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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Technické opatrenia sú pravidlá, ktoré upravujú, ako, kde a kedy môžu rybári loviť, a zohrávajú 

dôležitú úlohu pri zabezpečení toho, aby sa rybolov uskutočňoval environmentálne 

udržateľným spôsobom. Zatiaľ čo v európskych vodách pokračuje nadmerný lov znepokojivo 

vysokého počtu populácií rýb a úrovne vedľajších úlovkov necieľových druhov často zostávajú 

na vysokej úrovni i napriek intenzívnemu úsiliu riešiť tieto problémy prostredníctvom 

regulačných zmien, je zrejmé, že súčasná regulačná štruktúra technických opatrení nie je 

optimálna. Najmä po prijatí nového základného nariadenia o spoločnej rybárskej politike (SRP) 

je teraz veľmi dôležité, aby sa rámec technických opatrení upravil tak, aby spĺňal ciele 

stanovené v spoločnej rybárskej politike. Okrem toho, s cieľom zabezpečiť udržateľné 

využívanie našich rybolovných zdrojov, ako aj chrániť citlivé druhy a biotopy musia byť nové 

technické opatrenia v súlade s právnymi predpismi a záväzkami Únie v oblasti životného 

prostredia. 

Návrh Komisie predstavuje krok správnym smerom. V záujme lepších výsledkov v budúcnosti 

treba rybárstvo riadiť proaktívne a v spolupráci s rybármi a všetkými ďalšími zainteresovanými 

stranami. Regionalizácia technických opatrení v náležitom rámci a za predpokladu, že proces 

regionalizácie sleduje spoločné ciele a je zameraný na plnenie súčasných alebo vyšších úrovní 

záväzkov Únie v oblasti životného prostredia, predstavuje príležitosť na lepšie riadenie. Aby 

bolo úplne jasné, že proces regionalizácie musí prebiehať v kontexte existujúcich cieľov, 

ustanovenia týkajúce sa najmä smernice o vtákoch a smernice o biotopoch (smernice 

92/43/EHS a 2009/147/ES) by mali byť jasnejšie vložené a začlenené v rámci celého textu. 

Navyše, niektoré aspekty návrhu Komisie si tiež vyžadujú kvalitnejšie znenie s cieľom 

zabezpečiť, aby nový prístup priniesol výsledky, keďže nové technické opatrenia musia 

rešpektovať aj ďalšie zásady Únie v oblasti riadenia rybárstva a životného prostredia. Po prvé, 

rybárska politika musí vychádzať z vedeckých poznatkov: rozhodnutia o hospodárení s našimi 

spoločnými prírodnými zdrojmi sa musia opierať o čo najpresnejšie údaje, vychádzať z 

najlepších dostupných vedeckých odporúčaní, ktoré sú verejné a možno ich overiť, a ak sú tieto 

údaje nespoľahlivé alebo z vedeckého hľadiska sporné, treba použiť preventívny prístup. Po 

druhé, najmä v nadväznosti na posun smerom k riadeniu rybárstva orientovanému na výsledky 

musia byť ustanovenia návrhu týkajúce sa vykonávania, monitorovania a presadzovania 

prispôsobené danému účelu. Členské štáty by takisto mali využívať nový rámec a uplatňovať 

pri vytváraní „kultúry dodržiavania predpisov“ proaktívny, regulačný prístup otvorený pre 

zainteresované strany. 

Z pohľadu životného prostredia by kľúčovou úlohou nového rámca technických opatrení malo 

byť zabezpečenie správneho základu technických opatrení a primeraných podmienok, za 

ktorých by regionalizácia mala prebiehať. Je jasné, že prostredníctvom tohto rámca musí byť 

možné rýchlo reagovať v prípadoch, keď údaje a vedecké odporúčania naznačujú, že rámec 

nefunguje optimálne. Nové technické opatrenia ako také by sa nemali zameriavať iba na nové 

ciele, ale aj na plnenie už stanovených cieľov; ak tieto ciele nebudú dosiahnuté, bude to 

znamenať, že technické opatrenia nie sú správne. 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

rybárstvo, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 
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   1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Zjednodušenie existujúcich 

pravidiel je potrebné na lepšie pochopenie 

a akceptáciu zo strany prevádzkovateľov, 

vnútroštátnych orgánov a 

zainteresovaných strán. Mala by sa 

podporovať účasť na rozhodovaní v 

rámci odvetvia; pozornosť by sa mala 

venovať tomu, aby sa neoslabili normy v 

oblasti ochrany a udržateľnosti. 

 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Technické opatrenia by sa v 

relevantných prípadoch mali vzťahovať na 

rekreačné rybárstvo, ktoré môže mať 

významný vplyv na populácie druhov rýb 

a vodných schránkovcov a kôrovcov. 

(6) Technické opatrenia by sa mali 

vzťahovať na rekreačné rybárstvo, ktoré 

môže mať významný vplyv na morské 

prostredie, populácie rýb a iných druhov. 

 

Pozmeňujúci návrh   3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. Problematika náhodného výlovu a 

zabíjania chránených druhov by sa 

vzhľadom na vysokú mieru ochrany, 

ktorú im poskytuje smernica Rady 

92/43/EHS, ich značnú zraniteľnosť a 

záväzok dosiahnuť do roku 2020 dobrý 

environmentálny stav mala riešiť 

komplexne v rámci všetkých druhov 

rybolovu a výstroja. 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) V záujme vyhodnotenia účinnosti 

technických opatrení by sa mali prijať 

zámery týkajúce sa úrovne nechcených 

úlovkov, úrovne vedľajších úlovkov 

citlivých druhov a rozsahu morských 

biotopov nepriaznivo ovplyvnených 

rybolovom, ktoré zodpovedajú cieľom SRP 

a právnych predpisov Únie o ochrane 

životného prostredia (predovšetkým 

smernice Rady 92/43 a smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2000/60/ES) a najlepšej medzinárodnej 

praxi. 

(9) V záujme vyhodnotenia účinnosti 

technických opatrení by sa mali prijať 

zámery týkajúce sa úrovne nechcených 

úlovkov, úrovne vedľajších úlovkov 

citlivých druhov a rozsahu morských 

biotopov nepriaznivo ovplyvnených 

rybolovom, ktoré zodpovedajú cieľom 

SRP, právnym predpisom Únie o ochrane 

životného prostredia (predovšetkým 

smernici Rady 92/43, smernici 

2009/147/ES a smernici Európskeho 

parlamentu a Rady 2000/60/ES21) a 

najlepšej medzinárodnej praxi. 

__________________ __________________ 

21 Smernica 2000/60/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, 

ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 

opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 

hospodárstva, Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 

s. 1. 

21 Smernica 2000/60/ES Európskeho 

parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, 

ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 

opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 

hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, 

s. 1). 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 15 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) V prípade určitých vzácnych 

druhov rýb, napríklad druhov žralokov a 

rají, by aj obmedzená rybolovná činnosť 

mohla vážne ohroziť ich stav ochrany. Na 

ochranu takýchto druhov by sa mal zaviesť 

všeobecný zákaz lovu. 

(15) V prípade určitých druhov rýb, 

ktoré sú vzácne alebo sú pre svoje 

biologické vlastnosti osobitne vystavené 

riziku nadmerného lovu, napríklad druhov 

žralokov a rají, by aj obmedzená rybolovná 

činnosť mohla vážne ohroziť ich stav 

ochrany. Na ochranu takýchto druhov by sa 

mal zaviesť celkový zákaz lovu. 

 

Pozmeňujúci návrh   6 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 22 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(22) Malo by sa zakázať umelé 

zvyšovanie ceny a vypúšťanie, okrem 

prípadov, keď boli stanovené výnimky z 

povinnosti vylodiť úlovky. 

(22) Mala by sa zakázať prax umelého 

zvyšovania ceny a vypúšťania. Vypúšťanie 

sa môže povoliť iba v prípadoch, keď boli 

stanovené výnimky z povinnosti vylodiť 

úlovky, a len pokiaľ sa popri výnimkách 

zaviedli i požiadavky na zber údajov. 

Odôvodnenie 

Slipping is a method to handle fish prior to hauling it on board, meaning that the sorting 

takes place already in the water. It is therefore in line with the intention of exemptions from 

the landing obligation in cases where high survivability rates have been proven. High-

grading is an economic choice for discarding low priced fish already on board. This practice 

may have tremendous effects on the different species according to their survival capacities, 

e.g.nephrops with survival rates are above 90% vs other species such as sole. Therefore a 

different approach shall be taken concerning these 2 practices 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 24 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(24) Ak na regionálnej úrovni neplatia 

žiadne technické opatrenia, mali by sa 

uplatňovať základné normy. Dané základné 

normy by mali vychádzať z existujúcich 

technických opatrení s prihliadnutím na 

odporúčania výboru STECF a stanoviská 

zainteresovaných strán. Normy by mali 

obsahovať základné veľkosti ôk siete pre 

vlečený výstroj a statické siete, minimálne 

ochranné referenčné veľkosti, oblasti 

zákazu alebo obmedzenia rybolovu, 

opatrenia na ochranu prírody a na 

zmiernenie rizika vedľajších úlovkov 

morských cicavcov a morských vtákov v 

určitých oblastiach a všetky ďalšie 

existujúce opatrenia špecifické pre 

jednotlivé regióny, ktoré sú i naďalej 

potrebné na zabezpečenie cieľov ochrany a 

ktoré treba dodržiavať, až kým sa neprijmú 

(24) Ak na regionálnej úrovni neplatia 

žiadne technické opatrenia, mali by sa 

uplatňovať základné normy. Dané základné 

normy by mali vychádzať z existujúcich 

technických opatrení s prihliadnutím na 

odporúčania výboru STECF a stanoviská 

zainteresovaných strán. Normy by mali 

obsahovať základné veľkosti ôk siete pre 

vlečený výstroj a statické siete, minimálne 

ochranné referenčné veľkosti, oblasti 

zákazu alebo obmedzenia rybolovu, 

opatrenia na ochranu prírody na 

minimalizáciu a pokiaľ možno i 

odstránenie rizika vedľajších úlovkov 

morských cicavcov a morských vtákov v 

určitých oblastiach a všetky ďalšie 

existujúce opatrenia špecifické pre 

jednotlivé regióny, ktoré sú i naďalej 

potrebné na zabezpečenie cieľov ochrany a 
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zodpovedajúce opatrenia v rámci 

regionalizácie. 

ktoré treba dodržiavať, až kým sa neprijmú 

zodpovedajúce opatrenia v rámci 

regionalizácie. 

 

Pozmeňujúci návrh   8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 25 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Členské štáty spolu so 

zainteresovanými stranami môžu 

vypracovať spoločné odporúčania 

vhodných technických opatrení, ktoré v 

súlade s regionalizačnými postupmi 

stanovenými v rámci SRP obsahujú 

výnimky zo základných noriem. 

(25) Členské štáty spolu so 

zainteresovanými stranami by mali 

vypracovať spoločné odporúčania 

vhodných technických opatrení v súlade s 

regionalizačnými postupmi stanovenými v 

rámci SRP, a to aj v prípade, že neexistuje 

viacročný plán. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(26) Z hľadiska využívania a ochrany 

citlivých druhov a biotopov by takéto 

regionálne technické opatrenia mali byť 

minimálne rovnocenné základným 

normám. 

(26) Z hľadiska využívania a ochrany 

citlivých druhov a biotopov by takéto 

regionálne technické opatrenia mali byť 

zamerané na dosiahnutie vysokého stupňa 

environmentálnej udržateľnosti a 

prinajmenšom by mali byť rovnocenné so 

základnými normami. Prijímanie 

regionálnych technických opatrení by 

malo vychádzať z najlepších dostupných 

vedeckých odporúčaní. 

 

Pozmeňujúci návrh   10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 26a. Regionalizácia by sa mala 

využívať ako nástroj na podporu účasti 
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všetkých príslušných zainteresovaných 

strán vrátane mimovládnych organizácií 

(MVO) a na posilnenie postavenia a 

zapojenia rybárov tak, aby mohli úzko 

spolupracovať s členskými štátmi, 

poradnými radami a vedeckými 

pracovníkmi, pričom cieľom je vyvinúť 

primerane prispôsobené opatrenia, ktoré 

budú zohľadňovať špecifiká jednotlivých 

rybolovných oblastí a chrániť ich 

environmentálne podmienky. 

 

Pozmeňujúci návrh   11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 26 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 26b. Rozhodnutia prijaté regionálnymi 

skupinami členských štátov v rámci 

regionalizácie by mali spĺňať rovnaké 

normy demokratického dohľadu ako 

rozhodnutia prijaté v dotknutých 

členských štátoch. 

 

Pozmeňujúci návrh   12 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 27 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 27a. Ak má iba jeden členský štát 

priamy záujem o riadenie, môžu sa 

predkladať návrhy na jednotlivé 

technické opatrenia s cieľom upraviť 

existujúce ochranné opatrenia, a to na 

základe konzultácií s relevantnými 

poradnými radami. 

 

Pozmeňujúci návrh   13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 28 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(28) Pri vypracúvaní spoločných 

odporúčaní, ktorými sa do viacročných 

plánov začleňuje výstroj umožňujúci 
selektívny lov jedincov určitého druhu 

alebo určitej veľkosti a ktorý sa odlišuje od 

základnej veľkosti ôk siete, by regionálne 

skupiny členských štátov mali zabezpečiť, 

že takýto výstroj zaručí v porovnaní so 

základnou normou minimálne podobnú 

alebo lepšiu selektívnosť. 

(28) Pri vypracúvaní spoločných 

odporúčaní na schválenie alternatívneho 

výstroja umožňujúceho selektívny lov 

jedincov určitého druhu alebo určitej 

veľkosti, ktorý sa odlišuje od základnej 

veľkosti ôk siete, by regionálne skupiny 

členských štátov mali zabezpečiť, že takýto 

výstroj zaručí v porovnaní so základnou 

normou minimálne podobnú alebo lepšiu 

selektívnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh   14 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 29 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(29) Pri vypracúvaní spoločných 

odporúčaní na zmenu alebo zriadenie 

nových oblastí zákazu alebo obmedzenia 

rybolovu vo viacročných plánoch na účel 

ochrany juvenilných rýb a neresiacich sa 

húfov by regionálne skupiny členských 

štátov mali v spoločných odporúčaniach 

vymedziť špecifikácie, rozsah, trvanie, 

obmedzenie používania výstroja a 

mechanizmy kontroly a monitorovania. 

(29) Pri vypracúvaní spoločných 

odporúčaní na zmenu alebo zriadenie 

nových oblastí zákazu alebo obmedzenia 

rybolovu na účel ochrany juvenilných rýb a 

neresiacich sa húfov by regionálne skupiny 

členských štátov mali v spoločných 

odporúčaniach vymedziť špecifikácie, 

rozsah, trvanie, obmedzenie používania 

výstroja a mechanizmy kontroly a 

monitorovania. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) Pri vypracúvaní spoločných 

odporúčaní na zmenu alebo stanovenie 

minimálnych ochranných referenčných 

veľkostí vo viacročných plánoch by 

regionálne skupiny členských štátov mali 

zabezpečiť, aby nebolo ohrozené 

dosiahnutie cieľov SRP, a to tak, že 

zaručia ochranu juvenilných jedincov 

morských druhov tak, že nedôjde k 

(30) Pri vypracúvaní spoločných 

odporúčaní na zmenu alebo stanovenie 

minimálnych ochranných referenčných 

veľkostí by regionálne skupiny členských 

štátov mali zabezpečiť dosiahnutie cieľov 

SRP, a to tak, že sa zaručí ochrana 

juvenilných jedincov morských druhov, 

pričom nedôjde k narušeniu trhu ani ku 

vzniku trhu s rybami, ktoré nedosahujú 
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porušeniu trhu ani ku vzniku trhu s 

rybami, ktoré nedosahujú minimálnu 

ochrannú referenčnú veľkosť. 

minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 31 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(31) V rámci spoločných odporúčaní by 

mala byť poskytnutá možnosť zákazov a 

presunov v reálnom čase ako dodatočných 

opatrení na ochranu juvenilných jedincov 

alebo neresiacich sa húfov. V relevantných 

spoločných odporúčaniach by mali byť 

vymedzené podmienky zriadenia a 

zrušenia takýchto oblastí, ako aj opatrenia 

na kontrolu a monitorovanie. 

(31) V rámci spoločných odporúčaní by 

mala byť poskytnutá možnosť zákazov a 

presunov v reálnom čase ako dodatočných 

opatrení na ochranu juvenilných jedincov, 

neresiacich sa húfov alebo citlivých 

druhov. V relevantných spoločných 

odporúčaniach by mali byť vymedzené 

podmienky zriadenia a zrušenia takýchto 

oblastí, ako aj opatrenia na kontrolu a 

monitorovanie. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Na základe vedeckého posúdenia 

vplyvu inovačného výstroja, ktoré riadne 

vyhodnotí výbor STECF, možno do 

spoločných odporúčaní regionálnych 

skupín členských štátov začleniť použitie 

takéhoto výstroja (napríklad impulzových 

vlečných sietí) alebo rozšírenie jeho 

použitia. V prípade, že zo záverov 

vedeckého posúdenia vyplýva, že 

používanie inovačného rybárskeho výstroja 

bude mať negatívny vplyv na citlivé 

biotopy a necieľové druhy, nemalo by sa 

používanie takéhoto výstroja povoliť. 

(32) Na základe vedeckého posúdenia 

vplyvu inovačného výstroja, ktoré riadne 

vyhodnotí výbor STECF, možno do 

spoločných odporúčaní regionálnych 

skupín členských štátov začleniť použitie 

takéhoto výstroja (napríklad elektrických 

impulzových vlečných sietí) alebo 

rozšírenie jeho použitia. V prípade, že zo 

záverov vedeckého posúdenia vyplýva, že 

používanie inovačného rybárskeho výstroja 

bude mať priamy alebo kumulatívny 

negatívny vplyv na morské biotopy, najmä 

citlivé biotopy alebo necieľové druhy, 

nemalo by sa používanie takéhoto výstroja 

povoliť. 
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Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) S cieľom minimalizovať vedľajšie 

úlovky citlivých druhov a vplyv 

rybárskeho výstroja na citlivé biotopy by 

regionálne skupiny členských štátov mali 

vypracovať ďalšie opatrenia na zmiernenie 

vplyvu, ktorými sa dosiahne zníženie 

vplyvu rybolovu na citlivé druhy a biotopy. 

Ak z vedeckých dôkazov vyplýva, že stav 

ochrany týchto druhov a biotopov je vážne 

ohrozený, členské štáty by mali prijať 

dodatočné obmedzenia týkajúce sa 

konštrukcie a používania určitých typov 

rybárskeho výstroja alebo dokonca úplný 

zákaz ich používania v danom regióne. 

Tieto opatrenia by sa mohli vzťahovať na 

používanie unášaných sietí, v dôsledku 

ktorého dochádza v určitých oblastiach k 

značným úlovkom veľrybotvarých 

cicavcov a morských vtákov. 

(33) S cieľom minimalizovať a pokiaľ 

možno i odstrániť vedľajšie úlovky 

citlivých druhov a vplyv rybárskeho 

výstroja na citlivé biotopy by regionálne 

skupiny členských štátov mali vypracovať 

ďalšie opatrenia na zmiernenie vplyvu, 

ktorými sa dosiahne zníženie vplyvu 

rybolovu na citlivé druhy a biotopy. Ak z 

vedeckých dôkazov vyplýva, že stav 

ochrany týchto druhov a biotopov je 

ohrozený, členské štáty by mali prijať 

dodatočné obmedzenia týkajúce sa 

konštrukcie a používania určitých typov 

rybárskeho výstroja alebo dokonca úplný 

zákaz ich používania v danom regióne. 

Tieto opatrenia by sa mohli vzťahovať na 

používanie unášaných sietí, v dôsledku 

ktorého dochádza v určitých oblastiach k 

značným úlovkom veľrybotvarých 

cicavcov a morských vtákov. 

 

Pozmeňujúci návrh   19 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 38 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(38) Na Komisiu by mala byť 

delegovaná právomoc prijímať akty v 

súlade s článkom 290 zmluvy s cieľom 
aktualizovať zoznam rýb a vodných 

schránkovcov a kôrovcov, pre ktoré platí 

zákaz cieleného rybolovu, aktualizovať 

zoznam citlivých oblastí, v ktorých by sa 

mal obmedziť rybolov, prijímať technické 

opatrenia v rámci viacročných plánov a 

prijímať technické opatrenia v rámci 

dočasných plánov pre odhadzovanie 

úlovkov. Je obzvlášť dôležité, aby Komisia 

počas svojich prípravných prác uskutočnila 

(38) S cieľom aktualizovať zoznam rýb 

a vodných schránkovcov a kôrovcov, pre 

ktoré platí zákaz cieleného rybolovu, 
aktualizovať zoznam citlivých oblastí, v 

ktorých by sa mal obmedziť rybolov, 

prijímať technické opatrenia v rámci 

viacročných plánov a prijímať technické 

opatrenia v rámci dočasných plánov pre 

odhadzovanie úlovkov by sa mala na 

Komisiu delegovať právomoc prijímať 

akty v súlade s článkom 290 zmluvy. Je 

osobitne dôležité, aby Komisia počas 

prípravných prác uskutočnila príslušné 
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primerané konzultácie, a to aj na expertnej 

úrovni. Pri príprave a vypracúvaní 

delegovaných aktov by Komisia mala 

zabezpečiť súbežné, včasné a primerané 

postupovanie relevantných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade. 

konzultácie, a to aj na úrovni expertov a 

na základe posúdenia výboru STECF. Pri 

príprave a vypracúvaní delegovaných 

aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa 

príslušné dokumenty súčasne, vo 

vhodnom čase a vhodným spôsobom 

postúpili Európskemu parlamentu a Rade. 

Odôvodnenie 

Všetky prijaté technické opatrenia by mali byť podmienené kladným posúdením Vedeckého, 

technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF). Podľa SRP tento výbor existuje 

nato, aby poskytoval spoľahlivé vedecké odporúčania. Výbor STECF by mal preto posudzovať 

všetky technické opatrenia, keďže vplyv týchto opatrení na oblasti alebo necieľové druhy 

môže byť neznámy alebo ešte nepreskúmaný. 

 

Pozmeňujúci návrh   20 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Technické opatrenia sú nástrojmi 

na podporu vykonávania spoločnej 

rybárskej politiky (SRP) a ako také 

prispejú k plneniu cieľov SRP stanovených 

v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a 

najmä v odsekoch 2, 3 a 5 písm. a) a j) 

daného článku. 

1. Technické opatrenia sú nástrojmi 

na podporu vykonávania spoločnej 

rybárskej politiky (SRP) a ako také 

prispejú k plneniu cieľov SRP stanovených 

v článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, a 

najmä v odsekoch 1, 2, 3 a 5 písm. a), i) a 

j) daného článku. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(a) dosiahnuť optimalizáciu spôsobov 

využívania zdrojov v záujme ochrany 

juvenilných rýb a neresiacich sa húfov 

morských druhov; 

(a) zabezpečiť udržateľnosť spôsobov 

využívania zdrojov, ktoré sú zárukou 

ochrany rybolovných zdrojov a citlivých 

veľkostí a citlivého veku, najmä pokiaľ 

ide o juvenilné ryby a neresiace sa húfy 

morských druhov; 

 

Pozmeňujúci návrh   22 
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Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zabezpečiť, aby sa vedľajšie úlovky 

morských druhov uvedených v smernici 

92/43/EHS a smernici 2009/147/ES a iných 

citlivých druhov, ku ktorým dochádza pri 

rybolove, znížili na minimum a aby sa vo 

všetkých možných prípadoch eliminovali 

tak, aby nepredstavovali hrozbu pre stav 

ochrany týchto druhov; 

b) zabezpečiť, aby sa vedľajšie úlovky 

morských druhov uvedených v smernici 

92/43/EHS a smernici 2009/147/ES a iných 

citlivých druhov, ku ktorým dochádza pri 

rybolove, znížili na minimum a aby sa vo 

všetkých možných prípadoch eliminovali; 

 

Pozmeňujúci návrh   23 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zabezpečiť, aby sa environmentálne 

vplyvy rybárstva na morské biotopy znížili 

na minimum a aby sa vo všetkých 

možných prípadoch eliminovali tak, aby 

nepredstavovali hrozbu pre stav ochrany 

týchto biotopov; 

c) zabezpečiť, aby sa environmentálne 

vplyvy rybárstva na morské biotopy znížili 

na minimum a aby sa vo všetkých 

možných prípadoch eliminovali; 

 

Pozmeňujúci návrh   24 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) zabezpečiť, aby sa splnili kritériá 

stanovené pre deskriptory 1, 3, 4 a 6, ktoré 

sú uvedené v časti B prílohy k 

rozhodnutiu Komisie 2010/477/EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Technické opatrenia sa sústreďujú 

na dosiahnutie týchto zámerov: 

1. Technickými opatreniami sa majú 

dosiahnuť tieto ciele: 

 

Pozmeňujúci návrh   26 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zabezpečiť, aby úlovky morských 

druhov, ktoré nedosahujú minimálnu 

ochrannú referenčnú veľkosť, 

nepredstavovali v súlade s článkom 2 ods. 

2 a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013 viac ako 5 obj. %; 

a) zabezpečiť, aby úlovky morských 

druhov, ktoré nedosahujú minimálnu 

ochrannú referenčnú veľkosť, neprekročili 

objem stanovený v spoločných 

odporúčaniach regionálnych skupín 

členských štátov a boli v súlade s plánmi 

pre odhadzovanie úlovkov, pričom by sa 

mala zohľadniť rozmanitosť druhov rýb 

a rybárskeho výstroja. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) zabezpečiť, aby vedľajšie úlovky 

morských cicavcov, morských plazov, 

morských vtákov a iných komerčne 

nevyužívaných druhov neprekročili úrovne 

stanovené v právnych predpisoch Únie a 

medzinárodných dohodách; 

b) zabezpečiť, aby vedľajšie úlovky 

morských cicavcov, morských plazov, 

morských vtákov a iných komerčne 

nevyužívaných druhov neprekročili úrovne 

stanovené v právnych predpisoch Únie a 

medzinárodných dohodách, pričom cieľom 

je postupne takéto vedľajšie úlovky 

odstrániť; 

 

Pozmeňujúci návrh   28 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 
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c) zabezpečiť, aby environmentálny 

vplyv rybolovných činností na biotopy 

morského dna neprekročil úroveň 

potrebnú na dosiahnutie dobrého 

environmentálneho stavu pre všetky typy 

biotopov, ktoré sa v rámci smernice 

2008/56/ES posudzujú z hľadiska kvality a 

priestorového rozsahu v každom morskom 

regióne alebo subregióne, v ktorom treba 

dosiahnuť požadované úrovne. 

c) zabezpečiť minimalizovanie 

environmentálneho vplyvu rybolovných 

činností na morské biotopy vrátane 

citlivých biotopov morského dna a 

udržanie tohto vplyvu pod úrovňami 

potrebnými na dosiahnutie dobrého 

environmentálneho stavu, najmä v prípade 

všetkých typov biotopov, ktoré sa v rámci 

smernice 2008/56/ES posudzujú v každom 

morskom regióne alebo subregióne z 

hľadiska kvality a priestorového rozsahu, v 

ktorom treba dosiahnuť požadované 

úrovne, a to v záujme zabezpečenia toho, 

aby sa splnili kritériá stanovené pre 

deskriptor 6 uvedený v časti B prílohy k 

rozhodnutiu Komisie 2010/477/EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh   29 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) zabezpečiť, aby sa vedľajšie 

úlovky neželaných rýb postupne 

odstraňovali s cieľom zaistiť splnenie 

kritérií stanovených pre deskriptory 1, 3 a 

4 uvedené v časti B prílohy k rozhodnutiu 

Komisie 2010/477/EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – bod 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) „spôsob využívania populácie“ je 

spôsob, akým je rybolovný tlak rozložený 

medzi jednotlivé vekové triedy populácie; 

(1) „spôsob využívania populácie“ je 

spôsob, akým je rybolovný tlak rozložený 

medzi jednotlivé vekové a veľkostné 

triedy populácie; 

 

Pozmeňujúci návrh   31 

Návrh nariadenia 
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Článok 6 – odsek 1 – bod 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) „selektívny rybolov“ je rybolov 

vykonávaný metódou, ktorá v rámci 

rybolovnej operácie umožňuje cielený lov 

jedincov určitého druhu rýb alebo vodných 

schránkovcov a kôrovcov určitej veľkosti a 

vďaka ktorej možno zamedziť úlovkom 

necieľových druhov, resp. vypustiť jedince 

týchto druhov nezranené; 

(3) „selektívny rybolov“ je rybolov 

vykonávaný metódou, ktorá v rámci 

rybolovnej operácie umožňuje cielený lov 

jedincov určitého druhu rýb alebo vodných 

schránkovcov a kôrovcov určitej veľkosti a 

vďaka ktorej možno zamedziť úlovkom 

necieľových druhov a juvenilných 

jedincov regulovaných druhov, resp. 

vypustiť jedince týchto druhov nezranené; 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – bod 6 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. „stav ochrany prirodzeného 

biotopu“ je ochrana biotopov vymedzená v 

článku 1 písm. e) smernice 92/43/EHS; 

 

Pozmeňujúci návrh   33 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – bod 9 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) „rekreačné rybárstvo“ sú 

nekomerčné rybárske činnosti, pri ktorých 

sa využívajú živé morské zdroje na 

rekreáciu, turistiku alebo šport; 

(9) „rekreačný rybolov“ sú 

nekomerčné rybolovné činnosti, pri 

ktorých sa využívajú živé morské 

biologické zdroje na rekreáciu, turistiku 

alebo šport; 

 

Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – bod 10 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) „poradné rady“ sú skupiny (10) „poradné rady“ sú skupiny 
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zaintenteresovaných strán, ktoré sú 

zriadené v rámci SRP, aby sa podporilo 

vyvážené zastúpenie všetkých 
zainteresovaných strán a prispelo k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v rámci 

SRP; 

zainteresovaných strán, ktoré sú zriadené v 

rámci SRP v súlade s článkami 43 až 45, a 

zastúpenia zainteresovaných strán v súlade 

s prílohou III k nariadeniu (EÚ) č. 

1380/2013, ktoré majú prispieť k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v rámci 

SRP; 

Odôvodnenie 

Zloženie poradných rád by malo rešpektovať vyváženosť zastúpenia stanovenú v rámci SRP. 

 

Pozmeňujúci návrh   35 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – bod 42 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(42) „umelé zvyšovanie ceny“ (tzv. high 

grading) je prax, v rámci ktorej sa s cieľom 

dosiahnuť čo možno najvyššiu peňažnú 

hodnotu rýb dovezených do prístavu 

odhadzujú ryby s malou trhovou hodnotou, 

na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, 

hoci bolo možné ich legálne vylodiť. 

(42) „umelé zvyšovanie ceny“ (tzv. high 

grading) je prax, v rámci ktorej sa s cieľom 

dosiahnuť čo možno najvyššiu peňažnú 

hodnotu rýb dovezených do prístavu 

odhadzujú ryby s malou trhovou hodnotou, 

na ktoré sa vzťahujú obmedzenia výlovu, 

hoci mali byť legálne vylodené. 

Odôvodnenie 

Pokiaľ ide o prax umelého zvyšovania ceny, odhadzovanie rýb je ekonomická voľba, ktorá 

často výrazne vplýva na niektoré druhy, keďže miera prežitia sa líši v závislosti od druhu a 

času stráveného na palube. Zásada upravujúca túto prax je taká, že takéto ryby by sa mali 

vylodiť a že sa s nimi nebude zaobchádzať podľa flexibilného prístupu založeného na 

ekonomických faktoroch. 

 

Pozmeňujúci návrh   36 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a.  Bez ohľadu na ustanovenia 

článku 2 sa tento článok uplatňuje na 

vody šíreho mora a vody tretích krajín. 
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Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Ak z najlepších dostupných 

vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba 

zmeniť prílohu I doplnením nových 

druhov, ktoré si vyžadujú ochranu, 

Komisia je splnomocnená takúto zmenu 

prijať delegovanými aktmi v súlade s 

článkom 32. 

4. Ak z najlepších dostupných 

vedeckých odporúčaní vyplýva, že treba 

zmeniť zoznam v prílohe I, Komisia je 

splnomocnená takúto zmenu prijať 

delegovanými aktmi v súlade s článkom 

32. 

Odôvodnenie 

Zoznam by sa mal zmeniť nielen vtedy, keď ochranu potrebuje nový druh, ale takisto 

napríklad vtedy, keď druh treba chrániť v ďalšej oblasti, alebo prípadne vtedy, keď druh 

ochranu už nepotrebuje. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Opatrenia prijaté podľa odseku 4 

tohto článku sa zamerajú na plnenie 

zámeru uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. 

b). 

5. Opatrenia prijaté podľa odseku 4 

tohto článku sa zamerajú na plnenie cieľa 

uvedeného v článku 4 ods. 1 písmenách b) 

a ca). 

 

Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Vedľajším úlovkom druhov 

uvedených v odseku 1 sa nesmie ublížiť a 

jedince sa musia urýchlene pustiť na 

slobodu 

2. Vedľajším úlovkom druhov 

uvedených v odseku 1 sa nesmie ublížiť a 

jedince sa musia urýchlene pustiť na 

slobodu. V prípade druhov uvedených v 

odseku 1 prevádzkovatelia rybárskych 

plavidiel vedú záznamy a odovzdávajú 

príslušným orgánom informácie o 
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jedincoch ulovených ako vedľajší úlovok 

a pustených na slobodu v súlade s 

vykonávacím rozhodnutím Komisie (EÚ) 

2016/12511a. 

 __________________ 

 1a Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 

2016/1701 z 19. augusta 2016, ktorým sa 

stanovujú pravidlá týkajúce sa formátu na 

predkladanie pracovných plánov zberu 

údajov v odvetví rybolovu a akvakultúry 

(oznámené pod číslom C(2016) 5304), Ú. 

v. EÚ L 260, 27.9.2016, s. 153. 

Odôvodnenie 

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1251 o zbere údajov sa uvádza, že vedľajší 

úlovok citlivých druhov možno zaznamenávať do lodných denníkov. Navyše rybári často 

spolupracujú s vedcami a dodávajú im mŕtvych jedincov. Rybári takto významným spôsobom 

prispievajú k zlepšeniu poznatkov o týchto druhoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ponechávanie na palube, prekládku 

alebo vyloďovanie jedincov morských 

druhov uvedených v odseku 1, ktoré boli 

ulovené ako vedľajší úlovok, možno bez 

ohľadu na odseky 1 a 2 povoliť, pokiaľ je 

táto činnosť potrebná na zabezpečenie 

pomoci na uzdravenie zranených jedincov 

a za predpokladu, že príslušné vnútroštátne 

orgány boli vopred v plnej miere 

informované. 

3. Ponechávanie na palube, prekládku 

alebo vyloďovanie jedincov morských 

druhov uvedených v odseku 1, ktoré boli 

ulovené ako vedľajší úlovok, možno bez 

ohľadu na odseky 1 a 2 povoliť, pokiaľ je 

táto činnosť potrebná na zabezpečenie 

pomoci na uzdravenie zranených jedincov 

alebo ak sú jedinci mŕtvi, a teda možno 

ich použiť na vedecké účely. Príslušné 

vnútroštátne orgány musia byť v plnej 

miere informované. 

Odôvodnenie 

Vo vykonávacom rozhodnutí Komisie (EÚ) 2016/1251 o zbere údajov sa uvádza, že vedľajší 

úlovok citlivých druhov možno zaznamenávať do lodných denníkov. Navyše rybári často 

spolupracujú s vedcami a dodávajú im mŕtvych jedincov. Rybári takto významným spôsobom 

prispievajú k zlepšeniu poznatkov o týchto druhoch. 

 



 

PE595.707v02-00 20/28 AD\1119219SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh   41 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 4 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Na základe najlepších dostupných 

vedeckých odporúčaní môže členský štát 

predpísať plavidlám plaviacim sa pod jeho 

vlajkou opatrenia na zmiernenie vplyvu 

alebo obmedzenia používania určitých 

typov rybárskeho výstroja podľa postupu 

uvedeného v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013. Takýmito opatreniami sa 

minimalizujú a pokiaľ možno eliminujú 

úlovky druhov uvedených v odseku 1 a 

takéto opatrenia musia zároveň zodpovedať 

cieľom stanoveným v článku 2 nariadenia 

(EÚ) č. 1380/2013 a musia byť minimálne 

rovnako prísne ako opatrenia podľa práva 

Únie. 

4. Na základe najlepších dostupných 

vedeckých odporúčaní môže členský štát 

predpísať plavidlám plaviacim sa pod jeho 

vlajkou opatrenia na zmiernenie vplyvu 

alebo obmedzenia používania určitých 

typov rybárskeho výstroja podľa postupu 

uvedeného v článku 19 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013. Takýmito opatreniami sa 

minimalizujú a pokiaľ možno eliminujú 

úlovky druhov uvedených v odseku 1 

alebo iných druhov ulovených náhodne a 

takéto opatrenia musia zároveň zodpovedať 

cieľom stanoveným v článku 2 nariadenia 

(EÚ) č. 1380/2013 a musia byť minimálne 

rovnako prísne ako technické opatrenia 

podľa práva Únie. 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Zakazuje sa používať rybársky 

výstroj uvedený v prílohe II v relevantných 

oblastiach uvedených v danej prílohe. 

1. Zakazuje sa používať rybársky 

výstroj uvedený v prílohe II v relevantných 

oblastiach uvedených v danej prílohe. V 

prípade osobitných chránených území 

podľa smernice 92/43/EHS a osobitných 

chránených území podľa smernice 

2009/147/ES možno rybársky výstroj 

používať iba v súlade s článkom 6 

odsekmi 2 a 3 smernice 92/43/EHS. 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 – písmeno a 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zabezpečiť ochranu juvenilných 

jedincov morských druhov podľa článku 

15 ods. 11 a 12 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013; 

a) zabezpečiť takú ochranu 

juvenilných jedincov morských druhov, 

aby väčšina lovených rýb dosiahla vek 

neresenia ešte pred ulovením a ktorá bude 

v súlade s článkom 15 ods. 11 a 12 

nariadenia (EÚ) č. 1380/2013; 

 

Pozmeňujúci návrh   44 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Odsek 1 sa nevzťahuje na úlovky 

druhov, ktoré sú vyňaté z uplatňovania 

povinnosti vylodiť úlovky podľa článku 15 

ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. 

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 

1, sa vypúšťanie môže uplatňovať na 

úlovky druhov, ktoré sú vyňaté z 

uplatňovania povinnosti vylodiť úlovky 

podľa článku 15 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013. 

Odôvodnenie 

Pri vypúšťaní sa triedenie vykonáva už vo vode. Je to teda v súlade so zámerom oslobodenia 

od povinnosti vylodiť úlovky v prípadoch, keď sa preukázala vysoká miera schopnosti prežiť. 

Umelé zvyšovanie ceny je ekonomická voľba, ktorá spočíva v odhadzovaní rýb s malou 

trhovou hodnotou, ktoré sú už na palube. Tento postup môže mať výrazný vplyv na rôzne 

druhy, a to v závislosti od ich schopnosti prežiť, a preto sa v prípade povinnosti vylodiť úlovky 

pre tieto dva postupy uplatňuje odlišný prístup. 

 

Pozmeňujúci návrh   45 

Návrh nariadenia 

Článok 17 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Druhy, na ktoré sa nevzťahuje 

obmedzenie výlovu 

Na úlovky nechcených druhov sa 

nevzťahujú obmedzenia výlovu 

 

Pozmeňujúci návrh   46 

Návrh nariadenia 
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Článok 18 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Členské štáty môžu postupom 

stanoveným v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013 predložiť spoločné odporúčania 

vymedzujúce vhodné technické opatrenia 

na regionálnej úrovni, ktoré sa odlišujú od 

opatrení stanovených v odseku 1. 

2. Členské štáty môžu postupom 

stanoveným v článku 18 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013 predložiť spoločné odporúčania 

vymedzujúce vhodné technické opatrenia 

na regionálnej úrovni, ktoré sa odlišujú od 

opatrení stanovených v odseku 1. Týmto by 

sa členské štáty mali snažiť v čo najväčšej 

miere zapojiť všetky príslušné 

zainteresované strany. 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Z hľadiska modelov využívania 

populácií a úrovne ochrany citlivých 

druhov a biotopov musia byť technické 

opatrenia uvedené v odseku 2 minimálne 

rovnocenné s opatreniami uvedenými v 

odseku 1. 

3. Z hľadiska modelov využívania 

populácií a úrovne ochrany citlivých 

druhov a biotopov sa technické opatrenia 

odporúčané v odseku 2 musia zameriavať 

na dosiahnutie vysokej environmentálnej 

udržateľnosti a musia byť minimálne 

rovnocenné s opatreniami uvedenými v 

odseku 1. 

 

Pozmeňujúci návrh   48 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – názov 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Regionálne opatrenia v rámci viacročných 

plánov 

Technické opatrenia v súvislosti s 

regionalizáciou 

 

Pozmeňujúci návrh   49 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 1 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Na účely dosiahnutia cieľov 

viacročných plánov uvedených v článkoch 

9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je 

Komisia splnomocnená stanoviť technické 

opatrenia na regionálnej úrovni. Takéto 

opatrenia sa stanovia v delegovaných 

aktoch prijatých v súlade s článkom 32 

tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia 

(EÚ) č. 1380/2013. 

1. Na účely dosiahnutia cieľov 

viacročných plánov uvedených v článkoch 

9 a 10 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je 

Komisia splnomocnená stanoviť technické 

opatrenia na regionálnej úrovni. Takéto 

opatrenia sa stanovia v delegovaných 

aktoch prijatých v súlade s článkom 32 

tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia 

(EÚ) č. 1380/2013. Bez ohľadu na článok 

18 ods. 1 a 3 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013 môže Komisia prijať takéto 

delegované akty aj bez spoločného 

odporúčania uvedeného v týchto 

odsekoch. 

 

Pozmeňujúci návrh  50 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Ak členské štáty predložia spoločné 

odporúčania na stanovenie technických 

opatrení podľa odseku 1, poskytnú vedecké 

dôkazy opodstatňujúce prijatie týchto 

opatrení. 

5. Ak členské štáty predložia spoločné 

odporúčania na stanovenie technických 

opatrení podľa odseku 1, poskytnú vedecké 

dôkazy opodstatňujúce prijatie týchto 

opatrení. Vedecké dôkazy sa zverejnia 

najneskôr pri predložení spoločného 

odporúčania Komisii. 

 

Pozmeňujúci návrh   51 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 6 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Komisia môže požiadať výbor 

STECF o hodnotenie spoločných 

odporúčaní uvedených v odseku 5. 

6. Komisia požiada výbor STECF o 

hodnotenie spoločných odporúčaní 

uvedených v odseku 5. 

Odôvodnenie 

Hodnotenie Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF) by 

nemalo byť nepovinné. Podľa SRP tento výbor existuje, aby poskytoval spoľahlivé vedecké 
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odporúčania. Výbor STECF by mal preto vždy posudzovať spoločné odporúčania, ktorými sa 

stanovujú technické opatrenia, keďže vplyv týchto opatrení na oblasti alebo necieľové druhy 

nemusí byť celkom preskúmaný. 

 

Pozmeňujúci návrh   52 

Návrh nariadenia 

Článok 19 – odsek 6 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Prijatie technických opatrení 

podľa odsekov 1 a 2 je podmienené 

pozitívnym hodnotením zo strany výboru 

STECF. 

Odôvodnenie 

Všetky odporúčania, ktoré menia alebo dopĺňajú existujúce opatrenia alebo sa od nich 

odchyľujú, by mali byť výborom STECF vedecky posudzované, keďže vplyv týchto opatrení na 

oblasti alebo necieľové druhy môže byť neznámy alebo ešte nemusí byť celkom preskúmaný. 

Tieto opatrenia by sa mali prijať iba v prípade pozitívneho hodnotenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  53 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Spoločné odporúčania, ktoré 

členské štáty predložia podľa článku 19 s 

cieľom zmeniť alebo stanoviť minimálne 

ochranné referenčné veľkosti uvedené v 

časti A príloh V až X, musia zodpovedať 

cieľu zabezpečenia ochrany juvenilných 

jedincov morských druhov. 

1. Spoločné odporúčania, ktoré 

členské štáty predložia podľa článku 19 s 

cieľom zmeniť alebo stanoviť minimálne 

ochranné referenčné veľkosti uvedené v 

časti A príloh V až X, musia zodpovedať 

cieľu zabezpečenia ochrany juvenilných 

jedincov morských druhov. Spoločné 

odporúčania vychádzajú z najlepších 

dostupných vedeckých dôkazov a 

zohľadňujú biologické kritériá, najmä 

veľkosť dospelých jedincov príslušného 

druhu. Nijako neohrozujú ustanovenia o 

kontrole a presadzovaní týkajúce sa 

vyloďovania produktov rybolovu a ich 

uvádzania na trh. 
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Pozmeňujúci návrh   54 

Návrh nariadenia 

Článok 23 – odsek 1 – úvodná časť 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty 

predložia podľa článku 19 s cieľom 

umožniť vyhlásenie zákazov rybolovu a 

ustanovení o presune plavidiel v reálnom 

čase v záujme ochrany juvenilných rýb 

alebo neresiacich sa húfov rýb alebo 

druhov vodných schránkovcov a kôrovcov, 

musia obsahovať: 

Spoločné odporúčania, ktoré členské štáty 

predložia podľa článku 19 s cieľom 

umožniť vyhlásenie zákazov rybolovu a 

ustanovení o presune plavidiel v reálnom 

čase v záujme ochrany juvenilných rýb 

alebo neresiacich sa húfov rýb, alebo 

druhov vodných schránkovcov a kôrovcov, 

alebo citlivých druhov, musia obsahovať: 

Odôvodnenie 

Citlivé druhy sú vymedzené v článku 6 ods. 7 ako druhy, ktorých ochrana je nutná na 

dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu podľa smernice 2008/56/ES. Zákazy v reálnom 

čase by mali byť takisto možnosťou ochrany uvedených druhov. 

 

Pozmeňujúci návrh   55 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty pri predkladaní 

spoločných odporúčaní podľa článku 19 s 

cieľom umožniť v konkrétnej morskej 

oblasti používanie inovačného rybárskeho 

výstroja, ako je napríklad impulzová 

vlečná sieť opísaná v prílohe V časti E, 

alebo rozšírenie používania takéhoto 

výstroja, musia predložiť hodnotenie 

pravdepodobných vplyvov používania 

takéhoto výstroja na cieľové druhy a citlivé 

druhy a biotopy. 

1. Členské štáty pri predkladaní 

spoločných odporúčaní podľa článku 19 s 

cieľom umožniť v konkrétnej morskej 

oblasti používanie inovačného rybárskeho 

výstroja, ako je impulzová vlečná sieť 

opísaná v prílohe V časti E, alebo 

rozšírenie používania takéhoto výstroja 

musia predložiť hodnotenie 

pravdepodobných vplyvov používania 

takéhoto výstroja na cieľové druhy, iné 

druhy v ekosystéme a na biotopy. Takéto 

hodnotenie sa zakladá na používaní 

inovačného výstroja počas skúšobného 

obdobia, ktoré sa obmedzuje na 

maximálne 5 % plavidiel, ktoré sú v 

súčasnosti činné v tejto oblasti, na 

obdobie aspoň dvoch rokov. 
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Pozmeňujúci návrh  56 

Návrh nariadenia 

Článok 24 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Inovačný rybársky výstroj nemožno 

používať v prípade, že z daných hodnotení 

vyplýva, že jeho použitie by malo 

negatívny vplyv na citlivé biotopy a 

necieľové druhy. 

3. Inovačný rybársky výstroj nemožno 

používať v prípade, že z daných hodnotení 

vyplýva, že jeho použitie by malo priamy 

alebo kumulatívny negatívny vplyv na 

morské biotopy vrátane citlivých biotopov 

alebo necieľových druhov. 

Pozmeňujúci návrh   57 

Návrh nariadenia 

Článok 26 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa 

zamerajú na dosiahnutie cieľov 

stanovených v článku 3, a najmä na 

ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich 

sa húfov rýb či druhov vodných 

schránkovcov a kôrovcov. 

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa 

zamerajú na dosiahnutie cieľov 

stanovených v článku 3, a najmä na 

ochranu juvenilných rýb alebo neresiacich 

sa húfov rýb či druhov vodných 

schránkovcov a kôrovcov. Mali by byť 

aspoň také prísne, ako sú technické 

opatrenia podľa práva Únie. 
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