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PR_COD_1recastingam

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.
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých ustanoveniach 
týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre 
Stredozemné more) (prepracované znenie)
(COM(2021)0434 – C9-0345/2021 – 2021/0248(COD))

(Riadny legislatívny postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2021)0434),

– 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 
(C9-0345/2021,

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

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 
22. septembra 2012,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na list z 30. marca 2022, ktorý Výbor pre právne veci zaslal Výboru pre 
rybárstvo v súlade s článkom 110 ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 48 a 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0136/2022),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie návrh Komisie neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom 
návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty;

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní, pričom berie do úvahy odporúčania 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a 
Komisie;

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

3. poveruje svoju predsedníčku, aby postúpila túto pozíciu Rade, Komisii a národným 

1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Odporúčania prijaté komisiou 
GFCM sú pre jej zmluvné strany záväzné. 
Keďže Únia je zmluvnou stranou dohody o 
GFCM, tieto odporúčania sú pre ňu 
záväzné, a preto by sa mali implementovať 
do práva Únie, ak ich obsah v ňom ešte nie 
je zahrnutý.

(6) Odporúčania prijaté komisiou 
GFCM sú pre jej zmluvné strany záväzné. 
Keďže Únia je zmluvnou stranou dohody o 
GFCM, tieto odporúčania sú pre ňu 
záväzné, a preto by sa mali implementovať 
do práva Únie, ak ich obsah v ňom ešte nie 
je zahrnutý, a to spôsobom, ktorý 
zabezpečí rovnaké podmienky pre 
prevádzkovateľov z Únie vo vzťahu k 
prevádzkovateľom z iných zmluvných 
strán dohody o GFCM.

Odôvodnenie

Je potrebné zdôrazniť, že rybárske plavidlá EÚ by sa nemali stretávať s inými alebo 
prísnejšími opatreniami ako ostatné zmluvné strany GFCM.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Z uvedených dôvodov a keďže 
trvalá povaha odporúčaní si vyžaduje aj 
trvalý právny nástroj na ich implementáciu 
do práva Únie, je vhodné implementovať 
tieto odporúčania prostredníctvom jediného 
legislatívneho aktu, do ktorého bude 
možné dopĺňať budúce odporúčania 
prostredníctvom jeho zmien.

(7) Z uvedených dôvodov a keďže 
trvalá povaha odporúčaní si vyžaduje aj 
trvalý právny nástroj na ich implementáciu 
do práva Únie, je vhodné implementovať 
tieto odporúčania prostredníctvom jediného 
legislatívneho aktu, do ktorého bude 
možné dopĺňať budúce odporúčania 
prostredníctvom jeho zmien, pričom sa 
zabezpečí právna jasnosť a 
predvídateľnosť pre prevádzkovateľov 
Únie vo vodách, ktoré pokrýva GFCM.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) V súlade s článkom 3 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/4731a je poslaním Európskej 
agentúry pre kontrolu rybárstva (EFCA) 
okrem iného pomáhať členským štátom 
pri nahlasovaní informácií o rybolovných 
činnostiach a kontrolných a inšpekčných 
činnostiach Komisii a tretím stranám, ako 
je sekretariát GFCM. Je preto vhodné, 
aby sa agentúra EFCA zahrnula do 
oznámení prijatých od členských štátov a 
Komisie spolu s informáciami týkajúcimi 
sa kontroly a inšpekcie, ako sú oprávnené 
plavidlá na prevádzku, zistené podozrenia 
z porušenia predpisov a zoznam plavidiel, 
ktoré sa majú zahrnúť do zoznamu 
plavidiel vykonávajúcich NNN rybolov v 
oblasti dohody GFCM.
_________________
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, ktoré sú určené pre 
sekretariát GFCM, členské štáty a Komisiu, a informácií, ktoré tieto subjekty poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Základom odporúčaní, z ktorých 
vychádzajú riadiace opatrenia, by malo byť 
vedecké využívanie príslušných údajov o 
kapacite a činnosti flotily, o biologickom 

(8) Základom odporúčaní, z ktorých 
vychádzajú riadiace opatrenia, by malo byť 
vedecké využívanie príslušných údajov o 
kapacite a činnosti flotily, o biologickom 
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stave využívaných zdrojov a o sociálno-
ekonomickej situácii rybného 
hospodárstva. Uvedené údaje treba 
zozbierať a predložiť včas na to, aby mohli 
pomocné orgány GFCM pripraviť svoje 
odporúčanie.

stave využívaných zdrojov a o sociálno-
ekonomickej situácii rybného 
hospodárstva. Okrem toho by vedecké 
údaje mali zahŕňať holistické posúdenie 
vplyvu obchodných, biologických a 
environmentálnych hrozieb voči 
kľúčovým druhom. Uvedené údaje treba 
zozbierať a predložiť včas na to, aby mohli 
pomocné orgány GFCM pripraviť svoje 
odporúčanie.

Odôvodnenie

Holistické posúdenie vplyvu na vedecké údaje vytvorí najlepší možný základ na zabezpečenie 
ochrany kľúčových druhov a holisticky získané údaje budú relevantnými údajmi, ktoré GFCM 
získa a zváži pri príprave budúcich odporúčaní.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 13 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13a) S cieľom uznať význam 
rekreačného rybolovu by Komisia mala 
pracovať na prijatí horizontálneho 
odporúčania o opatreniach týkajúcich sa 
zberu údajov o rekreačnom rybolove vo 
vodách, ktoré pokrýva GFCM. Komisia by 
mala preskúmať aj hospodársku, 
environmentálnu a biologickú 
udržateľnosť rekreačného rybolovu v 
oblasti GFCM.

Odôvodnenie

Keďže rekreačný rybolov nie je súčasťou zberu údajov o určitých druhoch, je dôležité, aby 
Komisia zvážila, ako riadne zahrnúť rekreačný rybolov do zberu údajov, čo by malo byť 
prostredníctvom horizontálneho odporúčania.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 14 a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) Riadiace opatrenia a odporúčania 
by mali vychádzať z najlepších vedeckých 
odporúčaní a mali by byť založené na 
holistickom prístupe zohľadňujúcom 
obchodné, biologické a environmentálne 
faktory a hrozby týkajúce sa kľúčových 
druhov, napríklad používanie 
neselektívneho rybárskeho výstroja, 
znečistenie plastmi a kormorány.

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že vedecké údaje musia zahŕňať holistické posúdenie vplyvu rôznych 
hrozieb voči kľúčovým druhom, aby existoval čo najlepší základ na zabezpečenie ochrany 
kľúčových druhov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie 
2019/1241, sa v národných riadiacich 
plánoch a vo vnútroštátnych riadiacich 
opatreniach prijatých členskými štátmi 
podľa článku 2 ods. 8 nariadenia (ES) č. 
1100/200720 stanovia technické opatrenia, 
ktorými sa zabezpečí zníženie rybolovnej 
úmrtnosti.

Bez toho, aby bolo dotknuté nariadenie 
2019/1241, sa v národných riadiacich 
plánoch a vo vnútroštátnych riadiacich 
opatreniach prijatých členskými štátmi 
podľa článku 2 nariadenia (ES) č. 
1100/200720 stanovia technické opatrenia, 
ako je napríklad povolený rybársky výstroj 
a veľkosť ôk.

_________________ _________________
20 Nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007 z 18. 
septembra 2007, ktorým sa ustanovujú 
opatrenia na obnovu populácie úhora 
európskeho (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 
17).

20 Nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007 z 18. 
septembra 2007, ktorým sa ustanovujú 
opatrenia na obnovu populácie úhora 
európskeho (Ú. v. EÚ L 248, 22.9.2007, s. 
17).

Odôvodnenie

Nové znenie odráža článok 23 odporúčania GFCM/42/2018/1.

Pozmeňujúci návrh 8
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Návrh nariadenia
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu prijať opatrenia 
na doplnenie svojich národných riadiacich 
plánov alebo vnútroštátnych riadiacich 
opatrení v súlade s článkom 2 nariadenia 
Rady (ES) č. 1100/2007, pričom zohľadnia 
okrem iného stav ochrany úhora 
európskeho vo svojich vodách, vplyv 
rybolovných činností zameraných na lov 
úhora európskeho vo svojich vodách a iné 
zdroje úmrtnosti spôsobenej ľudskou 
činnosťou.

1. Členské štáty môžu prijať 
dobrovoľné opatrenia na doplnenie svojich 
národných riadiacich plánov alebo 
vnútroštátnych riadiacich opatrení v súlade 
s článkom 2 nariadenia Rady (ES) č. 
1100/2007, pričom zohľadnia okrem iného 
stav ochrany úhora európskeho vo svojich 
vodách, vplyv rybolovných činností 
zameraných na lov úhora európskeho vo 
svojich vodách a iné zdroje úmrtnosti 
spôsobenej ľudskou činnosťou.

Odôvodnenie

Spravodajca chce zdôrazniť nezáväzný charakter tohto ustanovenia.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 12 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od odseku 1 môžu členské štáty 
zaviesť alternatívne opatrenia k určeným 
miestam vykládky za predpokladu, že tieto 
opatrenia účinne prispievajú k boju proti 
NNN rybolovu.

Odôvodnenie

Navrhovaný odsek doslovne zodpovedá odseku 40 odporúčania GFCM/42/2018/1, ktorý 
členským štátom umožňuje väčšiu flexibilitu, pokiaľ ide o opatrenia na boj proti NNN 
rybolovu.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh
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Členské štáty pravidelne stanovujú 
odhadovaný počet rekreačných rybárov a 
odhadovaný objem ich úlovkov 
sklenených, žltých a strieborných úhorov.

Členské štáty pravidelne stanovujú 
odhadovaný počet rekreačných rybárov a 
odhadovaný objem ich úlovkov 
sklenených, žltých a strieborných úhorov s 
cieľom zabezpečiť najpresnejšie vedecké 
údaje.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty každoročne zabezpečia 
primerané vedecké monitorovanie stavu 
druhov patriacich do rozsahu pôsobnosti 
tohto oddielu.

Členské štáty každoročne zabezpečia 
primerané vedecké monitorovanie stavu 
druhov patriacich do rozsahu pôsobnosti 
tohto oddielu vrátane posúdenia vplyvu 
komerčných, biologických a 
environmentálnych faktorov a hrozieb 
týkajúcich sa uvedených druhov, 
napríklad používania neselektívneho 
rybárskeho výstroja, znečistenia plastmi a 
kormoránov.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty každoročne zabezpečia 
primerané vedecké monitorovanie stavu 
druhov uvedených v článku 24.

Členské štáty každoročne zabezpečia 
primerané vedecké monitorovanie stavu 
druhov uvedených v článku 24 vrátane 
posúdenia vplyvu komerčných, 
biologických a environmentálnych 
faktorov a hrozieb týkajúcich sa 
uvedených druhov, napríklad používania 
neselektívneho rybárskeho výstroja, 
znečistenia plastmi a kormoránov.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 35 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty každoročne zabezpečia 
primerané vedecké monitorovanie stavu 
druhov uvedených v článku 33.

Členské štáty každoročne zabezpečia 
primerané vedecké monitorovanie stavu 
druhov uvedených v článku 33 vrátane 
posúdenia vplyvu komerčných, 
biologických a environmentálnych 
faktorov a hrozieb týkajúcich sa 
uvedených druhov, napríklad používania 
neselektívneho rybárskeho výstroja, 
znečistenia plastmi a kormoránov.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 37 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) celkový úlovok. (3) celkový úlovok kľúčových druhov 
uvedených v článku 33.

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 48 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od prvého odseku sa používanie 
diaľkovo ovládaných podvodných vozidiel 
(ROV) povoľuje do 30. júna 2023 len na 
vedecké účely a v rámci výskumných 
programov vykonávaných vedeckými 
inštitúciami a schválených členskými 
štátmi.

Odôvodnenie

Na základe najnovšieho odporúčania Vedeckého poradného výboru GFCM pre rybolov.

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty vedú aktualizovaný 
register oprávnení na rybolov uvedených v 
odseku 1 a najneskôr do 31. mája každého 
roka pošlú Komisii zoznam rybárov a 
plavidiel, ktorým boli vydané oprávnenia 
uvedené v odseku 1. Komisia najneskôr do 
30. júna každého roka oznámi tento 
zoznam sekretariátu GFCM. Zoznam 
obsahuje v prípade každého plavidla aspoň 
informácie uvedené v prílohe VIII .

4. Členské štáty vedú aktualizovaný 
register oprávnení na rybolov uvedených v 
odseku 1 a najneskôr do 31. mája každého 
roka pošlú Komisii 
zoznam rybárov a/alebo plavidiel, ktorým 
boli vydané oprávnenia uvedené v odseku 
1. Komisia najneskôr do 30. júna každého 
roka oznámi tento zoznam sekretariátu 
GFCM. Zoznam obsahuje v prípade 
každého plavidla aspoň 
informácie uvedené v prílohe VIII .

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 49 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty nesmú zvýšiť 
počet oprávnených rybárov a 
oprávnených rybárskych plavidiel skôr, 
ako z vedeckých odporúčaní potvrdených 
Vedeckým poradným výborom GFCM 
vyplynie, že populácie koralu červeného 
opäť dosiahli udržateľnú úroveň, pri ktorej 
možno zvýšiť mieru ich využívania.

5. Členské štáty nesmú zvýšiť 
počet oprávnení na rybolov uvedených v 
odseku 1 skôr, ako z vedeckých 
odporúčaní potvrdených Vedeckým 
poradným výborom GFCM vyplynie, 
že populácie koralu červeného opäť 
dosiahli udržateľnú úroveň, pri ktorej 
možno zvýšiť mieru ich využívania.

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 73 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty určia miesta 
vylodenia, kde plavidlá, ktoré aktívne lovia 
druhy uvedené v článku 68, vykonávajú 
vylodenia. Pre každý určený prístav 
členské štáty určia povolené časy a miesta 
vylodenia a prekládky. Členské štáty 
takisto zabezpečia, aby v daných časoch a 
na všetkých určených miestach prekládky 
prebehla kontrola takýchto činností.

2. Členské štáty určia miesta 
vylodenia, kde plavidlá, ktoré aktívne lovia 
druhy uvedené v článku 68, vykonávajú 
vylodenia. Pre každý určený prístav 
členské štáty určia povolené časy a miesta 
vylodenia a prekládky. Členské štáty 
vykonávajú aj inšpekcie na základe 
analýzy rizík.
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Odôvodnenie

Zosúladenie textu s odporúčaním GFCM/43/2019/5, odsek 46.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Článok 74 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Všetky úlovky bez ohľadu na živú 
hmotnosť úlovku, ako aj úlovky 
necieľových druhov nad 50 kg sa 
zaznamenávajú do lodného denníka.

2. Všetky úlovky kľúčových 
populácií uvedených v článku 68 bez 
ohľadu na živú hmotnosť úlovku, ako aj 
úlovky necieľových druhov nad 50 kg sa 
zaznamenávajú do lodného denníka.

Odôvodnenie

Zosúladenie textu s odporúčaním GFCM/43/2019/5, odsek 52.

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Pred 1. decembrom každého roku 
zašlú členské štáty Komisii 
prostredníctvom obvyklého nosiča 
spracovaných údajov aktualizovaný 
zoznam plavidiel s najväčšou dĺžkou viac 
ako 15 metrov plaviacich sa pod ich 
vlajkou a registrovaných na ich území, 
ktorým vydali oprávnenie na rybolov v 
oblasti dohody o GFCM.

1. Pred 1. decembrom každého roku 
zašlú členské štáty Komisii a kópiu 
agentúre EFCA prostredníctvom 
obvyklého nosiča spracovaných údajov 
aktualizovaný zoznam plavidiel s 
najväčšou dĺžkou viac ako 15 metrov 
plaviacich sa pod ich vlajkou a 
registrovaných na ich území, ktorým vydali 
oprávnenie na rybolov v oblasti dohody o 
GFCM.

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť agentúru EFCA do systému výmeny informácií, ktoré sú určené pre 
sekretariát GFCM, členské štáty a Komisiu, a informácií, ktoré tieto subjekty poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 21
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Komisia zašle tento aktualizovaný 
zoznam sekretariátu GFCM pred 1. 
januárom každého roka, aby sa mohli 
dotknuté plavidlá zapísať do registra 
GFCM pre plavidlá s najväčšou dĺžkou 
viac ako 15 metrov, ktoré sú oprávnené 
loviť v oblasti dohody o GFCM (ďalej len 
„register GFCM“).

3. Komisia zašle tento aktualizovaný 
zoznam sekretariátu GFCM a kópiu 
agentúre EFCA pred 1. januárom každého 
roka, aby sa mohli dotknuté plavidlá 
zapísať do registra GFCM pre plavidlá 
s najväčšou dĺžkou viac ako 15 metrov, 
ktoré sú oprávnené loviť v oblasti dohody 
o GFCM (ďalej len „register GFCM“).

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť agentúru EFCA do systému výmeny informácií, ktoré sú určené pre 
sekretariát GFCM, členské štáty a Komisiu, a informácií, ktoré tieto subjekty poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Akákoľvek zmena, ktorá sa má 
vykonať v zozname uvedenom v odseku 1, 
sa oznámi Komisii, ktorá ju 
prostredníctvom obvyklého nosiča 
spracovaných údajov postúpi sekretariátu 
GFCM, aspoň 10 pracovných dní pred tým, 
ako plavidlo začne rybolovnú činnosť v 
oblasti dohody o GFCM.

4. Akákoľvek zmena, ktorá sa má 
vykonať v zozname uvedenom v odseku 1, 
sa oznámi Komisii, s kópiou pre agentúru 
EFCA, ktorá ju prostredníctvom 
obvyklého nosiča spracovaných údajov 
postúpi sekretariátu GFCM, aspoň 10 
pracovných dní pred tým, ako plavidlo 
začne rybolovnú činnosť v oblasti dohody 
o GFCM.

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť agentúru EFCA do systému výmeny informácií, ktoré sú určené pre 
sekretariát GFCM, členské štáty a Komisiu, a informácií, ktoré tieto subjekty poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 23
Návrh nariadenia
Článok 126 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Členské štáty bezodkladne oznámia 
Komisii všetky informácie, z ktorých 
vyplýva, že existujú presvedčivé dôvody 
na podozrenie, že plavidlá s najväčšou 
dĺžkou viac ako 15 metrov, ktoré nie sú 
zapísané v registri GFCM, lovia alebo 

8. Členské štáty bezodkladne oznámia 
Komisii, s kópiou pre agentúru EFCA, 
všetky informácie, z ktorých vyplýva, že 
existujú presvedčivé dôvody na 
podozrenie, že plavidlá s najväčšou dĺžkou 
viac ako 15 metrov, ktoré nie sú zapísané v 
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prekladajú ryby alebo schránkovce v 
oblasti dohody o GFCM.

registri GFCM, lovia alebo prekladajú ryby 
alebo schránkovce v oblasti dohody o 
GFCM.

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť agentúru EFCA do systému výmeny informácií, ktoré sú určené pre 
sekretariát GFCM, členské štáty a Komisiu, a informácií, ktoré tieto subjekty poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 24
Návrh nariadenia
Článok 132 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
48 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1005/2008, 
členské štáty predložia Komisii najneskôr 
140 dní pred výročným zasadnutím GFCM 
tieto informácie:

1. Bez toho, aby bol dotknutý článok 
48 ods. 8 nariadenia (ES) č. 1005/2008, 
členské štáty predložia Komisii a kópiu 
agentúre EFCA najneskôr 140 dní pred 
výročným zasadnutím GFCM tieto 
informácie:

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť agentúru EFCA do systému výmeny informácií, ktoré sú určené pre 
sekretariát GFCM, členské štáty a Komisiu, a informácií, ktoré tieto subjekty poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 25
Návrh nariadenia
Článok 132 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Komisia v prípade potreby 
najneskôr 120 dní pred výročným 
zasadnutím GFCM postúpi sekretariátu 
GFCM akékoľvek dodatočné informácie, 
ktoré dostane od členských štátov a ktoré 
by mohli byť relevantné pre vytvorenie 
zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN 
rybolov.

2. Komisia v prípade potreby 
najneskôr 120 dní pred výročným 
zasadnutím GFCM postúpi sekretariátu 
GFCM a kópiu agentúre EFCA 
akékoľvek dodatočné informácie, ktoré 
dostane od členských štátov a ktoré by 
mohli byť relevantné pre vytvorenie 
zoznamu plavidiel vykonávajúcich NNN 
rybolov.

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť agentúru EFCA do systému výmeny informácií, ktoré sú určené pre 
sekretariát GFCM, členské štáty a Komisiu, a informácií, ktoré tieto subjekty poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 26
Návrh nariadenia
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Článok 133 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak Komisia dostane od sekretariátu 
GFCM akýkoľvek dôkaz na podporu 
tvrdenia, že rybárske plavidlo plaviace sa 
pod vlajkou členského štátu vykonáva 
NNN rybolovné činnosti, Komisia tieto 
informácie bezodkladne postúpi 
dotknutému členskému štátu.

1. Ak Komisia dostane od sekretariátu 
GFCM akýkoľvek dôkaz na podporu 
tvrdenia, že rybárske plavidlo plaviace sa 
pod vlajkou členského štátu vykonáva 
NNN rybolovné činnosti, Komisia tieto 
informácie okamžite postúpi dotknutému 
členskému štátu a kópiu agentúre EFCA.

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť agentúru EFCA do systému výmeny informácií, ktoré sú určené pre 
sekretariát GFCM, členské štáty a Komisiu, a informácií, ktoré tieto subjekty poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 27
Návrh nariadenia
Článok 133 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Dotknutý členský štát môže 
Komisii poskytnúť dôkazy aspoň 45 dní 
pred výročným zasadnutím GFCM vrátane 
dôkazov preukazujúcich, že plavidlá 
uvedené v zozname nelovili v rozpore s 
opatreniami GFCM na ochranu a 
hospodárenie alebo nemali možnosť loviť 
v oblasti uplatňovania GFCM. Komisia 
postúpi tieto informácie sekretariátu 
GFCM najmenej 30 dní pred výročným 
zasadnutím GFCM.

2. Dotknutý členský štát môže 
Komisii poskytnúť dôkazy aspoň 45 dní 
pred výročným zasadnutím GFCM vrátane 
dôkazov preukazujúcich, že plavidlá 
uvedené v zozname nelovili v rozpore s 
opatreniami GFCM na ochranu a 
hospodárenie alebo nemali možnosť loviť 
v oblasti uplatňovania GFCM. Komisia 
postúpi tieto informácie sekretariátu 
GFCM a kópiu agentúre EFCA najmenej 
30 dní pred výročným zasadnutím GFCM.

Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť agentúru EFCA do systému výmeny informácií, ktoré sú určené pre 
sekretariát GFCM, členské štáty a Komisiu, a informácií, ktoré tieto subjekty poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh nariadenia
Článok 135 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Komisia a členské štáty 
spolupracujú a vymieňajú si informácie 
so sekretariátom GFCM, najmä:

1. Komisia, agentúra EFCA a členské 
štáty spolupracujú a vymieňajú si 
informácie so sekretariátom GFCM, najmä:
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Odôvodnenie

Je potrebné zahrnúť agentúru EFCA do systému výmeny informácií, ktoré sú určené pre 
sekretariát GFCM, členské štáty a Komisiu, a informácií, ktoré tieto subjekty poskytujú.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh nariadenia
Článok 139 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá 
vykonávajú komerčné rybolovné činnosti 
zamerané na lov kraba modrého (Portunus 
segnis a Callinectes sapidus) v 
Stredozemnom mori, sa zúčastňujú na 
regionálnom výskumnom programe 
zameranom na udržateľný lov kraba 
modrého v Stredozemnom mori (ďalej len 
„regionálny výskumný program zameraný 
na kraba modrého“) s cieľom zabezpečiť 
sociálno-ekonomickú udržateľnosť.

Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá 
vykonávajú komerčné rybolovné činnosti 
zamerané na lov kraba modrého (Portunus 
segnis a Callinectes sapidus) v 
Stredozemnom mori, sa zúčastňujú na 
regionálnom výskumnom programe 
zameranom na udržateľný lov kraba 
modrého v Stredozemnom mori (ďalej len 
„regionálny výskumný program zameraný 
na kraba modrého“) s cieľom zabezpečiť 
environmentálnu a sociálno-ekonomickú 
udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh nariadenia
Článok 141 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá 
vykonávajú komerčné rybolovné činnosti 
zamerané na lov rapany oranžovej v GSA 
29, sa zúčastňujú na regionálnom 
výskumnom programe zameranom na 
udržateľný lov rapany oranžovej (Rapana 
venosa) v Čiernom mori (ďalej len 
„regionálny výskumný program zameraný 
na rapanu oranžovú“) s cieľom zabezpečiť 
sociálno-ekonomickú udržateľnosť.

Členské štáty, ktorých rybárske plavidlá 
vykonávajú komerčné rybolovné činnosti 
zamerané na lov rapany oranžovej v GSA 
29, sa zúčastňujú na regionálnom 
výskumnom programe zameranom na 
udržateľný lov rapany oranžovej (Rapana 
venosa) v Čiernom mori (ďalej len 
„regionálny výskumný program zameraný 
na rapanu oranžovú“) s cieľom zabezpečiť 
environmentálnu a sociálno-ekonomickú 
udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh 31



RR\1255104SK.docx 19/28 PE703.058v04-00

SK

Návrh nariadenia
Článok 144 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty, ktorými sa mení alebo 
dopĺňa toto nariadenie v súlade s článkom 
145, pokiaľ ide o opatrenia prijaté GFCM v 
súvislosti s:

Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty, ktorými sa mení alebo 
dopĺňa toto nariadenie v súlade s článkom 
145, pokiaľ ide o opatrenia prijaté GFCM, 
ktoré sú pre Úniu záväzné, v súvislosti s:

Odôvodnenie

Je dôležité zachovať možnosť vznášať námietky pre prevádzkovateľov s cieľom zabezpečiť 
rovnaké podmienky v súlade s dôvodovou správou k súčasnému návrhu.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Spravodajca má vo všeobecnosti vážne obavy v súvislosti s tým, že Komisia čoraz častejšie 
využíva GFCM na prijímanie dôležitých rozhodnutí s vplyvom na právne predpisy EÚ 
týkajúce sa viacerých dôležitých nariadení, ako sú napríklad viacročné riadiace plány (MAP).

V tejto súvislosti spravodajca pripomína, že odporúčania prijaté GFCM sú záväzné, pokiaľ 
voči nim zmluvné strany včas nevzniesli námietku v súlade s podmienkami dohody GFCM.

Spravodajca preto víta príležitosť zlepšiť návrh Komisie. Spravodajca zastáva názor, že 
odporúčania GFCM treba prísne transponovať, aby sa vytvorili rovnaké podmienky pre 
všetkých prevádzkovateľov bez toho, aby sa zaťažili nad rámec právnych hraníc stanovených 
v odporúčaniach GFCM.

V prípade ustanovení týkajúcich sa riadenia rybolovu úhora európskeho spravodajca 
zdôrazňuje, že odsek 40 odporúčania GFCM/42/2018/1 umožňuje výnimku týkajúcu sa 
určených miest vykládky, čo umožňuje väčšiu flexibilitu v oblasti alternatívnych opatrení, ktoré 
majú členské štáty prijať na boj proti NNN rybolovu.

Plošný zákaz ROV, najmä vzhľadom na to, že v súčasnosti prebieha vedecký výskum, a to 
nielen pozdĺž východného pobrežia Jadranského mora, ale aj v Stredozemnom mori, 
predstavuje vážne a neodôvodnené obmedzenia vedeckého výskumu využívajúceho toto 
zariadenie. Používanie ROV na účely vedeckého výskumu by výrazne uľahčilo realizáciu 
výskumu a vyvodenie spoľahlivých záverov o stave koralu červeného. V tejto súvislosti sa v 
odporúčaní GFCM/43/2019/4 výslovne uvádza, že viacročný riadiaci plán pre koral červený 
prispieva aj k zlepšeniu vedeckých, technických a sociálno-ekonomických poznatkov o 
rybolove využívajúcom koral červený.

Spravodajca je presvedčený, že ustanovenie upravujúce používanie diaľkovo ovládaných 
vozidiel v súvislosti so zberom a výskumom koralu červeného by sa malo lepšie zosúladiť s 
odporúčaním GFCM/43/2019/4.

Spravodajca navrhuje zmeniť ustanovenia o korale červenom s cieľom lepšie zosúladiť text s 
odporúčaním GFCM/43/2019/4, čím sa umožní používanie ROV pri vedeckom výskume do 
31. decembra 2022. Bolo by veľmi dôležité povoliť súčasným vedeckým výskumným 
expedíciám využívanie ROV, a to najmä teraz, keď prebiehajú regionálne výskumné činnosti. 
Vedecký výskum hodnotiaci stav populácií koralu červeného bez použitia ROV nie je 
dôveryhodný, pretože je ťažké dospieť k relevantným záverom len na základe techník 
potápania, ktoré sú pomerne obmedzené z hľadiska skúmanej oblasti a hĺbky a sú navyše 
veľmi nákladné a nebezpečné.
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30.3.2022

LIST VÝBORU PRE PRÁVNE VECI

Pierre KARLESKIND
Predseda
Výbor pre rybárstvo
BRUSEL

Vec: Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých 
ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná 
rybárska komisia pre Stredozemné more) (prepracované znenie)  COM(2021) 434 
– C9-0345/2021 – 2021/0248(COD))

Vážený pán predseda,

Výbor pre právne veci preskúmal uvedený návrh v súlade s článkom 110 rokovacieho 
poriadku Európskeho parlamentu o prepracovaní.

Odsek 3 uvedeného článku znie: 

„Ak výbor, v ktorého pôsobnosti sú právne veci, dospeje k záveru, že návrh nevnáša žiadne 
iné podstatné zmeny ako tie, ktoré v ňom boli ako také označené, oznámi to gestorskému 
výboru.

V tomto prípade, okrem podmienok stanovených v článkoch 180 a 181, sú v gestorskom 
výbore prípustné pozmeňujúce návrhy len vtedy, ak sa týkajú častí návrhu, ktoré obsahujú 
zmeny.

Pozmeňujúce návrhy k častiam návrhu, ktoré sa nemenia, však môže výnimočne akceptovať v 
jednotlivých prípadoch predseda gestorského výboru, ak dospeje k záveru, že je to potrebné z 
naliehavého dôvodu vnútornej logiky textu alebo preto, že pozmeňujúce návrhy sú 
neoddeliteľne spojené s inými prípustnými pozmeňujúcimi návrhmi. Tieto dôvody sa musia 
uviesť v písomnom odôvodnení k pozmeňujúcim návrhom.“

Na základe stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Parlamentu, Rady 
a Komisie, ktorá preskúmala návrh prepracovaného znenia, a v súlade s odporúčaniami 
spravodajcu Výbor pre právne veci zastáva názor, že predmetný návrh neobsahuje žiadne 
podstatné zmeny okrem tých, ktoré boli ako také označené, a že pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení predchádzajúceho aktu s týmito podstatnými zmenami, tento návrh 
obsahuje priamu kodifikáciu existujúceho textu bez zmeny jeho podstaty.

Výbor pre právne veci napokon na svojej schôdzi 28. marca 2022 schválil (22 hlasmi za 
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a žiadnym hlasom proti, pričom 1 poslanec sa zdržal hlasovania1) odporúčanie, aby Výbor pre 
rybárstvo ako gestorský výbor pristúpil k preskúmaniu uvedeného návrhu v súlade s článkom 
110.

S úctou

Adrián VÁZQUEZ LÁZARA

1 Na hlasovaní sa zúčastnili: Adrián Vázquez Lázara (predseda), Sergey Lagodinsky (podpredseda), Marion 
Walsman (podpredsedníčka), Lara Wolters (podpredsedníčka), Raffaele Stancanelli (podpredseda), Pascal 
Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Patrik Brekoty, Daniel Buda, Ilana Cicurel, Pascal Durand, Angel 
Dzhambazki, Ibán García del Blanco, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Emil Radev, Franco Roberti, Yana Toom, Axel Voss, Tiemo Wölken.
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Príloha

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA
PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli, 4. februára 2022

STANOVISKO

PRE EURÓPSKY PARLAMENT
RADU
KOMISIU

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa 
rybolovu v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) 
(prepracované znenie)
COM(2021) 434 z 30.7.2021 – 2021/0248(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov, a najmä bod 9 tejto dohody, sa 27. septembra 
2021 a 6. a 14. októbra 2021 zišla konzultačná pracovná skupina zložená z právnych služieb 
Európskeho Parlamentu, Rady a Komisie, aby preskúmala okrem iného aj uvedený návrh 
predložený Komisiou.
 
Na týchto stretnutiach2 po preskúmaní návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorým sa prepracúva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1343/2011 z 13. 
decembra 2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM 
(Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more), konzultačná pracovná skupina dospela 
po vzájomnej dohode k týmto záverom.
1. Nasledujúce úpravy mali byť zvýraznené sivou farbou, ktorá sa všeobecne používa na 
označenie podstatných zmien:
– v článku 42 nahradenie slova „rybári“ slovami „oprávnené plavidlá alebo rybári“;
– v článku 49 ods. 4 pridanie záverečných slov „uvedené v prílohe VIII“;
– vypustenie slov „zmluvnou stranou“ uvedených v písmene b)
článku 22a ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1343/2011;
– vypustenie slov „alebo iné zariadenie na geolokalizáciu plavidla“ uvedených v článku 22a 
ods. 3 písm. i) nariadenia (EÚ) č. 1343/2011;
– v článku 63 ods. 4 vypustenie slov „a sekretariátu GFCM najneskôr do 31. augusta“ a 
doplnenie slov „do 31. júla“ a „a Komisia ju zašle najneskôr do 31. augusta každého roka 
sekretariátu GFCM“;

2 Konzultačná pracovná skupina pracovala na základe anglickej verzie návrhu, ktorá bola pôvodnou jazykovou 
verziou skúmaného textu.
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– v článku 76 ods. 1 prvej vete vypustenie slov „ktoré sa v súlade s odsekom 22 odporúčania 
GFCM/37/2013/1 poskytujú sekretariátu GFCM“;
– v článku 76 ods. 3 nahradenie slov „pre populácie malých pelagických druhov uvedenú v 
odseku 1“ slovami „stanovenú v tabuľke B prílohy XII“;
v článku 101 ods. 2, nahradenie slov „žralokov a rají“ slovom „pásožiabrovcov“;
v článku 101 ods. 3, nahradenie slov „žralokov a rají“ slovom „pásožiabrovcov“;
– v článku 104 vypustenie slov „a nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003“.
– v článku 120 ods. 5 pridanie záverečných slov „stanovené v prílohe VIII“;
– vypustenie slov „v oblasti obmedzenia rybolovu“ uvedených v článku 9d ods. 5 písm. j) 
nariadenia (EÚ) č. 1343/2011;
– vypustenie celého znenia článku 9d ods. 5 písm. 1) a m) nariadenia (EÚ) č. 1343/2011;
– v článku 120 ods. 6 vypustenie slov „a sekretariátu GFCM“ a nahradenie slov „30. apríla 
každého roka“ slovami „31. marca“;
– vypustenie článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1343/2011;
– v článku 144 vypustenie slov „Pokiaľ je to nevyhnutné na to, aby sa do práva Únie 
implementovali zmeny a doplnenia, ktoré sa stali pre Úniu záväznými a ktoré sa týkajú 
existujúcich opatrení GFCM, ktoré sa už implementovali do práva Únie“, a doplnenie slov 
„ktorými sa mení alebo dopĺňa toto nariadenie v súlade s článkom 145, pokiaľ ide o opatrenia 
prijaté GFCM“;
– v článku 144 bode 1 nahradenie odkazu na „článok 15 ods. 4“, ktorý je v súčasnosti uvedený 
v článku 26 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1343/2011, odkazom na „článok 124 ods. 4“;
– v článku 144 ods. 2 doplnenie odkazov “článku 10, článku 17, článku 26, článku 36, článku 
63 ods. 3, článku 72, článku 81 ods. 2 a článku 89";
– v článku 144 bode 6 nahradenie článku 24, ktorý je v súčasnosti uvedený v článku 26 písm. 
d) nariadenia (EÚ) č. 1343/2011, článkom 136;
– v článku 145 ods. 2 nahradenie slov „28. novembra 2015“ slovami „dátumu nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia“;
– v úvodnej časti prílohy VIII doplnenie nových odkazov na články 17, 18, 36 a 72;
– v bode 1 prílohy VIII doplnenie pojmov „(oprávnené plavidlo alebo plavidlo oprávnené na 
zber)“;
v bode 2 prílohy VIII nahradenie skratky „CPC“, ktorá je v súčasnosti uvedená v druhej 
zarážke prílohy VIII k nariadeniu (EÚ) č. 1343/2011, pojmom „členskými štátmi“;
– celé znenie bodov 11, 12, 16 a 17 prílohy VIII;
– v bode 15 prílohy VIII doplnenie pojmov „(v náležitých prípadoch)“;

2. Referenčný rámik pred článkom 3 ods. 2 by nemal obsahovať údaj „1343/2011 
(prispôsobené)“, ale údaj „2019/982 článok 1 ods. 2 písm. b)“.
3. Referenčný rámik pred článkom 42 by nemal obsahovať údaj „1343/2011 (prispôsobené)“, 
ale údaj „2015/2102 článok 1 ods. 2 (prispôsobené)“.
4. V referenčnom rámiku pred článkom 46 by sa údaj „982/2019 článok 1 ods. 6 
(prispôsobené)“ mal nahradiť údajom „2019/982 článok 1 ods. 8 (prispôsobené)“.
5. V článku 66 ods. 3 by sa mal obnoviť odkaz na „prílohu VI“, ktorý je v súčasnosti uvedený 
v článku 22n ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1343/2011.

Konzultačná pracovná skupina po preskúmaní tohto návrhu jednomyseľne konštatovala, že 
návrh neobsahuje žiadne podstatné zmeny okrem tých, ktoré sú ako také označené. Pracovná 
skupina takisto konštatovala, že pokiaľ ide o kodifikáciu nezmenených ustanovení skoršieho 
aktu s uvedenými podstatnými zmenami, predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá 
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kodifikácia platného právneho aktu bez zmeny jeho podstaty.

F. DREXLER T. BLANCHET D. CALLEJA CRESPO
Právny poradca Právny poradca generálny riaditeľ
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