedené v článku 14 ods. 2;

Odôvodnenie

Súvisí so začlenením novej doplnenej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 94

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) najlepšie osvedčené postupy 
bezpečného vypúšťania jedincov 
veľžraloka bodkovaného uvedené v 
článku 16 ods. 3;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Súvisí so začlenením novej doplnenej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 95

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) opatrenia týkajúce sa manipulácie 
s veľrybotvarými cicavcami uvedené 
v článku 18 ods. 4;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Súvisí so začlenením novej doplnenej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 96

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno i
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) techniky eliminácie vedľajších 
úlovkov morských korytnačiek a 
manipulácie s nimi uvedené v článku 20 
ods. 1;

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Súvisí so začlenením novej doplnenej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 97

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno o

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

o) formát na podávanie správ o 
prekládkových činnostiach uvedený v 
článku 37 ods. 3 písm. h);

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Súvisí so začlenením novej doplnenej prílohy IIIa.

Pozmeňujúci návrh 98

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno p

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

p) zmeny príloh 1 – 3; p) zmeny príloh I až IIIa.

Pozmeňujúci návrh 99

Návrh nariadenia
Článok 40 – odsek 1 – písmeno q

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

q) zmeny v zmysle odseku 1 sú 1a. zmeny v zmysle odseku 1 sú 
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obmedzené výlučne na transpozíciu zmien 
CMM do práva Únie.

obmedzené výlučne na transpozíciu zmien 
alebo nahradení CMM, ktoré sú pre Úniu 
záväzné.

Odôvodnenie

Tento pododsek q) by sa mal zmeniť na nový odsek 1a.

Pozmeňujúci návrh 100

Návrh nariadenia
Príloha IIIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

PRÍLOHA IIIa
(1) príloha I k CMM 2009-06, na 
ktorú sa odkazuje v článku 3 písm. r) a 
v článku 11 ods. 3 a 4;
(2) CMM 2016-02, na ktorú sa 
odkazuje v článku 3 písm. s);
(3) príloha I k CMM 2019-05, na 
ktorú sa odkazuje v článku 13 ods. 3;
(4) príloha I k CMM 2019-04, na 
ktorú sa odkazuje v článku 14 ods. 1;
(5) najlepšie osvedčené postupy 
bezpečného vypúšťania žralokov do mora 
(okrem veľžraloka bodkovaného a 
mantovitých/mobulovitých)1a v 
doplňujúcich informáciách o CMM 2010-
07, na ktoré sa odkazuje v článku 14 ods. 
2;
(6) usmernenia pre bezpečné 
vypúšťanie obkolesených veľžralokov 
bodkovaných1b do mora v doplňujúcich 
informáciách o CMM 2012-04, na ktoré 
sa odkazuje v článku 16 ods. 3;
(7) usmernenia pre bezpečné 
vypúšťanie veľrybotvarých cicavcov 
uvedených v článku18 ods. 4;
(8) usmernenia WCPFC týkajúce sa 
manipulácie s morskými korytnačkami1c v 
doplňujúcich informáciách o CMM 2008-
03, na ktoré sa odkazuje v článku 20 ods. 
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1;
(9) príloha 1 k CMM 2014-03, na 
ktorú sa odkazuje v článku 23 ods. 6;
(10) príloha 2 k CMM 2014-03, na 
ktorú sa odkazuje v článku 23 ods. 6;
(11) príloha 3 k CMM 2014-03, na 
ktorú sa odkazuje v článku 23 ods. 7;
(12) CMM 2018-05, na ktoré sa 
odkazuje v článku 28 ods. 10 písm. k) a 
n);
(13) príloha II k CMM 2009-06, na 
ktorú sa odkazuje v článku 37 ods. 3 písm. 
h).
__________________
1a  https://www.wcpfc.int/doc/supplcmm-
2010-07/best-handling-practices-safe-
release-sharks-other-whale-sharks-and
1b https://www.wcpfc.int/doc/supplcmm-
2012-04/guidelines-safe-release-
encircled-animals-including-whale-
sharks
1c https://www.wcpfc.int/doc/supplcmm-
2008-03/wcpfc-guidelines-handling-sea-
turtles

Odôvodnenie

Príloha IIIa, na ktorú sa odkazuje v celom dokumente a ktorá sa navrhuje zahrnúť.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

1. Obsah návrhu

Európska komisia predložila 23. apríla 2021 návrh na začlenenie do práva Európskej únie 
(EÚ) ochranné a riadiace opatrenia (CMM), ktoré prijala Komisia pre rybolov v západnom a 
strednom Tichom oceáne (WCPFC). EÚ je zmluvnou stranou komisie WCPFC od roku 2004, 
keď ratifikovala Dohovor o ochrane populácií rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti a 
hospodárení s nimi v západnom a strednom Tichom oceáne (ďalej len „dohovor“). 

Komisia WCPFC je regionálna organizácia pre riadenie rybárstva (RFMO) zodpovedná za 
riadenie rybolovných zdrojov v západnom a strednom Tichom oceáne. Ochranné a riadiace 
opatrenia WCPFC sa vzťahujú na celú oblasť dohovoru WCPFC. Komisia WCPFC má 
právomoc prijímať CMM pre morské biologické zdroje, ktoré patria do jej pôsobnosti a ktoré 
sú pre zmluvné strany záväzné. Nadobúdajú účinnosť 60 dní po ich prijatí. 

Stanovujú sa na výročných zasadnutiach komisie WCPFC, kde sa stretávajú členovia komisie 
WCPFC vrátane Európskej únie zastúpenej Komisiou a zástupcovia zainteresovaných strán. 
Všetky opatrenia sú záväzné, pokiaľ nie je vznesená námietka podľa dohovoru. Zmluvná 
strana môže námietku následne vziať späť, po čom je táto strana už viazaná opatreniami. Na 
námietkové konanie sa vzťahuje aj článok 218 ods. 9 ZFEÚ, keďže CMM majú právny 
účinok, čo znamená, že sa pre zmluvné strany stávajú záväznými. Komisia pred rozhodnutím 
vzniesť námietku proti určitému opatreniu požiada príslušné orgány v Rade, aby toto 
rozhodnutie schválili. V článku 3 ods. 5 Zmluvy o Európskej únii sa stanovuje, že EÚ musí 
prísne dodržiavať medzinárodné právo vrátane súladu s CMM. 

Predmetom tohto návrhu sú opatrenia, ktoré komisia WCPFC prijala v podobe viacerých 
CMM od roku 2008.

2. Pozícia spravodajkyne

Spravodajkyňa víta predloženie tohto návrhu na transpozíciu ochranných a riadiacich 
opatrení, ktoré sa uplatňujú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje dohovor, do práva EÚ. Upozorňuje 
však na oneskorenie tejto transpozície vzhľadom na to, že súčasný návrh sa vzťahuje na 
ochranné a riadiace opatrenia, ktorými sú plavidlá EÚ, členské štáty a Európska komisia 
právne viazané od roku 2008.

Flotila EÚ, ktorá má povolenie a licenciu na vykonávanie činnosti v oblasti dohovoru, je 
pomerne malá: sú v nej zaregistrované plavidlá z troch členských štátov (Francúzsko, 
Portugalsko a Španielsko). Hoci tieto členské štáty zaregistrovali desiatky plavidiel, len malý 
počet má povolenie skutočne loviť, a to od troch do piatich plavidiel s vakovými sieťami a 
plavidiel na lov unášanými lovnými šnúrami. Napriek malému počtu plavidiel EÚ, ktoré 
využívajú zdroje podľa tohto dohovoru, sú ulovené množstvá značné a majú významný vplyv 
na riadenie týchto zdrojov.  

Zdôrazňuje význam technických opatrení a monitorovania používania zariadení na 
zhlukovanie rýb a opatrení na ochranu niektorých citlivých druhov, ako sú žraloky 
dlhoplutvé, žraloky hodvábne a mlatkohlavovité, raje mobulovité, morské korytnačky, 
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morské vtáky a veľrybotvaré cicavce. Domnieva sa, že je potrebné vypracovať protokoly na 
zber a prenos údajov o tom, ako rybolovné činnosti pôsobia na tieto druhy. Chcela by tiež 
zdôrazniť význam regionálneho pozorovateľského programu pre rybolov v rámci dohovoru, 
pretože zabezpečuje, aby sa uskutočňoval požadovaný zber údajov o činnosti, čo je 
nevyhnutné na zlepšovanie znalostí a riadenia rybolovu. 

Domnieva sa, že spoločnú rybársku politiku by mali vykonávať celoplošne všetky rybárske 
flotily Únie, a to bez ohľadu na geografickú oblasť, v ktorej vykonávajú svoju činnosť. Preto 
je nevyhnutné zabezpečiť, aby malo využívanie zdrojov minimálny vplyv na biotopy, iné 
zdroje a iné druhy. Používané plavidlá s unášanými lovnými šnúrami a plavidlá s vakovitými 
sieťami sú veľké a môžu významne ovplyvniť citlivé druhy, ako sú pásožiabrovce, 
korytnačky, morské vtáky a veľrybotvaré cicavce. Na tento účel spravodajkyňa vyzýva 
Komisiu, aby v rámci zasadnutí komisie WCPFC a najmä pri prijímaní CMM organizáciou 
zabezpečila, že prijaté opatrenia budú v súlade s ambicióznymi cieľmi stanovenými v SRP.

Pokiaľ ide o jej pozmeňujúce návrhy, spravodajkyňa sa tiež domnieva, že Európska agentúra 
pre kontrolu rybárstva (EFCA) musí byť zapojená do systému prenosu údajov medzi 
sekretariátom WCPFC, členskými štátmi, kapitánmi rybárskych plavidiel EÚ a Európskou 
komisiou. 
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