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Pozmeňujúci návrh 52
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 15 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) Pri dosahovaní cieľov spoločnej 
politiky v oblasti rybného hospodárstva by 
sa mali v súlade s článkom 13 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) v plnej 
miere zohľadňovať dobré životné 
podmienky zvierat a v relevantných 
prípadoch aj bezpečnosť potravín a krmív 
a zdravie zvierat.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Sara Cerdas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(16) Predkladanie údajov o registrácii 
úlovkov v papierovej forme viedlo k 
neúplnému a nespoľahlivému nahlasovaniu 
a nakoniec k nedostatočnému nahlasovaniu 
úlovkov členským štátom zo strany 
prevádzkovateľov a Komisii zo strany 
členských štátov a brzdilo výmenu 
informácií medzi členskými štátmi. Preto 
sa považuje za potrebné, aby kapitáni 
zaznamenávali údaje o úlovkoch 
digitálnym spôsobom a predkladali ich 
elektronicky, a to najmä pokiaľ ide o 
rybárske denníky, vyhlásenia o prekládke a 
vyhlásenia o vykládke.

(16) Predkladanie údajov o registrácii 
úlovkov v papierovej forme viedlo k 
neúplnému a nespoľahlivému nahlasovaniu 
a nakoniec k nedostatočnému nahlasovaniu 
úlovkov členským štátom zo strany 
prevádzkovateľov a Komisii zo strany 
členských štátov a brzdilo výmenu 
informácií medzi členskými štátmi. Preto 
sa považuje za potrebné, aby kapitáni 
zaznamenávali údaje o úlovkoch 
digitálnym spôsobom a predkladali ich 
elektronicky, a to najmä pokiaľ ide o 
rybárske denníky, vyhlásenia o prekládke a 
vyhlásenia o vykládke. Členské štáty budú 
zodpovedať za poskytovanie vzdelávacích 
nástrojov pre kapitánov, čím sa uľahčí 
ich registrácia online.  

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 54
Sara Cerdas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 38

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(38) S cieľom zabezpečiť účinné a 
včasné zasielanie informácií o 
vysledovateľnosti produktov rybolovu a 
akvakultúry by sa tieto informácie mali 
zaznamenávať digitalizovaným spôsobom 
a zasielať elektronicky v rámci 
dodávateľského reťazca a na požiadanie 
príslušným orgánom.

(38) S cieľom zabezpečiť účinné a 
včasné zasielanie informácií o 
vysledovateľnosti produktov rybolovu a 
akvakultúry by sa tieto informácie mali 
zaznamenávať digitalizovaným spôsobom 
a zasielať elektronicky v rámci 
dodávateľského reťazca a príslušným 
orgánom najneskôr do 24 hodín.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 55
Sara Cerdas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(40) V záujme dosiahnutia cieľov 
spoločnej rybárskej politiky majú 
spoľahlivosť a komplexný zber údajov o 
úlovkoch mimoriadny význam. Najmä 
zaznamenávanie úlovkov v čase vykládky 
by sa malo vykonávať čo najspoľahlivejšie. 
Na tento účel treba posilniť postupy 
týkajúce sa váženia produktov rybolovu pri 
vykládke.

(40) V záujme dosiahnutia cieľov 
spoločnej rybárskej politiky majú 
spoľahlivosť a komplexný zber údajov o 
úlovkoch mimoriadny význam. Najmä 
zaznamenávanie úlovkov v čase vykládky 
by sa malo vykonávať čo najspoľahlivejšie. 
Na tento účel treba posilniť postupy 
týkajúce sa váženia produktov rybolovu pri 
vykládke a investovať do digitalizácie na 
miestach vykládky, čím sa uľahčí 
systematický a štandardizovaný zber 
údajov.

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 56
Sara Cerdas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(41) Váženie by mali vykonávať 
prevádzkovatelia registrovaní členskými 
štátmi na vykonávanie tejto úlohy a na 
systémoch schválených príslušnými 
orgánmi. Všetky produkty by sa mali pri 
vykládke zvážiť podľa jednotlivých 
druhov, pretože to zaručuje presnejšie 
nahlasovanie úlovkov. Okrem toho by sa 
záznamy o vážení mali zaznamenávať 
elektronicky a mali by sa uchovávať počas 
troch rokov.

(41) Váženie by mali vykonávať 
prevádzkovatelia registrovaní členskými 
štátmi na vykonávanie tejto úlohy a na 
systémoch schválených príslušnými 
orgánmi. Všetky produkty by sa mali pri 
vykládke zvážiť podľa jednotlivých 
druhov, pretože to zaručuje presnejšie 
nahlasovanie úlovkov. Okrem toho by sa 
záznamy o vážení mali zaznamenávať 
elektronicky a mali by sa uchovávať počas 
troch rokov. Tieto systémy musia spĺňať 
minimálne požiadavky, na ktorých sa 
dohodli členské štáty, v snahe 
znormalizovať ich na úrovni Únie.   

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 57
Sara Cerdas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58) Spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na kontrolu rybolovu a 
presadzovanie predpisov v tejto oblasti. 
Konkrétne na účely monitorovania 
rybolovných možností vrátane čerpania 
kvót, by Komisia mala byť schopná 
spracovať údaje z rybárskych denníkov, 
vyhlásení o vykládke, záznamov o predaji 
a ostatných údajov o rybolovných 
činnostiach s cieľom vykonať validáciu 
súhrnných údajov predložených členskými 
štátmi. Na účely overenia, auditov a 
monitorovania kontrolných činností 
vykonávaných členskými štátmi by 

(58) Spracúvanie osobných údajov je 
nevyhnutné na kontrolu rybolovu a 
presadzovanie predpisov v tejto oblasti. 
Konkrétne na účely monitorovania 
rybolovných možností vrátane čerpania 
kvót, by Komisia mala byť schopná 
spracovať údaje z rybárskych denníkov, 
vyhlásení o vykládke, záznamov o predaji 
a ostatných údajov o rybolovných 
činnostiach s cieľom vykonať validáciu 
súhrnných údajov predložených členskými 
štátmi. Na účely overenia, auditov a 
monitorovania kontrolných činností 
vykonávaných členskými štátmi by 
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Komisia mala mať prístup k informáciám a 
spracovávať ich, ako v prípade správ 
inšpekčných a kontrolných pozorovateľov 
a databázy porušení. V súvislosti s 
prípravou a dodržiavaním medzinárodných 
dohôd a ochranných opatrení by Komisia v 
prípade potreby mala spracovávať údaje o 
rybolovných činnostiach rybárskych 
plavidiel Únie mimo vôd Únie vrátane 
identifikačných čísel plavidla, mena 
vlastníka plavidla a mena kapitána 
plavidla.

Komisia mala mať prístup k informáciám a 
spracovávať ich, ako v prípade správ 
inšpekčných a kontrolných pozorovateľov 
a databázy porušení. V súvislosti s 
prípravou a dodržiavaním medzinárodných 
dohôd a ochranných opatrení by Komisia v 
prípade potreby mala spracovávať údaje o 
rybolovných činnostiach rybárskych 
plavidiel Únie mimo vôd Únie vrátane 
identifikačných čísel plavidla, mena 
vlastníka plavidla a mena kapitána 
plavidla. Uchovávané údaje sa musia 
sprístupniť príslušným orgánom, ak je 
ohrozené verejné zdravie a/alebo 
bezpečnosť potravín.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 58
Sara Cerdas

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 58 a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(58a) Všetky získané, prenesené a 
uchovávané údaje musia byť v súlade 
s nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho 
parlamentu a Rady z 27. apríla 2016.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 59
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 4 – odsek 1 – bod 3

Platný text Pozmeňujúci návrh

ba) bod 3 sa nahrádza takto:
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3. „kontrola“ je monitorovanie 
a dozor;

„3. „kontrola“ je monitorovanie 
všetkých rybolovných a akvakultúrnych 
činností, trhov a aukcií a dozor nad nimi;“

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN))

Pozmeňujúci návrh 60
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 4 – odsek 1 – bod 6

Platný text Pozmeňujúci návrh

ba) bod 6 sa nahrádza takto:
6. „úradník“ je osoba poverená 
vnútroštátnym orgánom, Komisiou alebo 
Agentúrou pre kontrolu rybného 
hospodárstva Spoločenstva vykonaním 
inšpekcie;

„6. „úradník“ je osoba poverená 
vnútroštátnym orgánom, Komisiou alebo 
Európskou agentúrou pre kontrolu 
rybného hospodárstva vykonaním 
inšpekcie;“

V celom texte by sa všetky odkazy na 
„Agentúru pre kontrolu rybného 
hospodárstva Spoločenstva“ mali zmeniť 
na „Európska agentúra pre kontrolu 
rybného hospodárstva“. Tento 
pozmeňujúci návrh sa týka celého textu. 
Jeho prijatie bude vyžadovať príslušné 
zmeny v celom texte.)

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN))

Pozmeňujúci návrh 61
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno b b (nové)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 4 – odsek 1 – bod 7



PE650.512v01-00 8/100 AM\1203430SK.docx

SK

Platný text Pozmeňujúci návrh

bb) bod 7 sa nahrádza takto:
7. „inšpektori Únie“ sú úradníci 
členského štátu alebo Komisie alebo 
orgánu ňou povereného, ktorých mená sa 
uvedú v zozname vypracovanom v súlade s 
článkom 79;

„7. „inšpektori Únie“ sú úradníci 
členského štátu, Komisie alebo Európskej 
agentúry pre kontrolu rybného 
hospodárstva, ktorých mená sa uvedú 
v zozname vypracovanom v súlade 
s článkom 79;“

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN))

Pozmeňujúci návrh 62
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno k a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 4 – odsek 1 – bod 34 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) dopĺňa sa toto písmeno:
„34a. „vysledovateľnosť“ je schopnosť 
nájsť a sledovať potraviny, krmivá, 
zvieratá slúžiace na produkciu potravín 
alebo látky, ktoré sú určené alebo o 
ktorých sa predpokladá, že sú určené na 
pridávanie do potravín alebo krmív vo 
všetkých etapách výroby, spracúvania a 
distribúcie;“

Or. en

Odôvodnenie

Úradné vymedzenie pojmu, ako je uvedené v nariadení 178/2002, ktorým sa ustanovujú 
všeobecné zásady a požiadavky potravinového práva, zriaďuje Európsky úrad pre bezpečnosť 
potravín a stanovujú postupy v záležitostiach bezpečnosti potravín.
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Pozmeňujúci návrh 63
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 1 – písmeno k a (nové)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 4 – odsek 1 – bod 34 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) dopĺňa sa toto písmeno:
„34a. „služobné plavidlo“ je plavidlo, 
ktoré prevádzkuje podnik ponúkajúci 
služby vrátane poskytovania rybárskeho 
vybavenia, dopravy a/alebo poradenstva 
na účely rekreačného rybolovu 
zameraného na druhy, na ktoré sa 
vzťahuje konkrétne ochranné opatrenie 
Únie;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prevádzkujú systémy 
monitorovania plavidiel s cieľom účinne 
monitorovať polohu a pohyb rybárskych 
plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou bez 
ohľadu na to, kde sa tieto plavidlá 
nachádzajú, a rybárskych plavidiel vo 
vodách členských štátov prostredníctvom 
zberu a analýzy údajov o polohe plavidla. 
Každý vlajkový členský štát zabezpečí 
nepretržité a systematické monitorovanie a 
kontrolu presnosti údajov o polohe 
plavidla.

1. Členské štáty prevádzkujú systémy 
monitorovania plavidiel s cieľom účinne 
monitorovať polohu, pohyb a rybolovnú 
činnosť rybárskych plavidiel plaviacich sa 
pod ich vlajkou bez ohľadu na to, kde sa 
tieto plavidlá nachádzajú, a rybárskych 
plavidiel vo vodách členských štátov 
prostredníctvom zberu a analýzy údajov o 
polohe plavidla.

 Každý vlajkový členský štát zabezpečí 
nepretržité a systematické monitorovanie a 
kontrolu presnosti údajov o polohe 
plavidla.
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Or. es

Odôvodnenie

Systémy monitorovania plavidiel sa môžu využívať na monitorovanie rybolovnej činnosti a jej 
vplyvu na morské prostredie, keďže na základe informácií o polohe a pohybe, ktoré zasielajú, 
bude možné zistiť, či plavidlo napríklad lovilo v chránených oblastiach, oblastiach zákazu 
rybolovu alebo osobitne v citlivých biotopoch.

Pozmeňujúci návrh 65
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Rybárske plavidlá Únie musia mať na 
palube nainštalované plne funkčné 
zariadenie, ktoré umožní automatickú 
lokalizáciu a identifikáciu daného plavidla 
pravidelným zasielaním údajov o jeho 
polohe prostredníctvom systému 
monitorovania plavidiel.

Rybárske plavidlá Únie musia mať na 
palube nainštalované plne funkčné 
zariadenie, ktoré umožní automatickú 
lokalizáciu a identifikáciu daného plavidla 
pravidelným zasielaním údajov o jeho 
polohe prostredníctvom systému 
monitorovania plavidiel, a to takmer 
v reálnom čase s možnosťou zasielania 
údajov o polohe každých 10 minút.

Or. en

Odôvodnenie

Technologický vývoj umožňuje vybaviť rybárske plavidlá zariadeniami na lokalizáciu, ktoré 
sú schopné prenášať údaje takmer v reálnom čase, pričom cieľom 10-minútového intervalu je 
zníženie výdavkov na komunikačný prenos.

Pozmeňujúci návrh 66
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 2 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Systémy monitorovania plavidiel okrem 
toho umožňujú stredisku monitorovania 
rybolovu vlajkového členského štátu 
uvedenému v článku 9a kedykoľvek 
kontaktovať rybárske plavidlo. Údaje o 
polohe plavidla a súradnice sa zasielajú 
buď cez satelitné spojenie, alebo cez 
pozemnú mobilnú sieť, ak je plavidlo v 
dosahu takejto siete.

Systémy monitorovania plavidiel okrem 
toho umožňujú stredisku monitorovania 
rybolovu vlajkového členského štátu 
uvedenému v článku 9a kedykoľvek 
kontaktovať rybárske plavidlo. Údaje o 
polohe plavidla a súradnice sa zasielajú 
buď cez satelitné spojenie, alebo cez 
pozemnú mobilnú sieť, ak je plavidlo v 
dosahu takejto siete, resp. cez inú 
dostupnú technológiu na spojenie dátovej 
komunikácie, ktorá umožňuje rýchle a 
bezpečné zasielanie.

Or. en

Odôvodnenie

Treba uvažovať o využití nových technológií, ktoré sú už dostupné alebo v štádiu vývoja, 
v súvislosti so systémami monitorovania plavidiel, pričom všetky riešenia musia zabezpečiť 
bezpečné a rýchle zasielanie.

Pozmeňujúci návrh 67
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od odseku 2 môžu mať 
kapitáni rybárskych plavidiel Únie s 
celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov na 
palube mobilné zariadenie, ktoré 
umožňuje automatickú lokalizáciu a 
identifikáciu plavidla pravidelným 
zaznamenávaním a zasielaním údajov o 
polohe plavidla prostredníctvom systému 
monitorovania plavidiel. V prípade, že 
zariadenie nie je v dosahu mobilnej siete, 
údaje o polohe plavidla sa zatiaľ 
zaznamenávajú a zašlú sa hneď, ako sa 
plavidlo ocitne v dosahu takejto siete, a 

3. Odchylne od odseku 2 môže 
vlajkový členský štát určiť, že rybárske 
plavidlá Únie s celkovou dĺžkou menej ako 
12 metrov sú vyňaté z požiadaviek 
stanovených v odseku 2.
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najneskôr pred vstupom do prístavu.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade veľkých a malých rybárskych plavidiel treba stanoviť rozdielne požiadavky. Mali 
by sa preto zachovať výnimky pre malé segmenty pobrežnej flotily, pokiaľ ide o prenos 
informácií o polohe malých rybárskych plavidiel, digitálne zaznamenávanie a prenos údajov 
o vylodeniach, čo výrazne zvyšuje administratívnu záťaž pre malé rybárske plavidlá (rybárske 
plavidlá s dĺžkou menej ako 10 metrov).

Pozmeňujúci návrh 68
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od odseku 2 môžu mať 
kapitáni rybárskych plavidiel Únie s 
celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov na 
palube mobilné zariadenie, ktoré umožňuje 
automatickú lokalizáciu a identifikáciu 
plavidla pravidelným zaznamenávaním a 
zasielaním údajov o polohe plavidla 
prostredníctvom systému monitorovania 
plavidiel. V prípade, že zariadenie nie je v 
dosahu mobilnej siete, údaje o polohe 
plavidla sa zatiaľ zaznamenávajú a zašlú sa 
hneď, ako sa plavidlo ocitne v dosahu 
takejto siete, a najneskôr pred vstupom do 
prístavu.

3. Odchylne od odseku 2 môžu mať 
kapitáni rybárskych plavidiel Únie 
s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov 
na palube mobilné zariadenie, ktoré 
umožňuje automatickú lokalizáciu 
a identifikáciu plavidla pravidelným 
zaznamenávaním a zasielaním údajov 
o polohe plavidla prostredníctvom systému 
monitorovania plavidiel, a to takmer 
v reálnom čase s možnosťou zasielania 
údajov o polohe každých 10 minút. V 
prípade, že zariadenie nie je v dosahu 
komunikačnej siete, údaje o polohe 
plavidla sa zatiaľ zaznamenávajú a zašlú sa 
hneď, ako sa plavidlo ocitne v dosahu 
takejto siete, a najneskôr pri vstupe do 
prístavu.

Or. en

Odôvodnenie

Technologický vývoj umožňuje vybaviť rybárske plavidlá zariadeniami na lokalizáciu, ktoré 
sú schopné prenášať údaje takmer v reálnom čase, pričom cieľom 10-minútového intervalu je 
zníženie výdavkov na komunikačný prenos.
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Pozmeňujúci návrh 69
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Odchylne od odseku 2 môžu mať 
kapitáni rybárskych plavidiel Únie s 
celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov na 
palube mobilné zariadenie, ktoré umožňuje 
automatickú lokalizáciu a identifikáciu 
plavidla pravidelným zaznamenávaním a 
zasielaním údajov o polohe plavidla 
prostredníctvom systému monitorovania 
plavidiel. V prípade, že zariadenie nie je v 
dosahu mobilnej siete, údaje o polohe 
plavidla sa zatiaľ zaznamenávajú a zašlú sa 
hneď, ako sa plavidlo ocitne v dosahu 
takejto siete, a najneskôr pred vstupom do 
prístavu.

3. Odchylne od odseku 2 môžu mať 
kapitáni rybárskych plavidiel Únie 
s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov 
na palube plne funkčné mobilné 
zariadenie, ktoré umožňuje automatickú 
lokalizáciu a identifikáciu plavidla 
pravidelným zaznamenávaním a zasielaním 
údajov o polohe plavidla prostredníctvom 
systému monitorovania plavidiel, a to 
takmer v reálnom čase alebo maximálne 
každých 10 minút. V prípade, že 
zariadenie nie je v dosahu mobilnej siete, 
údaje o polohe plavidla sa zatiaľ 
zaznamenávajú a zašlú sa hneď, ako sa 
plavidlo ocitne v dosahu takejto siete, a 
najneskôr pred vstupom do prístavu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa rybárske plavidlo Únie 
nachádza vo vodách iného členského štátu, 
vlajkový členský štát automaticky zašle 
údaje o jeho polohe stredisku 
monitorovania rybolovu pobrežných 
členských štátov. Údaje o polohe plavidla 

4. Ak sa rybárske plavidlo Únie 
nachádza vo vodách iného členského štátu, 
vlajkový členský štát automaticky zašle 
údaje o jeho polohe stredisku 
monitorovania rybolovu pobrežných 
členských štátov. Údaje o polohe plavidla 
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sa zasielajú aj členskému štátu, v prístave 
ktorého rybárske plavidlo pravdepodobne 
vyloží úlovok, alebo vo vodách ktorého 
bude rybárske plavidlo pravdepodobne 
pokračovať v rybolovných činnostiach.

sa automaticky zasielajú aj stredisku 
monitorovania rybolovu členského štátu, v 
prístave ktorého rybárske plavidlo 
pravdepodobne vyloží úlovok, alebo vo 
vodách ktorého bude rybárske plavidlo 
pravdepodobne pokračovať v rybolovných 
činnostiach.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby mal členský štát vykládky, resp. v ktorom budú rybolovné činnosti 
pokračovať, automatický prístup k údajom o polohe plavidla.

Pozmeňujúci návrh 71
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak sa rybárske plavidlo Únie 
nachádza vo vodách iného členského štátu, 
vlajkový členský štát automaticky zašle 
údaje o jeho polohe stredisku 
monitorovania rybolovu pobrežných 
členských štátov. Údaje o polohe plavidla 
sa zasielajú aj členskému štátu, v prístave 
ktorého rybárske plavidlo pravdepodobne 
vyloží úlovok, alebo vo vodách ktorého 
bude rybárske plavidlo pravdepodobne 
pokračovať v rybolovných činnostiach.

4. Ak sa rybárske plavidlo Únie 
nachádza vo vodách iného členského štátu, 
vlajkový členský štát automaticky zašle 
údaje o jeho polohe stredisku 
monitorovania rybolovu pobrežných 
členských štátov. Údaje o polohe plavidla 
počas príslušného rybárskeho výjazdu sa 
zasielajú aj členskému štátu, v prístave 
ktorého rybárske plavidlo pravdepodobne 
vyloží úlovok, alebo vo vodách ktorého 
bude rybárske plavidlo pravdepodobne 
pokračovať v rybolovných činnostiach.

Or. en

Odôvodnenie

Členský štát, v ktorom rybárske plavidlo vyloďuje úlovky alebo v ktorého vodách plavidlo 
loví, by mal mať prístup ku všetkým polohám počas príslušného rybárskeho výjazdu na účely 
lepšej kontroly činnosti.
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Pozmeňujúci návrh 72
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak rybárske plavidlo Únie pôsobí 
vo vodách tretej krajiny alebo vo vodách, v 
ktorých sú zdroje rybolovu riadené 
regionálnou organizáciou pre riadenie 
rybolovu v zmysle článku 3 ods. 1, a ak je 
to stanovené v dohode s touto treťou 
krajinou alebo platných pravidlách danej 
organizácie, údaje o polohe plavidla sa 
zasielajú aj danej krajine alebo 
organizácii.

5. Ak rybárske plavidlo Únie pôsobí 
vo vodách tretej krajiny alebo vo vodách, v 
ktorých sú zdroje rybolovu riadené 
regionálnou organizáciou pre riadenie 
rybolovu v zmysle článku 3 ods. 1, a ak je 
to stanovené v dohode s touto treťou 
krajinou alebo v platných pravidlách danej 
organizácie, údaje o polohe plavidla sa 
automaticky zasielajú aj orgánu určenému 
danou krajinou alebo organizáciou.

Or. en

Odôvodnenie

Ak regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva alebo dohoda s treťou krajinou 
predpokladajú, že sa musia poskytnúť údaje o polohe plavidla rybárskych plavidiel Únie 
pôsobiacich v ich vodách, tieto údaje sa sprístupnia automaticky bez toho, aby sa čakalo na 
žiadosť tretej krajiny alebo regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 73
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak rybárske plavidlo Únie pôsobí 
vo vodách tretej krajiny alebo vo vodách, v 
ktorých sú zdroje rybolovu riadené 
regionálnou organizáciou pre riadenie 
rybolovu v zmysle článku 3 ods. 1, a ak je 
to stanovené v dohode s touto treťou 
krajinou alebo platných pravidlách danej 

5. Ak rybárske plavidlo Únie pôsobí 
vo vodách tretej krajiny alebo vo vodách, v 
ktorých sú zdroje rybolovu riadené 
regionálnou organizáciou pre riadenie 
rybolovu v zmysle článku 3 ods. 1, a ak je 
to stanovené v dohode s touto treťou 
krajinou alebo v platných pravidlách danej 
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organizácie, údaje o polohe plavidla sa 
zasielajú aj danej krajine alebo 
organizácii.

organizácie, údaje o polohe plavidla sa 
automaticky zasielajú aj orgánu určenému 
danou krajinou alebo organizáciou.

Or. en

Odôvodnenie

Ak regionálna organizácia pre riadenie rybného hospodárstva alebo dohoda s treťou krajinou 
predpokladajú, že sa musia poskytnúť údaje o polohe plavidla rybárskych plavidiel Únie 
pôsobiacich v ich vodách, tieto údaje sa sprístupnia automaticky bez toho, aby sa čakalo na 
žiadosť tretej krajiny alebo regionálnej organizácie pre riadenie rybného hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 74
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 6
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak rybárske plavidlo Únie pôsobí 
vo vodách tretej krajiny alebo vo vodách, v 
ktorých sú zdroje rybolovu riadené 
regionálnou organizáciou pre riadenie 
rybolovu v zmysle článku 3 ods. 1, a ak je 
to stanovené v dohode s touto treťou 
krajinou alebo platných pravidlách danej 
organizácie, údaje o polohe plavidla sa 
zasielajú aj danej krajine alebo organizácii.

5. Ak rybárske plavidlo Únie pôsobí 
vo vodách tretej krajiny alebo vo vodách, 
v ktorých sú zdroje rybolovu riadené 
regionálnou organizáciou pre riadenie 
rybolovu v zmysle článku 3 ods. 1, a ak je 
to stanovené v dohode s touto treťou 
krajinou alebo platných pravidlách danej 
organizácie, údaje o polohe plavidla počas 
príslušného rybárskeho výjazdu sa 
zasielajú aj danej krajine alebo organizácii.

Or. en

Odôvodnenie

Tretia krajina alebo regionálna organizácia pre riadenie rybolovu, v ktorej rybárske plavidlo 
vyloďuje úlovky alebo v ktorej vodách plavidlo loví, by mala mať prístup ku všetkým polohám 
počas príslušného rybárskeho výjazdu na účely lepšej kontroly činnosti.

Pozmeňujúci návrh 75
Margrete Auken
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Vlajkové členské štáty zabezpečia, 
aby strediská monitorovania rybolovu mali 
prístup ku všetkým relevantným údajom, 
najmä k tým, ktoré sú uvedené v článkoch 
109 a 110, a aby fungovali 7 dní v týždni a 
24 hodín denne.

3. Vlajkové členské štáty zabezpečia, 
aby strediská monitorovania rybolovu mali 
prístup ku všetkým relevantným údajom, 
najmä k tým, ktoré sú uvedené v článkoch 
109 a 110, čím sa zabezpečí monitorovanie 
a prístup 7 dní v týždni a 24 hodín denne.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9a – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Vlajkové členské štáty používajú 
údaje získané strediskami monitorovania 
rybolovu na hodnotenie vykonávania 
iných právnych predpisov Únie, najmä 
smernice Rady 92/43/EHS1a a smerníc 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/56/ES1b, 2009/147/ES1c a 
2014/89/EÚ1d.
_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o 
ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 
206, 22.7.1992, s. 7).
1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou 
sa ustanovuje rámec pre činnosť 
Spoločenstva v oblasti morskej 
environmentálnej politiky (rámcová 
smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 
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164, 25.6.2008, s. 19).
1c Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ 
L 20, 26.1.2010, s. 7).
1d Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné 
priestorové plánovanie, (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 135).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 7
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9a – odsek 3 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3b. Strediská monitorovania rybolovu 
podporujú monitorovanie plavidiel 
v reálnom čase s cieľom umožniť 
okamžité presadzovacie opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade so smernicou 2002/59/ES musí 
byť rybárske plavidlo s celkovou dĺžkou 
viac ako 15 metrov vybavené systémom 
automatickej identifikácie, ktorý spĺňa 

V súlade so smernicou 2002/59/ES musí 
byť rybárske plavidlo s celkovou dĺžkou 
viac ako 15 metrov vybavené systémom 
automatickej identifikácie, ktorý spĺňa 
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výkonnostné normy Medzinárodnej 
námornej organizácie, a udržiavať tento 
systém v prevádzke.

výkonnostné normy Medzinárodnej 
námornej organizácie, a udržiavať tento 
systém v nepretržitej prevádzke.

Or. en

Odôvodnenie

Kapitán rybárskeho plavidla je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku systémov AIS na 
palube s výnimkou prípadov, keď ho bezpečnostné dôvody donútia tieto systémy vypnúť.

Pozmeňujúci návrh 79
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V súlade so smernicou 2002/59/ES musí 
byť rybárske plavidlo s celkovou dĺžkou 
viac ako 15 metrov vybavené systémom 
automatickej identifikácie, ktorý spĺňa 
výkonnostné normy Medzinárodnej 
námornej organizácie, a udržiavať tento 
systém v prevádzke.“

V súlade so smernicou 2002/59/ES musí 
byť rybárske plavidlo s celkovou dĺžkou 
viac ako 15 metrov vybavené plne 
funkčným systémom automatickej 
identifikácie, ktorý spĺňa výkonnostné 
normy Medzinárodnej námornej 
organizácie, a udržiavať tento systém v 
prevádzke.“

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 80
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a) v článku 10 sa vkladá tento odsek:
1a. Odchylne od odseku 1, ak sa 
kapitán rybárskeho plavidla Únie 
domnieva, že nepretržitá prevádzka 
automatického identifikačného systému 
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by mohla ohroziť bezpečnosť alebo že 
existuje bezprostredná hrozba 
bezpečnostných incidentov, automatický 
identifikačný systém môže byť vypnutý.
Ak je automatický identifikačný systém 
vypnutý v súlade s prvým pododsekom, 
kapitán rybárskeho plavidla Únie oznámi 
tento krok spolu s jeho odôvodnením 
príslušným orgánom svojho vlajkového 
štátu a v relevantných prípadoch aj 
príslušným orgánom pobrežného štátu. 
Kapitán opätovne zapne automatický 
identifikačný systém hneď po tom, ako 
zdroj nebezpečenstva pominie.

Or. en

Odôvodnenie

Kapitán rybárskeho plavidla je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku systémov AIS na 
palube s výnimkou prípadov, keď ho bezpečnostné dôvody donútia tieto systémy vypnúť.

Pozmeňujúci návrh 81
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 8 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 10 – odsek 1 b (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8b) v článku 10 sa dopĺňa tento odsek:
„1b. Členské štáty zabezpečia, aby 
údaje z automatického identifikačného 
systému boli sprístupnené ich 
vnútroštátnym orgánom kontroly rybolovu 
na účely kontroly vrátane krížových 
kontrol údajov systému automatickej 
identifikácie s inými dostupnými údajmi v 
súlade s článkami 109 a 110.“

Or. en

Odôvodnenie

Kapitán rybárskeho plavidla je povinný zabezpečiť nepretržitú prevádzku systémov AIS na 
palube s výnimkou prípadov, keď ho bezpečnostné dôvody donútia tieto systémy vypnúť.
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Pozmeňujúci návrh 82
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kapitán každého lovného plavidla 
Únie vedie elektronický rybársky denník 
na účely zaznamenávania rybolovných 
činností.

1. Kapitán lovného plavidla Únie 
vedie elektronický rybársky denník na 
účely zaznamenávania rybolovných 
činností.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované pozmeňujúce návrhy sa týkajú výnimky pre malú flotilu (pobrežné rybárske 
plavidlá), ktorá stanovuje možnosť zaznamenávať údaje o rybolovných činnostiach v 
rybolovnom denníku v papierovej forme (rovnako ako v súčasnosti na základe nariadenia).

Pozmeňujúci návrh 83
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) trojmiestny alfabetický kód FAO 
každého druhu a príslušnú geografickú 
oblasť, v ktorej úlovky chytili;

c) trojmiestny alfabetický kód FAO 
každého chyteného druhu ponechaného 
na palube a príslušnú geografickú oblasť, 
v ktorej úlovky chytili;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 84
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
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Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) odhadované množstvá každého 
druhu v kilogramoch živej hmotnosti alebo 
prípadne počet jedincov, a okrem toho aj 
samostatný záznam o množstvách alebo 
jedincoch, ktoré nedosahujú minimálnu 
ochrannú referenčnú veľkosť; v prípade 
rybárskych plavidiel Únie s celkovou 
dĺžkou od 12 metrov tieto informácie sa 
poskytujú za jeden záťah alebo za jednu 
rybolovnú operáciu;

g) odhadované množstvá každého 
druhu v kilogramoch živej hmotnosti alebo 
prípadne počet jedincov, a okrem toho aj 
samostatný záznam o množstvách alebo 
jedincoch, ktoré nedosahujú minimálnu 
ochrannú referenčnú veľkosť; v prípade 
rybárskych plavidiel Únie s celkovou 
dĺžkou od 12 metrov tieto informácie sa 
poskytujú za jeden záťah alebo za jednu 
rybolovnú operáciu; v ostatných prípadoch 
sa informácie môžu získavať za rybolovný 
deň;

Or. es

Odôvodnenie

Potrebné sú informácie o náhodných úlovkoch citlivých druhov.

Pozmeňujúci návrh 85
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) odhadované množstvá každého 
druhu v kilogramoch živej hmotnosti 
alebo prípadne počet jedincov, a okrem 
toho aj samostatný záznam o množstvách 
alebo jedincoch, ktoré nedosahujú 
minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť; v 
prípade rybárskych plavidiel Únie s 
celkovou dĺžkou od 12 metrov tieto 
informácie sa poskytujú za jeden záťah 
alebo za jednu rybolovnú operáciu;

g) počet jedincov, a okrem toho aj 
samostatný záznam o množstvách alebo 
jedincoch, ktoré nedosahujú minimálnu 
ochrannú referenčnú veľkosť; v prípade 
rybárskych plavidiel Únie s celkovou 
dĺžkou od 12 metrov tieto informácie sa 
poskytujú za jeden záťah alebo za jednu 
rybolovnú operáciu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) odhadované množstvá každého 
druhu v kilogramoch živej hmotnosti alebo 
prípadne počet jedincov, a okrem toho aj 
samostatný záznam o množstvách alebo 
jedincoch, ktoré nedosahujú minimálnu 
ochrannú referenčnú veľkosť; v prípade 
rybárskych plavidiel Únie s celkovou 
dĺžkou od 12 metrov tieto informácie sa 
poskytujú za jeden záťah alebo za jednu 
rybolovnú operáciu;

g) odhadované množstvá každého 
druhu v kilogramoch živej hmotnosti alebo 
prípadne počet jedincov ponechaných na 
palube, a okrem toho aj samostatný 
záznam o množstvách alebo jedincoch, 
ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú 
referenčnú veľkosť; v prípade rybárskych 
plavidiel Únie s celkovou dĺžkou od 12 
metrov tieto informácie sa poskytujú za 
jeden záťah alebo za jednu rybolovnú 
operáciu;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 87
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) odhadovaný objem odhodených 
úlovkov v ekvivalente živej hmotnosti v 
prípade každého druhu, na ktorý sa 
nevzťahuje povinnosť vylodiť úlovky;

h) odhadovaný objem a počet 
odhodených úlovkov v ekvivalente živej 
hmotnosti v prípade každého druhu, na 
ktorý sa nevzťahuje povinnosť vylodiť 
úlovky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 2 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) informácie o náhodných úlovkoch 
citlivých druhov za jeden záťah alebo za 
jednu rybolovnú operáciu (druh, počet 
jedincov, čas rybolovného manévru, počas 
ktorého sa úlovok uskutočnil, a všetky 
ďalšie relevantné údaje);

Or. es

Odôvodnenie

Všetci kapitáni rybárskych plavidiel vrátane tých, ktorých dĺžka je menšia a väčšia ako 12 
metrov, by mali do svojich rybárskych denníkov zahrnúť konkrétne informácie o náhodných 
úlovkoch citlivých druhov, ak k nim dôjde. Pomôže to vytvoriť databázu, ktorú môžu 
administrátori a experti využiť pri skúmaní problému a pri predkladaní účinných riešení 
založených na existujúcich vedeckých poznatkoch.

Pozmeňujúci návrh 89
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 2 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) údaje o vplyve rybolovu na širší 
ekosystém vrátane náhodných úlovkov 
citlivých druhov, najmä údaje o 
ulovených druhoch, počte prípadov 
výskytu, dátume a čase výskytu, type 
použitého výstroja a o tom, či vzorka 
prežila, s cieľom dosiahnuť súlad s inými 
právnymi predpismi Únie, najmä so 
smernicou Rady 92/43/EHS1a, 
smernicami Európskeho parlamentu a 
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Rady 2008/56/ES1b, 2009/147/ES1c a 
2014/89/EÚ1d a s nariadením (EÚ) 
2017/1004;
________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o 
ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 
206, 22.7.1992, s. 7).
1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou 
sa ustanovuje rámec pre činnosť 
Spoločenstva v oblasti morskej 
environmentálnej politiky (rámcová 
smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 
164, 25.6.2008, s. 19).
1c Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 
o ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. 
EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).
1d Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné 
priestorové plánovanie, (Ú. v. EÚ L 257, 
28.8.2014, s. 135).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 2 – písmeno k a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ka) údaje o vedľajších úlovkoch 
citlivých druhov podľa nariadenia (EÚ) 
2019/1241, najmä údaje o druhoch, počte 
prípadov výskytu, čase a dátume výskytu, 
type použitého výstroja, pohlaví, 
hmotnosti a zdravotnom stave zvieraťa.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. V prípade úlovku citlivých druhov 
obsahuje lodný denník aj tieto informácie:
a) ulovené druhy;
b) počet ulovených jedincov;
c) dátum a zemepisná poloha úlovku;
d) počet usmrtených jedincov;
e) počet vypustených jedincov;
f) počet zranených a vypustených 
jedincov;

Or. en

Odôvodnenie

Vplyv rybolovných činností na citlivé druhy sa zaznamenáva v lodných denníkoch, keď sú 
plavidlá v prevádzke, najmä v niektorých oblastiach, ako je vymedzené v nariadení (EÚ) 
2019/1241 Európskeho parlamentu a Rady z 20. júna 2019 o zachovaní rybolovných zdrojov 
a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení.

Pozmeňujúci návrh 92
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) aspoň raz denne a prípadne aj po a) aspoň raz denne a v prípade 
plavidiel s dĺžkou viac ako 12 metrov po 
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každom záťahu a každom záťahu a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 15 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) po ukončení poslednej rybolovnej 
operácie a pred príchodom do prístavu.

b) po ukončení poslednej rybolovnej 
operácie pred príchodom do prístavu.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 94
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kapitáni lovných plavidiel Únie s 
celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov 
elektronicky zasielajú informácie uvedené 
v článku 14 príslušnému orgánu svojho 
vlajkového členského štátu po ukončení 
poslednej rybolovnej operácie a pred 
vstupom do prístavu.

vypúšťa sa

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 95
Inese Vaidere
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 15 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Kapitáni lovných plavidiel Únie s 
celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov 
elektronicky zasielajú informácie uvedené 
v článku 14 príslušnému orgánu svojho 
vlajkového členského štátu po ukončení 
poslednej rybárskej operácie a pred 
vstupom do prístavu.

2. Kapitáni lovných plavidiel Únie 
s celkovou dĺžkou menej ako 12 metrov 
zaznamenávajú informácie uvedené 
v článku 14 po ukončení poslednej 
rybárskej operácie a pred vstupom do 
prístavu alebo bezodkladne po návrate na 
pobrežie.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované pozmeňujúce návrhy sa týkajú výnimky pre malú flotilu (pobrežné rybárske 
plavidlá), ktorá stanovuje možnosť postupovať údaje o rybolovných činnostiach v rybárskom 
denníku v papierovej forme (rovnako ako v súčasnosti na základe nariadenia).

Pozmeňujúci návrh 96
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 15 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Príslušné orgány pobrežného 
členského štátu prijmú od vlajkového 
členského štátu elektronické hlásenia, 
ktoré obsahujú údaje od rybárskych 
plavidiel podľa odsekov 1, 2 a 3.

4. Príslušné orgány vlajkového štátu 
posielajú elektronické hlásenia obsahujúce 
údaje od rybárskych plavidiel, ktoré získali 
podľa odsekov 1, 2 a 3, príslušným 
orgánom pobrežného členského štátu.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 97
Stanislav Polčák
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 12
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 15 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Kapitáni lovných plavidiel tretích 
krajín pôsobiacich vo vodách Únie 
elektronicky zasielajú príslušným orgánom 
pobrežného členského štátu informácie 
uvedené v článku 14.“

5. Kapitáni lovných plavidiel tretích 
krajín pôsobiacich vo vodách Únie 
elektronicky zasielajú príslušným orgánom 
pobrežného členského štátu informácie 
uvedené v článku 14 za rovnakých 
podmienok, aké sa uplatňujú na 
kapitánov rybárskych plavidiel Únie.“

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 98
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 15 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 17 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) trojmiestny alfabetický kód FAO 
každého druhu;

f) trojmiestny alfabetický kód FAO 
každého uloveného druhu ponechaného 
na palube;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 99
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 19a – odsek 3 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

f) trojmiestny alfabetický kód FAO 
každého druhu;

f) trojmiestny alfabetický kód FAO 
každého uloveného druhu ponechaného 
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na palube;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 100
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 19a – odsek 3 – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

g) množstvá každého druhu 
zaznamenané v rybárskom denníku;

g) množstvá každého druhu 
zaznamenané v rybárskom denníku, a 
okrem toho aj samostatný záznam o 
množstvách, ktoré nedosahujú minimálnu 
ochrannú referenčnú veľkosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 18
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 19a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Ak na základe analýzy zaslaných 
informácií a iných dostupných informácií 
existujú opodstatnené dôvody domnievať 
sa, že rybárske plavidlo nedodržiava 
pravidlá spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva, príslušné orgány 
vlajkového členského štátu požiadajú na 
účely prípadnej kontroly o spoluprácu 
tretiu krajinu, v ktorej plavidlo plánuje 
vykonať vykládku. Na tento účel môže 
vlajkový členský štát od rybárskeho 
plavidla žiadať, aby vykládku vykonalo v 
inom prístave, alebo oddialiť čas príchodu 

4. Ak na základe analýzy zaslaných 
informácií a iných dostupných informácií 
existujú opodstatnené dôvody domnievať 
sa, že rybárske plavidlo nedodržiava 
pravidlá spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva alebo pravidlá 
uplatniteľné vo vodách tretej krajiny 
alebo na šírom mori, kde plavidlo pôsobí, 
príslušné orgány vlajkového členského 
štátu požiadajú na účely prípadnej kontroly 
o spoluprácu tretiu krajinu, v ktorej 
plavidlo plánuje vykonať vykládku. Na 
tento účel môže vlajkový členský štát od 
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do prístavu alebo vykládku. rybárskeho plavidla žiadať, aby vykládku 
vykonalo v inom prístave, alebo oddialiť 
čas príchodu do prístavu alebo vykládku.

Or. en

Odôvodnenie

Rybárske plavidlá EÚ pôsobiace mimo vôd EÚ musia dodržiavať nielen pravidlá spoločnej 
politiky v oblasti rybného hospodárstva, ale aj pravidlá uplatniteľné vo vodách tretej krajiny, 
v ktorých pôsobia, alebo na šírom mori, ak je to relevantné.

Pozmeňujúci návrh 102
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 19
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 20 – odsek 2b – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) trojmiestny alfabetický kód FAO 
každého druhu a relevantnej geografickej 
oblasti, z ktorej pochádzajú úlovky;

c) trojmiestny alfabetický kód FAO 
každého preloženého druhu a relevantnej 
geografickej oblasti, z ktorej pochádzajú 
úlovky;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 103
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 19
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 20 – odsek 2b – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) odhadované množstvá každého 
druhu v kilogramoch hmotnosti výrobku a 
živej hmotnosti rozdelené podľa 
preloženého druhu produktu;

d) odhadované množstvá každého 
preloženého druhu v kilogramoch 
hmotnosti výrobku a živej hmotnosti 
rozdelené podľa preloženého druhu 
produktu;



PE650.512v01-00 32/100 AM\1203430SK.docx

SK

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 104
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 21 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) trojmiestny alfabetický kód FAO 
každého druhu a relevantnej geografickej 
oblasti, z ktorej pochádzajú úlovky;

c) trojmiestny alfabetický kód FAO 
každého preloženého druhu a relevantnej 
geografickej oblasti, z ktorej pochádzajú 
úlovky;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 105
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 20
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 21 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) odhadované množstvá každého 
druhu v kilogramoch hmotnosti výrobku a 
živej hmotnosti, rozčlenené podľa typu 
prezentácie výrobku, alebo prípadne počet 
jedincov, a okrem toho aj samostatný 
záznam o množstvách alebo jedincoch, 
ktoré nedosahujú minimálnu ochrannú 
referenčnú veľkosť;

d) odhadované množstvá každého 
preloženého druhu v kilogramoch 
hmotnosti výrobku a živej hmotnosti, 
rozčlenené podľa typu prezentácie 
výrobku, alebo prípadne počet jedincov, a 
okrem toho aj samostatný záznam o 
množstvách alebo jedincoch, ktoré 
nedosahujú minimálnu ochrannú 
referenčnú veľkosť;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 106
Inese Vaidere
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 23 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od prvého pododseku môže 
kapitán lovného plavidla Únie s celkovou 
dĺžkou menej ako 12 metrov pôsobiaceho 
v pobrežných vodách vyplniť vyhlásenie 
o vykládke v papierovej forme.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované pozmeňujúce návrhy sa týkajú výnimky pre malú flotilu (pobrežné rybárske 
plavidlá), ktorá stanovuje možnosť postúpiť údaje vyhlásenia o vykládke prostredníctvom 
vyhlásenie o vykládke v papierovej forme (rovnako ako v súčasnosti na základe nariadenia).

Pozmeňujúci návrh 107
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 21
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Kapitán rybárskeho plavidla Únie 
alebo jeho zástupca elektronicky zašle 
informácie uvedené v článku 23 
príslušnému orgánu svojho vlajkového 
členského štátu do 24 hodín od ukončenia 
vykládky.

1. Kapitán rybárskeho plavidla Únie 
alebo jeho zástupca zašle vyhlásenie o 
vykládke príslušnému orgánu svojho 
vlajkového členského štátu do 48 hodín od 
ukončenia vykládky.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhované pozmeňujúce návrhy sa týkajú výnimky pre malú flotilu (pobrežné rybárske 
plavidlá), ktorá stanovuje možnosť postupovať vyhlásenie o vykládke v papierovej forme 
(rovnako ako v súčasnosti na základe nariadenia). Navrhovaný termín na predloženie 
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vyhlásenia – 48 hodín – bol prevzatý zo súčasného nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 108
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 25a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia účinnú 
kontrolu povinnosti vylodiť úlovky. Na 
tento účel sa minimálny podiel rybárskych 
plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a 
lovia druhy, na ktoré sa vzťahuje 
povinnosť vylodiť úlovky, stanovený v 
odseku 2 musí vybaviť systémami 
priemyselnej televízie (CCTV) s 
kontinuálnym záznamom, ktoré 
uchovávajú údaje.

1. Členské štáty zabezpečia účinnú 
kontrolu povinnosti vylodiť úlovky. 
Členské štáty môžu vyžadovať na účely 
kontroly povinnosti vylodiť úlovky 
používanie elektronických systémov 
monitorovania.

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na uvedené, požiadavka týkajúca sa využívania systémov na diaľku, aj keď v 
prípade určitého percenta plavidiel, bude predstavovať ďalšiu záťaž, ktorá nie je z 
hospodárskeho hľadiska úmerná ochrannému účinku, najmä pre menšie členské štáty.

Pozmeňujúci návrh 109
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 25a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia účinnú 
kontrolu povinnosti vylodiť úlovky. Na 
tento účel sa minimálny podiel rybárskych 
plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a 

1. Členské štáty zabezpečia účinnú 
kontrolu povinnosti vylodiť úlovky, 
náhodných úlovkov citlivých druhov a 
spoľahlivosti údajov o úlovkoch. Na tento 
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lovia druhy, na ktoré sa vzťahuje 
povinnosť vyloviť úlovky, stanovený v 
odseku 2 musí vybaviť systémami 
priemyselnej televízie (CCTV) s 
kontinuálnym záznamom, ktoré 
uchovávajú údaje.

účel sa musia všetky plavidlá s dĺžkou viac 
ako 12 metrov vybaviť elektronickými 
systémami diaľkového monitorovania, 
ktoré pozostávajú z priemyselnej televízie 
(CCTV) s kontinuálnym záznamom, zo 
snímačov sietí a požadovaných systémov 
zahŕňajúcich ukladanie údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 25a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia účinnú 
kontrolu povinnosti vylodiť úlovky. Na 
tento účel sa minimálny podiel rybárskych 
plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a 
lovia druhy, na ktoré sa vzťahuje 
povinnosť vyloviť úlovky, stanovený v 
odseku 2 musí vybaviť systémami 
priemyselnej televízie (CCTV) s 
kontinuálnym záznamom, ktoré 
uchovávajú údaje.

1. Členské štáty zabezpečia účinnú 
kontrolu povinnosti vylodiť úlovky, 
spoľahlivosti údajov o úlovkoch a 
náhodných úlovkov citlivých druhov. Na 
tento účel sa musia všetky rybárske 
plavidlá Únie s dĺžkou viac ako 12 metrov 
vybaviť elektronickými systémami 
diaľkového monitorovania, ktoré 
pozostávajú z priemyselnej televízie 
(CCTV) s kontinuálnym záznamom, zo 
snímačov sietí a požadovaných systémov 
zahŕňajúcich ukladanie údajov.

Or. en

Odôvodnenie

Rybárske plavidlá s vysokým rizikom nedodržania pravidiel spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva treba vybaviť účinnými systémami monitorovania, ktoré sú osvedčené a 
dokážu uľahčiť presadzovanie povinností, pokiaľ ide o vyloďovanie úlovkov, zber údajov a 
vedľajšie úlovky citlivých druhov.

Pozmeňujúci návrh 111
Anja Hazekamp
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 25a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia účinnú 
kontrolu povinnosti vylodiť úlovky. Na 
tento účel sa minimálny podiel rybárskych 
plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a 
lovia druhy, na ktoré sa vzťahuje 
povinnosť vyloviť úlovky, stanovený v 
odseku 2 musí vybaviť systémami 
priemyselnej televízie (CCTV) s 
kontinuálnym záznamom, ktoré 
uchovávajú údaje.

1. Členské štáty zabezpečia účinnú 
kontrolu povinnosti vylodiť úlovky, 
spoľahlivosti údajov o úlovkoch a 
náhodných úlovkov citlivých druhov. Na 
tento účel sa musia všetky rybárske 
plavidlá vybaviť elektronickými 
systémami diaľkového monitorovania, 
ktoré pozostávajú z priemyselnej televízie 
(CCTV) s kontinuálnym záznamom, zo 
snímačov sietí a požadovaných systémov 
zahŕňajúcich ukladanie údajov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 25a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Percentuálny podiel rybárskych 
plavidiel uvedených v odseku 1 sa pre 
rôzne rizikové kategórie sa stanoví v 
osobitných programoch kontroly a 
inšpekcie prijatých podľa článku 95. V 
týchto programoch sa určia aj rizikové 
kategórie a typy rybárskych plavidiel 
zaradených do týchto kategórií.

2. Požiadavky týkajúce sa 
elektronických systémov diaľkového 
monitorovania uvedené v odseku 1 sa 
uplatňujú aj na minimálny percentuálny 
podiel rybárskych plavidiel s dĺžkou do 12 
metrov. Tento percentuálny podiel sa 
stanoví podľa počtu plavidiel, ktoré sú na 
základe osobitných kontrolných a 
inšpekčných programov, prijatých podľa 
článku 95, určené ako plavidlá s vysokým 
alebo veľmi vysokým rizikom 
nedodržiavania pravidiel spoločnej 
politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 113
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 25a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Okrem systémov priemyselnej 
televízie (CCTV) uvedených v odseku 1 
môžu členské štáty vyžadovať na účely 
kontroly povinnosti vylodiť úlovky 
používanie iných elektronických systémov 
monitorovania.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 25a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Okrem systémov priemyselnej 
televízie (CCTV) uvedených v odseku 1 
môžu členské štáty vyžadovať na účely 
kontroly povinnosti vylodiť úlovky 
používanie iných elektronických systémov 
monitorovania.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
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Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 33 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Každý vlajkový členský štát 
zaznamenáva všetky údaje o úlovkoch a 
rybolovnom úsilí uvedené v tomto 
nariadení, najmä údaje uvedené v článkoch 
14, 21, 23, 55, 59a, 62, 66 a 68, a originály 
týchto údajov uchováva najmenej tri roky a 
v súlade s vnútroštátnymi predpismi.

1. Každý vlajkový členský štát 
zaznamenáva všetky údaje o úlovkoch 
a rybolovnom úsilí uvedené v tomto 
nariadení, najmä údaje uvedené v článkoch 
14, 21, 23, 25a, 55, 59a, 62, 66 a 68, 
a originály týchto údajov uchováva 
najmenej tri roky a v súlade 
s vnútroštátnymi predpismi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 27
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 33 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade, že členský štát zistí 
nezrovnalosti medzi informáciami 
zaslanými Komisii v súlade s odsekmi 2 a 
3 a výsledkami overenia vykonaného v 
súlade s článkom 109, členský štát 
poskytne Komisii množstvá opravené na 
základe tohto overenia hneď, ako budú k 
dispozícií, a najneskôr 12 mesiacov od 
dátumu vykládky.

4. V prípade, že členský štát zistí 
nezrovnalosti medzi informáciami 
zaslanými Komisii v súlade s odsekmi 2 a 
3 a výsledkami overenia vykonaného v 
súlade s článkom 109, členský štát 
poskytne Komisii množstvá opravené na 
základe tohto overenia hneď, ako budú k 
dispozícií, a najneskôr šesť mesiacov od 
dátumu vykládky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 42 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 48 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa stratený výstroj nedá 
vytiahnuť, kapitán plavidla uvedie 
informácie o stratenom výstroji v lodnom 
denníku podľa článku 14 ods. 3. Príslušný 
orgán vlajkového členského štátu 
informuje príslušný orgán pobrežného 
členského štátu.

3. Ak sa stratený výstroj nedá 
vytiahnuť, kapitán plavidla bezodkladne 
uvedie informácie o stratenom výstroji v 
lodnom denníku podľa článku 14 ods. 3. 
Príslušný orgán vlajkového členského štátu 
bezodkladne informuje príslušný orgán 
pobrežného členského štátu.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie o stratených výstrojoch sa musia oznámiť čo najskôr, aby príslušné orgány 
vlajkového alebo pobrežného členského štátu mohli prijať opatrenia, ak je to možné, s cieľom 
predísť poškodeniu morského prostredia.

Pozmeňujúci návrh 118
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 42 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 48 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak sa stratený výstroj nedá 
vytiahnuť, kapitán plavidla uvedie 
informácie o stratenom výstroji v lodnom 
denníku podľa článku 14 ods. 3. Príslušný 
orgán vlajkového členského štátu 
informuje príslušný orgán pobrežného 
členského štátu.

3. Ak sa stratený výstroj nedá 
vytiahnuť, kapitán plavidla uvedie 
informácie o stratenom výstroji v lodnom 
denníku podľa článku 14 ods. 3. Príslušný 
orgán vlajkového členského štátu 
bezodkladne informuje príslušný orgán 
pobrežného členského štátu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 42 – písmeno b
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Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 48 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty zbierajú a 
zaznamenávajú informácie týkajúce sa 
strateného výstroja a na požiadanie 
poskytnú tieto informácie Komisii.

5. Členské štáty zbierajú 
a zaznamenávajú všetky informácie 
týkajúce sa strateného výstroja, ktorý sa 
nedal vytiahnuť podľa článku 48 ods. 3, a 
na požiadanie poskytnú tieto informácie 
Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Kontrola oblastí obmedzeného rybolovu Kontrola oblastí obmedzeného rybolovu a 
chránených morských oblastí

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty venujú osobitnú pozornosť kontrole rybárskych plavidiel nielen v oblastiach 
obmedzeného rybolovu, ale aj v chránených morských oblastiach.

Pozmeňujúci návrh 121
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rybolovné činnosti v oblastiach 1. Rybolovné činnosti v oblastiach 
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obmedzeného rybolovu nachádzajúcich sa 
vo vodách Únie kontroluje pobrežný 
členský štát. Pobrežný členský štát musí 
mať systém na detekciu a zaznamenávanie 
vstupov rybárskych plavidiel do oblastí 
obmedzeného rybolovu patriacich pod jeho 
zvrchovanosť alebo právomoc, ich tranzitu 
cez tieto oblasti a ich odchodu z týchto 
oblastí.

obmedzeného rybolovu, a to aj v 
chránených morských oblastiach, 
nachádzajúcich sa vo vodách Únie 
kontroluje pobrežný členský štát. Pobrežný 
členský štát musí mať systém na detekciu a 
zaznamenávanie vstupov rybárskych 
plavidiel do oblastí obmedzeného rybolovu 
patriacich pod jeho zvrchovanosť alebo 
právomoc, ich tranzitu cez tieto oblasti a 
ich odchodu z týchto oblastí vrátane 
chránených morských oblastí.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky podľa článku 50 sa výslovne rozširujú na chránené morské oblasti.

Pozmeňujúci návrh 122
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Rybolovné činnosti v oblastiach 
obmedzeného rybolovu nachádzajúcich sa 
vo vodách Únie kontroluje pobrežný 
členský štát. Pobrežný členský štát musí 
mať systém na detekciu a zaznamenávanie 
vstupov rybárskych plavidiel do oblastí 
obmedzeného rybolovu patriacich pod jeho 
zvrchovanosť alebo právomoc, ich tranzitu 
cez tieto oblasti a ich odchodu z týchto 
oblastí.

1. Rybolovné činnosti v oblastiach 
obmedzeného rybolovu a chránených 
morských oblastiachnachádzajúcich sa vo 
vodách Únie kontroluje pobrežný členský 
štát. Pobrežný členský štát musí mať 
systém na detekciu a zaznamenávanie 
vstupov rybárskych plavidiel do oblastí 
obmedzeného rybolovu a chránených 
morských oblastí patriacich pod jeho 
zvrchovanosť alebo právomoc, ich tranzitu 
cez tieto oblasti a ich odchodu z týchto 
oblastí.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Anja Hazekamp
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rybolovné činnosti rybárskych 
plavidiel Únie v oblastiach obmedzeného 
rybolovu nachádzajúcich sa na otvorenom 
mori alebo vo vodách tretích krajín 
kontrolujú vlajkové členské štáty.

2. Rybolovné činnosti rybárskych 
plavidiel Únie v oblastiach obmedzeného 
rybolovu, a to aj v chránených morských 
oblastiach, nachádzajúcich sa na 
otvorenom mori alebo vo vodách tretích 
krajín kontrolujú vlajkové členské štáty.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky podľa článku 50 sa výslovne rozširujú na chránené morské oblasti. Okrem toho 
by sa mala znížiť frekvencia zasielania v chránených oblastiach rybolovu vrátane chránených 
morských oblastí, keďže sa vyvinuli nákladovo efektívne spôsoby na monitorovanie 
rybárskych plavidiel v reálnom čase.

Pozmeňujúci návrh 124
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rybolovné činnosti rybárskych 
plavidiel Únie v oblastiach obmedzeného 
rybolovu nachádzajúcich sa na otvorenom 
mori alebo vo vodách tretích krajín 
kontrolujú vlajkové členské štáty.

2. Rybolovné činnosti rybárskych 
plavidiel Únie v oblastiach obmedzeného 
rybolovu nachádzajúcich sa v oblastiach 
mimo vnútroštátnej právomoci alebo vo 
vodách tretích krajín kontrolujú vlajkové 
členské štáty.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 125
Manuel Pizarro
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Rybolovné činnosti rybárskych 
plavidiel Únie v oblastiach obmedzeného 
rybolovu nachádzajúcich sa na otvorenom 
mori alebo vo vodách tretích krajín 
kontrolujú vlajkové členské štáty.

2. Rybolovné činnosti rybárskych 
plavidiel Únie v oblastiach obmedzeného 
rybolovu a chránených morských 
oblastiach nachádzajúcich sa na 
otvorenom mori alebo vo vodách tretích 
krajín kontrolujú vlajkové členské štáty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Frekvencia intervalov zasielania 
údajov zodpovedá takmer reálnemu času, 
pričom je maximálne trojminútová po 
tom, ako rybárske plavidlo vstúpi do 
oblasti obmedzeného rybolovu vrátane 
chránených morských oblastí.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky podľa článku 50 sa výslovne rozširujú na chránené morské oblasti. Okrem toho 
by sa mala znížiť frekvencia zasielania v chránených oblastiach rybolovu vrátane chránených 
morských oblastí, keďže sa vyvinuli nákladovo efektívne spôsoby na monitorovanie 
rybárskych plavidiel v reálnom čase.

Pozmeňujúci návrh 127
Margrete Auken
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Po vstupe do oblasti obmedzeného 
rybolovu sa poloha každého rybárskeho 
plavidla zasiela každé 2 minúty.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tranzit cez oblasť s obmedzeným 
rybolovom sa povoľuje všetkým 
rybárskym plavidlám, ktoré v takýchto 
oblastiach nemôžu loviť, za týchto 
podmienok:

3. Tranzit cez oblasť s obmedzeným 
rybolovom, a to aj cez chránené morské 
oblasti, sa povoľuje všetkým rybárskym 
plavidlám, ktoré v takýchto oblastiach 
nemôžu loviť, za týchto podmienok:

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavky podľa článku 50 sa výslovne rozširujú na chránené morské oblasti. Okrem toho 
by sa mala znížiť frekvencia zasielania v chránených oblastiach rybolovu vrátane chránených 
morských oblastí, keďže sa vyvinuli nákladovo efektívne spôsoby na monitorovanie 
rybárskych plavidiel v reálnom čase.

Pozmeňujúci návrh 129
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
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Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tranzit cez oblasť s obmedzeným 
rybolovom sa povoľuje všetkým 
rybárskym plavidlám, ktoré v takýchto 
oblastiach nemôžu loviť, za týchto 
podmienok:

3. Tranzit cez oblasť s obmedzeným 
rybolovom alebo chránené morské oblasti 
sa povoľuje všetkým rybárskym plavidlám, 
ktoré v takýchto oblastiach nemôžu loviť, 
za týchto podmienok:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Tranzit cez oblasť s obmedzeným 
rybolovom sa povoľuje všetkým 
rybárskym plavidlám, ktoré v takýchto 
oblastiach nemôžu loviť, za týchto 
podmienok:

3. Tranzit cez oblasť s obmedzeným 
rybolovom sa povoľuje všetkým 
rybárskym plavidlám Únie, ktoré v 
takýchto oblastiach nemôžu loviť, za 
týchto podmienok:

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 131
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) rýchlosť počas tranzitu nie je 
menšia ako šesť uzlov s výnimkou 
prípadov vyššej moci alebo nepriaznivých 
podmienok. V takýchto prípadoch kapitán 

b) rýchlosť počas tranzitu nie je 
menšia ako šesť uzlov s výnimkou 
prípadov vyššej moci alebo nepriaznivých 
podmienok. V takýchto prípadoch kapitán 
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bezodkladne informuje stredisko 
monitorovania rybolovu svojho vlajkového 
členského štátu a ten následne informuje 
príslušné orgány pobrežného členského 
štátu.

bezodkladne informuje stredisko 
monitorovania rybolovu svojho vlajkového 
členského štátu a ten následne v 
relevantných prípadoch informuje 
príslušné orgány pobrežného členského 
štátu.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 132
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 3 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) neexistujú žiadne osobitné zákazy 
tranzitu plavidla v danej oblasti alebo 
počas určitého časového obdobia dňa 
alebo roka.

Or. en

Odôvodnenie

V niektorých oblastiach s obmedzeným rybolovom a v morských chránených oblastiach je 
zakázaný dokonca aj tranzit plavidiel akéhokoľvek druhu, v iných prípadoch je tranzit 
zakázaný v niektorých obdobiach dňa alebo roka.

Pozmeňujúci návrh 133
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 43
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 50 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Frekvencia intervalu vysielania 
údajov o monitorovaní plavidla sa musí 
automaticky zvýšiť tak, aby čo najviac 
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zodpovedala reálnemu času, od vstupu 
plavidla do oblasti obmedzeného rybolovu 
alebo do chránenej morskej oblasti až po 
jeho výstup.

Or. en

Odôvodnenie

Počas tranzitu, aj keď nedošlo k poklesu rýchlosti plavidla, musí interval vysielania čo 
najviac zodpovedať reálnemu času, keďže pri normálnej činnosti je interval vysielania každé 
2 hodiny.

Pozmeňujúci návrh 134
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
rekreačný rybolov na ich území a vo 
vodách Únie uskutočňoval spôsobom, 
ktorý je v súlade s cieľmi a pravidlami 
spoločnej politiky rybného hospodárstva.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
rekreačný rybolov uskutočňoval spôsobom, 
ktorý je v súlade s cieľmi a pravidlami 
spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby si rekreační rybári boli vedomí akýchkoľvek 
ochranných opatrení, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní rybolovných činností, ako je to už 
napríklad v prípade vykonávania poľovníckych činností. Ich cieľom je tiež umožniť súlad 
medzi ochrannými opatreniami prijatými pre komerčný rybolov a opatreniami pre rekreačný 
rybolov, ktoré sú zamerané na rovnaké populácie alebo druhy.

Pozmeňujúci návrh 135
Inese Vaidere

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
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Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty na tento účel: Členské štáty na tento účel môžu:

Or. en

Odôvodnenie

Vytvára dodatočnú záťaž pre členské štáty, v ktorých rekreačný rybolov nemá veľký vplyv na 
morské zdroje rýb.

Pozmeňujúci návrh 136
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zavedú registračný alebo licenčný 
systém monitorujúci počet fyzických a 
právnických osôb zapojených do 
rekreačného rybolovu; a

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zavedú registračný alebo licenčný 
systém monitorujúci počet fyzických a 
právnických osôb zapojených do 
rekreačného rybolovu a

a) zavedú registračný alebo licenčný 
systém monitorujúci počet fyzických a 
právnických osôb zapojených do 
rekreačného rybolovu a informujúci 
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žiadateľov o zavedených opatreniach 
Únie na ochranu rybolovných zdrojov a

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby si rekreační rybári boli vedomí akýchkoľvek 
ochranných opatrení, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní rybolovných činností, ako je to už 
napríklad v prípade vykonávania poľovníckych činností. Ich cieľom je tiež umožniť súlad 
medzi ochrannými opatreniami prijatými pre komerčný rybolov a opatreniami pre rekreačný 
rybolov, ktoré sú zamerané na rovnaké populácie alebo druhy.

Pozmeňujúci návrh 138
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
 Článok 55 – odsek 1 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zbierajú údaje o úlovkoch z tohto 
rybolovu prostredníctvom hlásenia o 
úlovkoch alebo iných mechanizmov zberu 
údajov založených na metodike, ktorá sa 
oznámi Komisii.

b) zbierajú údaje o úlovkoch z 
rekreačného rybolovu prostredníctvom 
mechanizmov zberu údajov založených na 
metodike, ktorú určí každý členský štát a 
oznámi ju Komisii. Členské štáty zasielajú 
tieto údaje Komisii aspoň raz ročne. 
Členské štáty môžu použiť údaje 
zozbierané podľa nariadenia (EÚ) 
2017/1004 na splnenie povinnosti 
stanovenej v tomto pododseku.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 2 – úvodná časť
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Pokiaľ ide o populáciu, skupiny 
populácie a druhy rýb, na ktoré sa 
vzťahujú ochranné opatrenia Únie 
uplatniteľné na rekreačný rybolov, členské 
štáty

2. Pokiaľ ide o druhy, populáciu 
alebo skupiny populácie rýb, na ktoré sa 
vzťahujú osobitné ochranné opatrenia 
Únie, ako sú kvóty, obmedzenia úlovkov a 
obmedzenia počtu úlovkov, uplatniteľné na 
rekreačný rybolov, členské štáty:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) zabezpečia, aby fyzické a právnické 
osoby zapojené do rekreačného rybolovu 
tejto populácie alebo druhov 
zaznamenávali a odosielali vyhlásenia o 
úlovkoch elektronicky príslušným 
orgánom denne alebo po každom 
rybárskom výjazde a

a) zabezpečia, aby sa množstvá 
ulovených druhov, populácií alebo skupín 
populácií rýb zaznamenávali v prípade 
služobných plavidiel a plavidiel s celkovou 
dĺžkou 12 metrov alebo viac používaných 
pri takomto rekreačnom rybolove; a

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zavedú systém registrácie alebo 
udeľovania licencií pre plavidlá používané 
v takomto rekreačnom rybolove okrem 
registračného alebo licenčného systému 
pre fyzické a právnické osoby uvedené v 

b) zavedú systém registrácie alebo 
udeľovania licencií pre zúčastnené fyzické 
a právnické osoby alebo služobné plavidlá 
a plavidlá s celkovou dĺžkou 12 metrov 
alebo viac používané v rámci takéhoto 
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odseku 1. rekreačného rybolovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Komisia prijme delegované akty v 
súlade s článkom 119a s cieľom doplniť 
toto nariadenie stanovením dodatočných 
opatrení na zabezpečenie súladu medzi 
riadením populácií, skupín populácií a 
druhov, na ktoré sa vzťahujú ochranné 
opatrenia Únie, a rekreačným rybolovom 
tých istých populácií, skupín populácií a 
druhov. Tieto opatrenia zahŕňajú 
obmedzenia týkajúce sa výstroja a 
úlovkov, minimálnu vykládkovú veľkosť 
a oblasti a obdobia obmedzeného 
rybolovu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby si rekreační rybári boli vedomí akýchkoľvek 
ochranných opatrení, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní rybolovných činností, ako je to už 
napríklad v prípade vykonávania poľovníckych činností. Ich cieľom je tiež umožniť súlad 
medzi ochrannými opatreniami prijatými pre komerčný rybolov a opatreniami pre rekreačný 
rybolov, ktoré sú zamerané na rovnaké populácie alebo druhy.

Pozmeňujúci návrh 143
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Predaj úlovkov z rekreačného 
rybolovu je zakázaný.

3. Predaj úlovkov z rekreačného 
rybolovu je zakázaný. Členské štáty 
prijmú opatrenia na zabezpečenie toho, 
aby sa druhy, na ktoré sa vzťahujú 
ochranné opatrenia Únie, neuvádzali na 
trh a nepredávali.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom týchto opatrení je zabezpečiť, aby si rekreační rybári boli vedomí akýchkoľvek 
ochranných opatrení, ktoré sa uplatňujú pri vykonávaní rybolovných činností, ako je to už 
napríklad v prípade vykonávania poľovníckych činností. Ich cieľom je tiež umožniť súlad 
medzi ochrannými opatreniami prijatými pre komerčný rybolov a opatreniami pre rekreačný 
rybolov, ktoré sú zamerané na rovnaké populácie alebo druhy.

Pozmeňujúci návrh 144
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Predaj úlovkov z rekreačného 
rybolovu je zakázaný.

3. Uvádzanie na trh a predaj úlovkov 
z rekreačného rybolovu je zakázaný.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Súčasťou vnútroštátnych 
kontrolných programov uvedených v 
článku 93a sú osobitné kontrolné činnosti 
týkajúce sa rekreačného rybolovu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov prijať podrobné 
pravidlá týkajúce sa:

So zreteľom na úlovky uvedené odseku 2 
písm. a) môže Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť podrobné 
pravidlá o:

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) systémov registrácie alebo 
udeľovania licencií na rekreačný rybolov 
pre konkrétne druhy alebo populáciu,

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 148
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) zberu údajov, zaznamenávania a 
zasielania údajov o úlovkoch,

b) zaznamenávania a zasielania 
údajov o úlovkoch,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) sledovania plavidiel používaných 
na rekreačný rybolov a

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) kontroly a označovania výstroja 
používaného na rekreačný rybolov.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 151
Jessica Polfjärd

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Tento článok sa vzťahuje na 
všetky činnosti rekreačného rybolovu 
vrátane rybolovných činností 
organizovaných komerčnými subjektmi v 
sektore cestovného ruchu a v sektore 
športových súťaží.“

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 44
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 55 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Tento článok sa vzťahuje na všetky 
činnosti rekreačného rybolovu vrátane 
rybolovných činností organizovaných 
komerčnými subjektmi v sektore 
cestovného ruchu a v sektore športových 
súťaží.

6. Tento článok sa vzťahuje na všetky 
činnosti rekreačného rybolovu, ktoré sa 
vykonávajú s pomocou plavidla alebo z 
brehu a za použitia akýchkoľvek lovných 
alebo zberných metód, vrátane 
rybolovných činností organizovaných 
komerčnými subjektmi v sektore 
cestovného ruchu a v sektore športových 
súťaží.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité objasniť, že tento článok sa vzťahuje na akúkoľvek činnosť rekreačného rybolovu z 
brehu alebo s pomocou plavidla a s použitím akejkoľvek rybolovnej techniky.
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Pozmeňujúci návrh 153
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 46
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 58 – odsek 6 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ha) v prípade produktov rybolovu 
ulovených na mori, číslo IMO alebo iné 
jedinečné identifikačné číslo rybárskeho 
plavidla (ak číslo IMO nie je možné 
uplatniť).

Or. en

Odôvodnenie

Nové požiadavky na vysledovateľnosť by mali príslušným orgánom umožniť vystopovať 
produkty rybolovu dovezené do EÚ až po plavidlo, ktoré ryby ulovilo.

Pozmeňujúci návrh 154
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 46
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 58 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty môžu od požiadaviek 
stanovených v tomto článku oslobodiť 
malé množstvá produktov predávané 
priamo spotrebiteľom z rybárskych 
plavidiel pod podmienkou, že nepresiahnu 
úroveň 5 kg produktu rybného 
hospodárstva na spotrebiteľa a deň.

7. Členské štáty môžu od požiadaviek 
stanovených v tomto článku oslobodiť 
malé množstvá produktov predávané 
priamo spotrebiteľom z rybárskych 
plavidiel pod podmienkou, že nepresiahnu 
úroveň 5 kg produktu rybného 
hospodárstva na spotrebiteľa a deň a 150 
kg produktu rybného hospodárstva 
na týždeň na plavidlo.

Or. en
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Odôvodnenie

Množstvá, ktoré sa predávajú priamo, sú veľmi obmedzené, 150 kg na týždeň vychádza z 
možnosti, že plavidlo predá v priemere veľmi obmedzené množstvo – 30 kg denne za 5 dní 
činnosti v priebehu jedného týždňa, ostatné množstvo prekračujúce tento limit sa uvedie do 
bežného obchodného obehu.

Pozmeňujúci návrh 155
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 49
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 60 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Odchylne od odseku 1 môžu 
členské štáty povoliť, aby sa produkty 
rybného hospodárstva vážili pri vykládke 
netriedené, ak sú splnené tieto 
podmienky:

vypúšťa sa

a) Váženie netriedeného produktu 
rybného hospodárstva sa vykonáva pri 
vykládke na systéme, ktorý prevádzkujú 
alebo kontrolujú príslušné orgány pred 
prepravou, uskladnením alebo uvedením 
na trh;
b) V prípade netriedených vykládok, 
ktoré nie sú určené na ľudskú spotrebu: 
členský štát prijal plán odberu vzoriek 
založený na riziku a Komisia tento plán 
schválila;
c) V prípade produktov rybného 
hospodárstva určených na ľudskú 
spotrebu: druhé váženie podľa druhov 
produktov rybného hospodárstva 
vykonáva registrovaná osoba oprávnená 
na váženie. Toto druhé váženie sa môže 
uskutočniť po preprave, v aukčnom 
stredisku, v priestoroch registrovaného 
kupujúceho alebo registrovanej výrobnej 
organizácie. Výsledok druhého váženia sa 
odovzdá kapitánovi.

Or. en
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Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť rovnaké podmienky v rámci celého rybného hospodárstva EÚ 
a vzhľadom na nedávne prípady podvodov v súvislosti s požiadavkami na váženie je podľa 
súčasného kontrolného nariadenia dôležité odstrániť všetky výnimky stanovené v článku 60.

Pozmeňujúci návrh 156
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 60
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 74 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) legálnosť produktov rybného 
hospodárstva ponechaných na palube, 
skladovaných, prepravovaných, 
prekladaných, prenášaných, vyložených, 
spracovávaných alebo uvádzaných na trh a 
presnosť príslušnej dokumentácie alebo 
elektronických prenosov;

a) legálnosť produktov rybného 
hospodárstva ponechaných na palube, 
vyradených, skladovaných, 
prepravovaných, prekladaných, 
prenášaných, vyložených, spracovávaných 
alebo uvádzaných na trh a presnosť 
príslušnej dokumentácie alebo 
elektronických prenosov;

Or. en

Odôvodnenie

Keďže opis zahŕňa aj súlad činností s pravidlami spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, na základe ustanovení príslušného plánu pre odhadzovanie úlovkov je potrebné 
zahrnúť aj vyraďovanie.

Pozmeňujúci návrh 157
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 60
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 74 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) legálnosť rybárskeho výstroja 
používaného na cieľové druhy a na úlovky 
ponechané na palube a vybavenia na 

b) legálnosť rybárskeho výstroja 
používaného na cieľové a vedľajšie druhy 
a na úlovky ponechané na palube 
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vytiahnutie rybárskeho výstroja podľa 
článku 48;

a vybavenia na vytiahnutie rybárskeho 
výstroja podľa článku 48;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 60
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 74 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Úradníci musia byť schopní 
preskúmať všetky príslušné priestory, 
paluby a miestnosti. Takisto musia byť 
schopní preskúmať úlovky, spracované 
alebo nespracované, siete alebo iný výstroj, 
vybavenie, kontajnery a balíky obsahujúce 
ryby alebo produkty rybného hospodárstva 
a všetky súvisiace dokumenty alebo 
elektronické prenosy, ktoré považujú za 
potrebné na overenie dodržiavania 
pravidiel spoločnej politiky rybného 
hospodárstva. Okrem toho môžu 
vypočúvať osoby, o ktorých predpokladajú, 
že majú informácie o záležitostiach, ktoré 
sú predmetom inšpekcie.

4. Úradníci musia byť schopní 
preskúmať všetky príslušné priestory, 
paluby a miestnosti. Takisto musia byť 
schopní preskúmať úlovky, spracované 
alebo nespracované, siete alebo iný výstroj, 
vybavenie, zmierňujúce opatrenia 
nainštalované na palube na prevenciu 
náhodných úlovkov, kontajnery a balíky 
obsahujúce ryby alebo produkty rybného 
hospodárstva a všetky súvisiace 
dokumenty alebo elektronické prenosy, 
ktoré považujú za potrebné na overenie 
dodržiavania pravidiel spoločnej politiky 
rybného hospodárstva. Okrem toho môžu 
vypočúvať osoby, o ktorých predpokladajú, 
že majú informácie o záležitostiach, ktoré 
sú predmetom inšpekcie.

Or. es

Odôvodnenie

Inšpektori musia do svojich bežných kontrolných a inšpekčných protokolov zahrnúť náhodné 
úlovky citlivých druhov, ako sú vtáky, cicavce, korytnačky, raje a žraloky, ako aj inštaláciu a 
riadne fungovanie zmierňujúcich opatrení uplatňovaných v príslušnej flotile, aby sa 
minimalizoval počet náhodných úlovkov.

Pozmeňujúci návrh 159
Stanislav Polčák
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 60
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 74 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Úradníci musia byť schopní 
preskúmať všetky príslušné priestory, 
paluby a miestnosti. Takisto musia byť 
schopní preskúmať úlovky, spracované 
alebo nespracované, siete alebo iný výstroj, 
vybavenie, kontajnery a balíky obsahujúce 
ryby alebo produkty rybného hospodárstva 
a všetky súvisiace dokumenty alebo 
elektronické prenosy, ktoré považujú za 
potrebné na overenie dodržiavania 
pravidiel spoločnej politiky rybného 
hospodárstva. Okrem toho môžu 
vypočúvať osoby, o ktorých predpokladajú, 
že majú informácie o záležitostiach, ktoré 
sú predmetom inšpekcie.

4. Úradníkom musí byť dovolené 
preskúmať všetky príslušné priestory, 
paluby a miestnosti. Takisto musia byť 
schopní preskúmať úlovky, spracované 
alebo nespracované, siete alebo iný výstroj, 
vybavenie, kontajnery a balíky obsahujúce 
ryby alebo produkty rybného hospodárstva 
a všetky súvisiace dokumenty alebo 
elektronické prenosy, ktoré považujú za 
potrebné na overenie dodržiavania 
pravidiel spoločnej politiky rybného 
hospodárstva. Okrem toho môžu 
vypočúvať osoby, o ktorých predpokladajú, 
že majú informácie o záležitostiach, ktoré 
sú predmetom inšpekcie.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 160
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 60
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 74 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. Úradníkom je poskytnutá odborná 
príprava potrebná na vykonávanie ich 
inšpekčných a kontrolných povinností a 
sú vybavení zdrojmi potrebnými na ich 
riadne vykonávanie.

Or. es

Odôvodnenie

Inšpektorom bude poskytnutá odborná príprava, aby mohli riadne vykonávať svoju inšpekčnú 
činnosť, ktorá zahŕňa odhodené úlovky a zmierňujúce opatrenia v prípade náhodných úlovkov 
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citlivých druhov, ako sú vtáky, cicavce, korytnačky, raje a žraloky. Všetci inšpektori v oblasti 
rybolovu musia byť vybavení vhodnými nástrojmi na správne vykonávanie svojich 
kontrolných a inšpekčných povinností, napríklad zariadeniami na meranie veľkosti sietí alebo 
vozidlami na ich cestovné potreby.

Pozmeňujúci návrh 161
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 60
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 78 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia a aktualizujú 
elektronickú databázu, do ktorej ukladajú 
všetky správy o inšpekciách a správy o 
dohľade týkajúce sa rybárskych plavidiel 
plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré 
vypracovali ich úradníci alebo úradníci 
iných členských štátov alebo úradníci z 
tretích krajín, ako aj iné správy o inšpekcii 
a správy o dohľade vypracované ich 
úradníkmi.

1. Členské štáty zriadia a aktualizujú 
verejne prístupnú elektronickú databázu, 
do ktorej ukladajú všetky správy o 
inšpekciách a správy o dohľade týkajúce sa 
rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich 
vlajkou, ktoré vypracovali ich úradníci 
alebo úradníci iných členských štátov alebo 
úradníci z tretích krajín, ako aj iné správy o 
inšpekcii a správy o dohľade vypracované 
ich úradníkmi.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 162
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 60
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 78 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia a aktualizujú 
elektronickú databázu, do ktorej ukladajú 
všetky správy o inšpekciách a správy o 
dohľade týkajúce sa rybárskych plavidiel 
plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré 
vypracovali ich úradníci alebo úradníci 
iných členských štátov alebo úradníci z 

1. Členské štáty zriadia a aktualizujú 
verejne prístupnú elektronickú databázu, 
do ktorej ukladajú všetky správy o 
inšpekciách a správy o dohľade týkajúce sa 
rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich 
vlajkou, ktoré vypracovali ich úradníci 
alebo úradníci iných členských štátov alebo 
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tretích krajín, ako aj iné správy o inšpekcii 
a správy o dohľade vypracované ich 
úradníkmi.

úradníci z tretích krajín, ako aj iné správy o 
inšpekcii a správy o dohľade vypracované 
ich úradníkmi.

Or. es

Odôvodnenie

Informácie sú dostupné v elektronickej podobe verejnosti, aby široká verejnosť, a najmä vedci 
a odborníci, mohli nahliadnuť do údajov a vykonávať výskum a predkladať návrhy správy, 
ktoré považujú za relevantné, čím sa zabezpečí transparentnosť environmentálnych informácií 
o rybolovných činnostiach EÚ.

Pozmeňujúci návrh 163
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 60
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 78 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zriadia a aktualizujú 
elektronickú databázu, do ktorej ukladajú 
všetky správy o inšpekciách a správy o 
dohľade týkajúce sa rybárskych plavidiel 
plaviacich sa pod ich vlajkou, ktoré 
vypracovali ich úradníci alebo úradníci 
iných členských štátov alebo úradníci z 
tretích krajín, ako aj iné správy o inšpekcii 
a správy o dohľade vypracované ich 
úradníkmi.

1. Členské štáty zriadia a aktualizujú 
verejnú elektronickú databázu, do ktorej 
ukladajú všetky správy o inšpekciách a 
správy o dohľade týkajúce sa rybárskych 
plavidiel plaviacich sa pod ich vlajkou, 
ktoré vypracovali ich úradníci alebo 
úradníci iných členských štátov alebo 
úradníci z tretích krajín, ako aj iné správy o 
inšpekcii a správy o dohľade vypracované 
ich úradníkmi.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
César Luena

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 60
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 79 – odsek 3 – písmeno b a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odborná príprava pre inšpektorov 
rybolovu v tretích krajinách s cieľom 
podporiť kontrolu plavidiel Únie mimo 
vôd EÚ.

Or. es

Odôvodnenie

Plavidlá EÚ loviace mimo vôd EÚ sa musia podrobiť kontrole, aby sa zabezpečilo, že budú v 
súlade s právnymi predpismi EÚ. To často znamená, že miestne orgány v tretích krajinách 
musia kontrolovať plavidlá EÚ bez toho, aby poznali predpisy EÚ. Týchto úradníkov musia 
preto vyškoliť inšpektori EÚ s cieľom zabezpečiť správne vykonávanie kontrol plavidiel EÚ, 
ktoré lovia mimo vôd EÚ.

Pozmeňujúci návrh 165
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 63
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 82 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. V prípade zistenia závažného 
porušenia úradníci môžu zostať na palube 
rybárskeho plavidla až do ukončenia 
vyšetrovania uvedeného v článku 85.“

2. V prípade zistenia závažného 
porušenia majú úradníci dovolené zostať 
na palube rybárskeho plavidla až do 
ukončenia vyšetrovania uvedeného v 
článku 85.“

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 166
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 68
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 88 – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak členský štát vykládky alebo 
prekládky nie je vlajkovým členským 
štátom a jeho príslušné orgány neprijmú 
proti zodpovedným fyzickým alebo 
právnickým osobám primerané opatrenia 
alebo neprenesú konanie v súlade s 
článkom 86, množstvá rýb, ktoré boli 
ulovené, vyložené alebo preložené v 
rozpore s pravidlami spoločnej politiky v 
oblasti rybného hospodárstva sa môžu 
započítať do kvóty pridelenej členskému 
štátu vykládky alebo prekládky.

1. Ak členský štát vykládky alebo 
prekládky nie je vlajkovým členským 
štátom a jeho príslušné orgány neprijmú 
proti zodpovedným fyzickým alebo 
právnickým osobám primerané opatrenia 
alebo neprenesú konanie v súlade s 
článkom 86, množstvá rýb, ktoré boli 
ulovené, vyradené, vyložené alebo 
preložené v rozpore s pravidlami spoločnej 
politiky v oblasti rybného hospodárstva sa 
môžu započítať do kvóty pridelenej 
členskému štátu vykládky alebo prekládky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 68
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 88 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak členský štát vykládky alebo 
prekládky nie je vlajkovým členským 
štátom a jeho príslušné orgány neprijmú 
proti zodpovedným fyzickým alebo 
právnickým osobám primerané opatrenia 
alebo neprenesú konanie v súlade s 
článkom 86, množstvá rýb, ktoré boli 
ulovené, vyložené alebo preložené v 
rozpore s pravidlami spoločnej politiky v 
oblasti rybného hospodárstva sa môžu 
započítať do kvóty pridelenej členskému 
štátu vykládky alebo prekládky.

1. Ak členský štát vykládky alebo 
prekládky nie je vlajkovým členským 
štátom a jeho príslušné orgány neprijmú 
proti zodpovedným fyzickým alebo 
právnickým osobám primerané opatrenia 
alebo neprenesú konanie v súlade s 
článkom 86, množstvá rýb, ktoré boli 
ulovené, vyložené alebo preložené v 
rozpore s pravidlami spoločnej politiky v 
oblasti rybného hospodárstva sa 
započítavajú do kvóty pridelenej 
členskému štátu vykládky alebo prekládky.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa nariadenia o kontrole v prípade porušenia pravidiel spoločnej rybárskej politiky musia 
príslušné členské štáty prijať primerané následné kroky a opatrenia. Ak tak neurobia, 
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Komisia má rovnakú zodpovednosť za automatické započítanie ulovených, vyložených alebo 
preložených rýb v rozpore s pravidlami spoločnej rybárskej politiky do kvóty členského štátu 
vykládky alebo prekládky, ak tento členský štát neprijme primerané opatrenia alebo 
neprevedie konanie do vlajkového členského štátu.

Pozmeňujúci návrh 168
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 68
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 88 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak členský štát vykládky alebo 
prekládky už nemá k dispozícii 
zodpovedajúcu kvótu, uplatňuje sa článok 
37. Na tento účel sa množstvá rýb, ktoré 
boli ulovené, vyložené alebo preložené v 
rozpore s pravidlami spoločnej politiky v 
oblasti v oblasti rybného hospodárstva, 
považuje za zodpovedajúce výške utrpenej 
škody, ako je uvedené v danom článku, 
vlajkovým členským štátom.

3. Ak členský štát vykládky alebo 
prekládky už nemá k dispozícii 
zodpovedajúcu kvótu, uplatňuje sa článok 
37. Na tento účel sa množstvá rýb, ktoré 
boli ulovené, vyradené, vyložené alebo 
preložené v rozpore s pravidlami spoločnej 
politiky v oblasti v oblasti rybného 
hospodárstva, považuje za zodpovedajúce 
výške utrpenej škody, ako je uvedené 
v danom článku, vlajkovým členským 
štátom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 89a – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty musia zabezpečiť, 
aby fyzická osoba, ktorá porušila pravidlá 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, alebo právnická osoba, ktorá 
je zodpovedná za porušovanie pravidiel 
spoločnej politiky v oblasti rybného 

1. Členské štáty musia zabezpečiť, 
aby fyzická osoba, ktorá porušila pravidlá 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, alebo právnická osoba, ktorá 
je zodpovedná za porušovanie pravidiel 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
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hospodárstva, boli potrestané účinnými, 
primeranými a odrádzajúcimi správnymi 
sankciami.

hospodárstva, boli potrestané účinnými, 
primeranými a odrádzajúcimi správnymi 
sankciami. Členské štáty môžu rovnako 
alebo alternatívne používať účinné, 
primerané a odrádzajúce trestné sankcie.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 170
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 89a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri určovaní týchto sankcií členské 
štáty berú do úvahy najmä závažnosť 
porušenia vrátane úrovne poškodenia 
životného prostredia, hodnotu poškodenia 
zdrojov rybolovu, povahu a rozsah 
porušenia, jeho trvanie alebo opakovanie 
alebo akumuláciu súbežných porušení.

3. Pri určovaní týchto sankcií členské 
štáty berú do úvahy najmä závažnosť 
porušenia vrátane úrovne poškodenia 
životného prostredia, akýkoľvek 
nepriaznivý účinok na dobré životné 
podmienky alebo ochranu zvierat, hodnotu 
poškodenia zdrojov rybolovu, povahu a 
rozsah porušenia, jeho trvanie alebo 
opakovanie alebo akumuláciu súbežných 
porušení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 89a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Pri určovaní týchto sankcií členské 
štáty berú do úvahy najmä závažnosť 
porušenia vrátane úrovne poškodenia 
životného prostredia, hodnotu poškodenia 

3. Pri určovaní týchto sankcií členské 
štáty berú do úvahy najmä závažnosť 
porušenia vrátane úrovne poškodenia 
životného prostredia, akýkoľvek 
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zdrojov rybolovu, povahu a rozsah 
porušenia, jeho trvanie alebo opakovanie 
alebo akumuláciu súbežných porušení.

nepriaznivý účinok na dobré životné 
podmienky alebo ochranu zvierat, hodnotu 
poškodenia zdrojov rybolovu, povahu 
a rozsah porušenia, jeho trvanie alebo 
opakovanie a akumuláciu súbežných 
porušení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 89a – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Členské štáty môžu uplatňovať 
systém, podľa ktorého je pokuta primeraná 
obratu právnickej osoby alebo 
hospodárskemu prínosu dosiahnutému 
alebo predpokladanému pri spáchaní 
porušenia.

4. Členské štáty uplatňujú systém, 
podľa ktorého je pokuta primeraná obratu 
právnickej osoby alebo hospodárskemu 
prínosu dosiahnutému alebo 
predpokladanému pri spáchaní porušenia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 90 – odsek 2 – f a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

fa) odstraňovanie plutiev žralokov na 
palube plavidiel v rozpore s nariadením 
Rady (ES) č. 1185/20031a , alebo 
oddeľovanie klepiet od krabov v súlade s 
nariadením (EÚ) 2019/1241 Európskeho 
parlamentu a Rady1b; alebo
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________________
1aNariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 z 26. 
júna 2003 o odstraňovaní plutiev žralokov 
na palube plavidiel (Ú. v. EÚ L 167, 
4.7.2003, s. 1).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o 
zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane 
morských ekosystémov prostredníctvom 
technických opatrení, ktorým sa menia 
nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) 
č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, 
(EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 
2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa 
zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, 
(ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) 
č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) 
č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, 
s. 105).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 90 – odsek 2 – písmeno h

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

h) zapojenie sa do prevádzky, riadenia 
a vlastníctva plavidla vykonávajúceho 
NNN rybolov, ako je vymedzené v 
nariadení Rady (ES) č. 1005/2008, alebo 
zamestnanie sa na takomto plavidle, najmä 
pokiaľ ide o plavidlá, ktoré sú uvedené v 
zozname plavidiel NNN Únie alebo 
regionálnej organizácie pre riadenie 
rybného hospodárstva podľa článkov 29 a 
30 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, 
alebo poskytovanie služieb 
prevádzkovateľom, ktorí sú prepojení s 
plavidlom vykonávajúcim NNN rybolov; 

h) zapojenie sa do prevádzky, riadenia 
a vlastníctva plavidla vykonávajúceho 
NNN rybolov, ako je vymedzené 
v nariadení Rady (ES) č. 1005/2008, alebo 
zamestnanie sa na takomto plavidle, najmä 
pokiaľ ide o plavidlá, ktoré sú uvedené 
v zozname plavidiel NNN Únie alebo 
regionálnej organizácie pre riadenie 
rybného hospodárstva podľa článkov 29 
a 30 nariadenia Rady (ES) č. 1005/2008, 
alebo poskytovanie služieb 
prevádzkovateľom, ktorí sú prepojení s 
plavidlom vykonávajúcim NNN rybolov 
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alebo alebo ktoré využívajú, napomáhajú alebo 
vykonávajú NNN rybolov, vrátane 
prevádzkovateľov, skutočných príjemcov, 
vlastníkov, poskytovateľov logistických 
služieb, ako aj poskytovateľov poistenia 
a iných poskytovateľov finančných 
služieb; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 90 – odsek 2 – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) rybolov v obmedzenom alebo 
uzavretom priestore alebo v oblasti obnovy 
populácie rýb alebo počas obdobia zákazu 
rybolovu, alebo bez kvóty alebo po 
dosiahnutí kvóty alebo nad rámec 
povolenej hĺbky; alebo

i) rybolov v obmedzenom alebo 
uzavretom priestore alebo v oblasti obnovy 
populácie rýb alebo počas obdobia zákazu 
rybolovu, alebo bez kvóty alebo po 
dosiahnutí kvóty alebo nad rámec 
povolenej hĺbky, vrátane obmedzených 
alebo uzavretých oblastí na ochranu 
citlivých druhov a citlivých biotopov 
podľa smernice Rady 92/43/EHS1a alebo 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES 1b; alebo

_____________________

 1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 92/43/EHS  z 21. mája 1992 o 
ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 
206, 22.7.1992, s. 7).
1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ 
L 20, 26.1.2010, s. 7).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 176
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 90 – odsek 2 – písmeno i a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) úmyselný lov (vrátane vedľajších 
úlovkov) citlivých druhov chránených 
podľa právnych predpisov Únie, najmä 
podľa smernice Rady 92/43/EHS 1a alebo 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES 1b ;
________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 92/43/EHS  z 21. mája 1992 o 
ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 
206, 22.7.1992, s. 7).
1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ 
L 20, 26.1.2010, s. 7).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 90 – odsek 2 – písmeno i b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ib) odstraňovanie plutiev žralokov na 
palube plavidiel v rozpore s nariadením 
Rady (ES) č. 1185/20031a , alebo 
oddeľovanie klepiet od krabov v súlade s 
nariadením (EÚ) 2019/1241 Európskeho 
parlamentu alebo Rady 1b; alebo
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___________________
1aNariadenie Rady (ES) č. 1185/2003 z 26. 
júna 2003 o odstraňovaní plutiev žralokov 
na palube plavidiel (Ú. v. EÚ L 167, 
4.7.2003, s. 1).
1b Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 2019 o 
zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane 
morských ekosystémov prostredníctvom 
technických opatrení, ktorým sa menia 
nariadenia Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) 
č. 1224/2009 a nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013, 
(EÚ) 2016/1139, (EÚ) 2018/973, (EÚ) 
2019/472 a (EÚ) 2019/1022 a ktorým sa 
zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 894/97, 
(ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) 
č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) 
č. 2187/2005 (Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, 
s. 105).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 90 – odsek 2 – písmeno j a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ja) zapojenie sa do priameho lovu 
citlivých druhov chránených podľa 
právnych predpisov Únie, najmä podľa 
smernice Rady 92/43/EHS1a alebo 
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2009/147/ES1b; alebo
_____________________
1a Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 92/43/EHS  z 21. mája 1992 o 
ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 
206, 22.7.1992, s. 7).
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1b Smernica Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o 
ochrane voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ 
L 20, 26.1.2010, s. 7).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 90 – odsek 2 – písmeno l

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

l) používanie zakázaného rybárskeho 
výstroja; alebo

l) používanie zakázaného rybárskeho 
výstroja alebo zakázaných metód 
rybolovu; alebo

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 180
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 90 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nesplnenie povinností súvisiacich s 
používaním rybárskeho výstroja podľa 
pravidiel spoločnej politiky rybného 
hospodárstva; alebo

d) nesplnenie povinností súvisiacich s 
používaním, identifikáciou, zhodnotením 
a zneškodnením rybárskeho výstroja podľa 
pravidiel spoločnej politiky rybného 
hospodárstva alebo nesplnenie povinností 
týkajúcich sa technických opatrení a 
ochrany morských ekosystémov, a najmä 
povinnosť vykonať opatrenia na 
zmiernenie náhodných úlovkov citlivých 
druhov; alebo

Or. en
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Odôvodnenie

Skutočnosť, že si prevádzkovateľ neplní povinnosti vyplývajúce z nariadenia o technických 
opatreniach, najmä ak sa týkajú vykonávania opatrení na zmiernenie náhodných úlovkov 
citlivých druhov, sa nepovažuje za závažné porušenie pravidiel spoločnej politiky rybného 
hospodárstva. Toto by sa malo opraviť, keďže pravidlá týkajúce sa technických opatrení sú 
súčasťou spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 181
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 90 – odsek 3 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) nesplnenie povinností súvisiacich s 
používaním rybárskeho výstroja podľa 
pravidiel spoločnej politiky rybného 
hospodárstva; alebo

d) nesplnenie povinností súvisiacich s 
identifikáciou, používaním, 
zneškodňovaním alebo zhodnocovaním 
rybárskeho výstroja podľa pravidiel 
spoločnej politiky rybného hospodárstva 
alebo nesplnenie povinností súvisiacich s 
ochranou morských ekosystémov a 
technických opatrení, najmä povinnosti 
vykonať opatrenia na zníženie náhodných 
úlovkov citlivých druhov; alebo

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 90 – odsek 3 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) odmietnutie vedeckého 
pozorovateľa na palube plavidla bez 
predchádzajúceho súhlasu členského 
štátu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 91 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Bezprostredné opatrenia na 
presadzovanie uvedené v odseku 1 musia 
mať takú povahu, aby zabránili 
pokračovaniu príslušného zisteného 
závažného porušenia, aby podnikli všetky 
potrebné kroky na zabezpečenie úschovy 
dôkazov týkajúcich sa takéhoto podozrenia 
z vážneho porušenia a aby umožnili 
príslušným orgánom dokončiť 
vyšetrovanie.

2. Bezprostredné opatrenia 
na presadzovanie uvedené v odseku 1 
musia mať takú povahu, aby zabránili 
pokračovaniu príslušného zisteného 
závažného porušenia, aby sa predišlo 
dodatočnej environmentálnej škode, aby 
podnikli všetky potrebné kroky 
na zabezpečenie úschovy dôkazov 
týkajúcich sa takéhoto podozrenia 
z vážneho porušenia a aby umožnili 
príslušným orgánom dokončiť 
vyšetrovanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 91a – odsek 2 – zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– minimálna pokuta je najmenej 
päťnásobkom hodnoty produktov 
rybolovu získaných spáchaním závažného 
porušenia a

– minimálna pokuta je najmenej 
šesťnásobkom hodnoty produktov 
rybolovu získaných spáchaním závažného 
porušenia a

Or. cs
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Pozmeňujúci návrh 185
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 91a – odsek 2 – zarážka 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

– maximálna pokuta je najmenej 
osem násobkom hodnoty produktov 
rybolovu získaných spáchaním závažného 
porušenia.

– maximálna pokuta je najmenej 
desaťnásobkom hodnoty produktov 
rybolovu získaných spáchaním závažného 
porušenia.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 186
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 69
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 93 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zapíšu do národného 
registra porušení pravidiel všetky 
podozrivé a potvrdené porušenia pravidiel 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, ktorých sa dopustili plavidlá 
plaviace sa pod ich vlajkou alebo vlajkou 
tretej krajiny alebo ich štátnymi 
príslušníkmi, a to vrátane všetkých 
rozhodnutí a sankcií, ktoré vykonali, a 
počtu pridelených bodov. Porušenia 
rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich 
vlajkou alebo ich štátnych príslušníkov, 
ktorí sú stíhaní v iných členských štátoch, 
tieto členské štáty takisto zapíšu do svojho 
národného registra porušení po oznámení 
konečného rozhodnutia zo strany 
príslušného členského štátu podľa článku 
92b.

1. Členské štáty zapíšu do národného 
registra porušení pravidiel všetky 
podozrivé a potvrdené porušenia pravidiel 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva, ktorých sa dopustili plavidlá 
plaviace sa pod ich vlajkou alebo vlajkou 
tretej krajiny alebo ich štátnymi 
príslušníkmi, a to vrátane všetkých 
rozhodnutí a sankcií, ktoré vykonali, a 
počtu pridelených bodov. Porušenia 
rybárskych plavidiel plaviacich sa pod ich 
vlajkou alebo ich štátnych príslušníkov, 
ktorí sú stíhaní v iných členských štátoch, 
tieto členské štáty takisto zapíšu do svojho 
národného registra porušení po oznámení 
konečného rozhodnutia zo strany 
príslušného členského štátu podľa článku 
92b. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
údaje uvedené v národných registroch 
prístupné verejnosti a iným členským 
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štátom, a to aspoň v anonymizovanej 
forme.

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 187
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 70
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 93a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Do 30. júna každého roka členské 
štáty predložia Komisii správu o 
inšpekciách a kontrolách vykonaných v 
predchádzajúcom roku v súlade s 
národnými kontrolnými programami a v 
súlade s týmto nariadením.

2. Do 30. júna každého roka členské 
štáty predložia Komisii správu o 
inšpekciách a kontrolách vykonaných v 
predchádzajúcom roku v súlade s 
národnými kontrolnými programami a v 
súlade s týmto nariadením. Tieto správy sa 
uverejnia na oficiálnej webovej stránke 
členského štátu, ktorý podáva správu a na 
verejnej webovej stránke Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 70
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 93a – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Správy uvedené v odseku 2 musí 
obsahovať aspoň tieto informácie:
a) celkový rozpočet vyčlenený na 
kontrolu rybolovu;
b) počet a druh vykonaných inšpekcií 
a kontrol;
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c) počet a druh podozrivých a 
potvrdených porušení právnych predpisov 
vrátane závažných porušení predpisov;
d) druh opatrení nadväzujúcich na 
potvrdené porušenia (jednoduché 
varovanie, správna sankcia, trestná 
sankcia, okamžité vynucovacie opatrenie, 
počet uložených trestných bodov); a
e) počet, miesto a druh stratených 
rybárskych výstrojov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 71 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 101 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

71a) v článku 101 sa dopĺňa tento 
odsek:
„4a. Komisia najneskôr do jedného 
mesiaca po ich finalizácii zverejní na 
svojom webovom sídle zhrnutie overovaní, 
autonómnych inšpekcií alebo 
audítorských správ.“

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenia transparentnosti a všeobecného povedomia tvorcov rozhodnutí o 
skutočnom stave vykonávania pravidiel kontroly rybolovu v EÚ sa na jej webovom sídle 
uverejní verzia overovania, autonómnej inšpekcie alebo správy o audite Komisie. Platí to 
napríklad v oblasti dodržiavania právnych predpisov v oblasti potravín a krmív a predpisov o 
zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

Pozmeňujúci návrh 190
Margrete Auken
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 71 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 101 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

71a) v článku 101 sa dopĺňa tento 
odsek:
„4a. Komisia najneskôr do jedného 
mesiaca po ich finalizácii uverejní na 
svojom webovom sídle verziu overovania, 
autonómnej inšpekcie alebo správy o 
audite.“

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN))

Odôvodnenie

Podobné správy sa už uverejňujú v iných oblastiach politiky, napríklad v súvislosti v oblasti 
dodržiavania právnych predpisov v oblasti potravín a krmív a predpisov o zdraví zvierat.

Pozmeňujúci návrh 191
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 71 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 101 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

71a) v článku 101 sa dopĺňa tento 
odsek:
„4a. Komisia najneskôr do jedného 
mesiaca po ich finalizácii zverejní na 
svojom webovom sídle verziu overovaní, 
autonómnych inšpekcií alebo 
audítorských správ.“

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme zvýšenia transparentnosti a všeobecného povedomia tvorcov rozhodnutí o 
skutočnom stave vykonávania pravidiel kontroly rybolovu v EÚ sa na jej webovom sídle 
uverejní verzia overovaní, autonómnych inšpekcií alebo audítorských správ Komisie. Platí to 
napríklad v oblasti dodržiavania právnych predpisov v oblasti potravín a krmív a predpisov o 
zdraví zvierat a o starostlivosti o zvieratá.

Pozmeňujúci návrh 192
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 73 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 104 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak členský štát nedodržiava svoje 
povinnosti týkajúce sa vykonávania 
viacročného plánu a ak má Komisia dôkaz 
o tom, že nedodržanie týchto povinností 
predstavuje vážne ohrozenie ochrany 
populácie rýb alebo skupiny populácie rýb, 
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov dočasne uzavrieť 
rybolov dotknutý týmito nedostatkami pre 
príslušný členský štát.“

1. Ak členský štát nedodržiava svoje 
povinnosti týkajúce sa vykonávania 
pravidiel spoločnej politiky v oblasti 
rybného hospodárstva vrátane pravidiel o 
technických opatreniach na zachovanie 
rybolovných zdrojov a ochranu morských 
ekosystémov a pravidiel vyplývajúcich z 
tohto nariadenia a ak má Komisia dôkaz 
o tom, že nedodržanie týchto povinností 
predstavuje vážne ohrozenie ochrany 
populácie rýb alebo skupiny populácie rýb, 
resp. stavu ochrany druhu alebo biotopu, 
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov dočasne uzavrieť 
rybolov dotknutý týmito nedostatkami 
pre príslušný členský štát

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnutý pozmeňujúci návrh lepšie vystihuje rozsah nového vymedzenia pojmu „pravidlá 
spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva“ tým, že umožňuje Komisii uzavrieť 
rybolov v prípade, že sa nedodržia technické opatrenia, čo následne ohrozí stav ochrany 
druhov (morské vtáky, korytnačky, morské cicavce atď.) alebo biotopov.
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Pozmeňujúci návrh 193
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 73 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 104 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak členský štát nedodržiava svoje 
povinnosti týkajúce sa vykonávania 
viacročného plánu a ak má Komisia dôkaz 
o tom, že nedodržanie týchto povinností 
predstavuje vážne ohrozenie ochrany 
populácie rýb alebo skupiny populácie rýb, 
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov dočasne uzavrieť 
rybolov dotknutý týmito nedostatkami pre 
príslušný členský štát.“

1. Ak členský štát nedodržiava svoje 
povinnosti týkajúce sa vykonávania 
viacročného plánu a ak má Komisia dôkaz 
o tom, že nedodržanie týchto povinností 
predstavuje vážne ohrozenie ochrany 
populácie rýb alebo skupiny populácie rýb, 
resp. ochrany morského prostredia, 
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov dočasne uzavrieť 
rybolov dotknutý týmito nedostatkami 
pre príslušný členský štát.

Or. en

Odôvodnenie

Viacročné akčné plány majú byť holistickými nástrojmi na riadenie a nie len na využívanie 
populácií rýb, ako sa uvádza v článkoch 9 a 10 spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 194
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 73 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 104 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov zruší uzatvorenie 
rybolovu po tom, ako členský štát písomne 
preukáže Komisii, že rybolov je možné 
bezpečne využívať.

4. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov zruší uzatvorenie 
rybolovu po tom, ako členský štát písomne 
preukáže Komisii, že rybolov je možné 
bezpečne využívať a že ohrozenie 
morského prostredia bolo odstránené.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 74 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 105 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. V prípade prekročenia rybolovnej 
kvóty, prídelu alebo podielu populácie rýb 
alebo skupiny populácie rýb, pridelených 
členskému štátu v predchádzajúcich 
rokoch, môže Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov odpočítať kvóty z 
budúcich kvót, aby daný členský štát 
zohľadnil úroveň nadmerného rybolovu.

4. V prípade prekročenia rybolovnej 
kvóty, prídelu alebo podielu populácie rýb 
alebo skupiny populácie rýb, pridelených 
členskému štátu v predchádzajúcich 
rokoch, Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov odpočíta kvóty z 
budúcich kvót, aby daný členský štát 
zohľadnil úroveň nadmerného rybolovu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 74 – písmeno b
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 105 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Ak odpočítanie podľa odsekov 1 a 
2 nie je možné uskutočniť na základe 
kvóty, prídelu alebo podielu populácie rýb 
alebo skupiny populácie rýb, pri ktorých 
bol rybolov prekročený, pretože dané 
kvóty, prídel alebo podiel populácie rýb 
alebo skupiny populácie rýb nie sú k 
dispozícii alebo nie sú dostatočne k 
dispozícii pre príslušný členský štát, 
Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov odpočítať v 
nasledujúcom roku alebo rokoch kvóty pre 

5. Ak odpočítanie podľa odsekov 1 a 
2 nie je možné uskutočniť na základe 
kvóty, prídelu alebo podielu populácie rýb 
alebo skupiny populácie rýb, pri ktorých 
bol rybolov prekročený, pretože dané 
kvóty, prídel alebo podiel populácie rýb 
alebo skupiny populácie rýb nie sú k 
dispozícii alebo nie sú dostatočne k 
dispozícii pre príslušný členský štát, 
Komisia prostredníctvom vykonávacích 
aktov odpočíta v nasledujúcom roku alebo 
rokoch kvóty pre iné populácie rýb alebo 
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iné populácie rýb alebo skupiny populácie 
rýb, ktoré sú k dispozícii danému 
členskému štátu v tej istej zemepisnej 
oblasti alebo s tou istou obchodnou 
hodnotou v súlade s odsekom 1.

skupiny populácie rýb, ktoré sú k dispozícii 
danému členskému štátu v tej istej 
zemepisnej oblasti alebo s tou istou 
obchodnou hodnotou v súlade s odsekom 
1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 75 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 106 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Ak odpočítanie podľa odseku 2 nie 
je možné uskutočniť na základe 
maximálneho povoleného rybolovného 
úsilia pre populáciu rýb, ktoré bolo 
prekročené ako také, pretože takéto 
maximálne povolené rybolovné úsilie pre 
danú populáciu rýb nie je k dispozícii alebo 
nie je dostatočne k dispozícii pre príslušný 
členský štát, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov v 
nasledujúcom roku alebo rokoch odpočítať 
rybolovné úsilie, ktoré má daný členský 
štát k dispozícii v tej istej zemepisnej 
oblasti v súlade s odsekom 2.

3. Ak odpočítanie podľa odseku 2 nie 
je možné uskutočniť na základe 
maximálneho povoleného rybolovného 
úsilia pre populáciu rýb, ktoré bolo 
prekročené ako také, pretože takéto 
maximálne povolené rybolovné úsilie pre 
danú populáciu rýb nie je k dispozícii alebo 
nie je dostatočne k dispozícii pre príslušný 
členský štát, Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov v nasledujúcom roku 
alebo rokoch odpočíta rybolovné úsilie, 
ktoré má daný členský štát k dispozícii v 
tej istej zemepisnej oblasti v súlade s 
odsekom 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 75 – písmeno c
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 106 – odsek 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Komisia môže prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoviť podrobné 
pravidlá týkajúce sa posúdenia 
maximálneho možného úsilia, oproti 
ktorému sa vypočíta nadmerné využitie. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 119 ods. 2.

4. Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov stanoví podrobné 
pravidlá týkajúce sa posúdenia 
maximálneho možného úsilia, oproti 
ktorému sa vypočíta nadmerné využitie. 
Tieto vykonávacie akty sa prijmú v súlade 
s postupom preskúmania uvedeným v 
článku 119 ods. 2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 76 – písmeno a
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 107 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Ak existuje dôkaz o tom, že členský 
štát nedodržiava pravidlá týkajúce sa 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva a že to môže viesť k 
závažnému ohrozeniu ochrany populácie 
rýb podliehajúcej rybolovným 
možnostiam, Komisia môže 
prostredníctvom vykonávacích aktov 
vykonať odpočty v nasledujúcom roku 
alebo rokoch z ročných kvót, prídelov 
alebo podielov populácie rýb alebo skupiny 
populácie rýb, ktoré sú k dispozícii danému 
členskému štátu, pri uplatnení zásady 
proporcionality zohľadnením škôd 
spôsobených na populáciách rýb.“

1. Ak existuje dôkaz o tom, že členský 
štát nedodržiava pravidlá týkajúce sa 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva a že to môže viesť k 
závažnému ohrozeniu ochrany populácie 
rýb podliehajúcej rybolovným 
možnostiam, Komisia prostredníctvom 
vykonávacích aktov vykoná odpočty v 
nasledujúcom roku alebo rokoch z ročných 
kvót, prídelov alebo podielov populácie 
rýb alebo skupiny populácie rýb, ktoré sú k 
dispozícii danému členskému štátu, pri 
uplatnení zásady proporcionality 
zohľadnením škôd spôsobených na 
populáciách rýb.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Margrete Auken
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Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 78
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 110 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Bez toho, aby bolo dotknuté 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 2016/6791a , členské štáty 
poskytnú prístup akejkoľvek fyzickej 
alebo právnickej osobe, ktorá môže 
preukázať oprávnený záujem o údaje 
uvedené v odseku 1 tohto článku.
_________________
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).

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa vedcom a novinárom umožní monitorovať údaje o rybolove, podporí to nezávislú 
vedeckú analýzu a žurnalistiku. Táto činnosť má odradzujúci účinok a tiež pomáha orgánom 
identifikovať udržateľné trendy aj varovné signály. Vo prípade šproty severnej a sleďa 
atlantického sa vyzdvihol význam krížovej kontroly údajov o rybolove, keďže inšpekcie 
švédskeho komerčného rybolovu zaznamenali približne o 50 % viac úlovkov šproty severnej a 
o 50 % menej úlovkov sleďa atlantického, než sa uvádza v správach, čo poskytuje zavádzajúci 
obraz o stave populácií a nesprávne poradenstvo. The concept of legitimate interest is also 
used in the Anti-Money Laundering Directive.

Pozmeňujúci návrh 201
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 78
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 110 – odsek 3 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Bez toho, aby bolo dotknuté 
nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/6791a , členské štáty 
poskytnú prístup akejkoľvek fyzickej 
alebo právnickej osobe, ktorá môže 
preukázať oprávnený záujem o údaje 
uvedené v odseku 1.
_____________________
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).

Or. en

Odôvodnenie

Enabling scientists, journalists, third country inspectors and civil society to monitor key 
fisheries data would foster independent scientific analysis, investigative journalism and the 
identification of suspicious behaviour at sea. These activities do not only act as a deterrent 
but they also help competent authorities in identifying sustainable trends and red flags. The 
concept of “legitimate interest” has been used in other control frameworks - such as the Anti-
Money Laundering Directive - to ensure that data can be made available when this is 
proportionate and necessary to meet key objectives.

Pozmeňujúci návrh 202
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 78
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 110 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch 
ii) a iii) sa môžu poskytovať vedeckým 
orgánom členských štátov, vedeckým 
orgánom Únie a Eurostatu.

Údaje uvedené v odseku 1 písm. a) bodoch 
ii) a iii) sa poskytujú vedeckým orgánom 
členských štátov, vedeckým orgánom Únie 
a Eurostatu a akejkoľvek fyzickej alebo 
právnickej osobe, ktorá vie preukázať 
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legitímny záujem.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 78
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 110 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Členské štáty každoročne 
uverejnia svoje výročné správy 
o programoch vnútroštátnej kontroly 
na webových sídlach ich príslušných 
orgánov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 81
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 112 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Osobné údaje obsiahnuté v 
informáciách uvedených v článku 110 ods. 
1 a 2 sa nesmú uchovávať dlhšie ako 5 
rokov, s výnimkou osobných údajov, ktoré 
sú potrebné na umožnenie nadväzných 
opatrení po sťažnosti, po porušení, po 
inšpekcii, po overovaní auditu alebo 
prebiehajúcom súdnom alebo správnom 
konaní, ktoré možno ponechať počas 
obdobia desiatich rokov. Ak sa informácie 
uvedené v článku 110 ods. 1 a 2 
uchovávajú počas dlhšieho obdobia, údaje 

3. Osobné údaje obsiahnuté v 
informáciách uvedených v článku 110 ods. 
1 a 2 sa nesmú uchovávať dlhšie ako osem 
rokov, pričom údaje pochádzajúce z 
CCTV sa neukladajú na dlhšie ako jeden 
rok, s výnimkou osobných údajov, ktoré sú 
potrebné na umožnenie nadväzných 
opatrení po sťažnosti, po porušení, po 
inšpekcii, po overovaní auditu alebo 
prebiehajúcom súdnom alebo správnom 
konaní, ktoré možno ponechať počas 
obdobia desiatich rokov. Ak sa informácie 
uvedené v článku 110 ods. 1 a 2 
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sa musia anonymizovať. uchovávajú počas dlhšieho obdobia, údaje 
sa musia anonymizovať.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 81 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 113 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81a) V článku 113 sa vypúšťa odsek 2.

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN))

Odôvodnenie

Európska komisia vykonáva pravidelné overovania a audity národných kontrolných systémov, 
hoci členské štáty môžu vetovať zverejnenie týchto informácií na základe článku 113. Tento 
nedostatok transparentnosti umožňuje chyby v riadení, pretože rybári a organizácie 
občianskej spoločnosti sa nemôžu podieľať na navrhovaní lepších riešení v oblasti riadenia 
rybného hospodárstva s cieľom riešiť identifikované výzvy. Okrem toho je to aj v rozpore s 
Aarhuským dohovorom a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 206
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 81 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 113 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81a) V článku 113 sa vypúšťa odsek 2.

Or. en
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Odôvodnenie

Pravidlo autorstva uvedené v článku 113 by sa malo odstrániť, aby sa zvýšila transparentnosť 
pri riadení rybolovu.

Pozmeňujúci návrh 207
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 81 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 113 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81b) V článku 113 sa vypúšťa odsek 3.

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN))

Odôvodnenie

Európska komisia vykonáva pravidelné overovania a audity národných kontrolných systémov, 
hoci členské štáty môžu vetovať zverejnenie týchto informácií na základe článku 113. Tento 
nedostatok transparentnosti umožňuje chyby v riadení, pretože rybári a organizácie 
občianskej spoločnosti sa nemôžu podieľať na navrhovaní lepších riešení v oblasti riadenia 
rybného hospodárstva s cieľom riešiť identifikované výzvy. Okrem toho je to aj v rozpore s 
Aarhuským dohovorom a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 208
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 81 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 113 – odsek 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81a) V článku 113 ods. 4 sa vypúšťa 
písmeno b).

Or. en
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Odôvodnenie

Európska komisia vykonáva pravidelné overovania a audity národných kontrolných systémov, 
hoci členské štáty môžu vetovať zverejnenie týchto informácií na základe článku 113. Tento 
nedostatok transparentnosti umožňuje chyby v riadení, pretože rybári a organizácie 
občianskej spoločnosti sa nemôžu podieľať na navrhovaní lepších riešení v oblasti riadenia 
rybného hospodárstva s cieľom riešiť identifikované výzvy. Okrem toho je to aj v rozpore s 
Aarhuským dohovorom a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 209
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 81 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 113 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

81b) v článku 113 ods. 4 sa vypúšťa 
písmeno c).

Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia vykonáva pravidelné overovania a audity národných kontrolných systémov, 
hoci členské štáty môžu vetovať zverejnenie týchto informácií na základe článku 113. Tento 
nedostatok transparentnosti uľahčuje chyby v riadení, pretože rybári a organizácie 
občianskej spoločnosti sa nemôžu podieľať na navrhovaní lepších riešení v oblasti riadenia 
rybného hospodárstva s cieľom riešiť identifikované výzvy. Okrem toho je to aj v rozpore s 
Aarhuským dohovorom a judikatúrou Súdneho dvora Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh 210
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 82
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 115 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Členské štáty na svojich webových 
sídlach každoročne uverejnia výročné 
správy o svojich programoch 
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vnútroštátnej kontroly. Tieto správy 
obsahujú nasledujúce informácie:
a) celkový rozpočet vyčlenený na 
kontrolu rybolovu;
b) počet a druh vykonaných inšpekcií 
a kontrol;
c) počet a druh podozrivých a 
potvrdených porušení právnych predpisov 
vrátane závažných porušení predpisov;
d) druh opatrení nadväzujúcich na 
potvrdené porušenia (jednoduché 
varovanie, správna sankcia, trestná 
sankcia, okamžité vynucovacie opatrenie, 
počet uložených trestných bodov); a
e) počet, miesto a druh stratených 
rybárskych výstrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Tvorcovia politík a rybári nemajú informácie o vykonávaní kontrolných pravidiel zo strany 
členských štátov. Je potrebné jasné pochopenie a poznatky o vykonávaní naradenia o kontrole 
s cieľom vytvoriť rovnaké podmienky vo všetkých členských štátoch EÚ. To môže okrem toho 
umožniť vládam a zainteresovaným stranám vrátane občianskej spoločnosti presne 
identifikovať a podporovať krajiny a rybárov v prípade nedostatku kapacity na vykonávanie 
nariadenia.

Pozmeňujúci návrh 211
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 84 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 118 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

84a) V článku 118 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Členské štáty zašlú každých päť 
rokov Komisii správu o uplatňovaní tohto 
nariadenia.

„1. Členské štáty zašlú každé dva roky 
Komisii správu o uplatňovaní tohto 
nariadenia.“
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Or. en

32019R1241)

Pozmeňujúci návrh 212
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 84 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 118 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

84a) V článku 118 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Členské štáty zašlú každých päť 
rokov Komisii správu o uplatňovaní tohto 
nariadenia.

„1. Členské štáty zašlú každé dva roky 
Komisii správu o uplatňovaní tohto 
nariadenia.“

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávanie nariadenia o kontrole príslušnými orgánmi v členských štátoch EÚ nie je v 
súčasnosti dostatočne transparentné. V dôsledku toho nemajú rozhodovacie orgány a 
verejnosť informácie o skutočnom stave vykonávania pravidiel kontroly v EÚ. Pred rokom 
2009 boli tieto informácie verejne dostupné, keďže Komisia pravidelne podávala správy 
Európskemu parlamentu a Rade o správaní, ktoré vážne porušovalo pravidlá spoločnej 
politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 213
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 84 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 118 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

84a) V článku 118 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Členské štáty zašlú každých päť 
rokov Komisii správu o uplatňovaní tohto 

„1. Členské štáty zašlú každé dva roky 
Komisii správu o uplatňovaní tohto 
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nariadenia. nariadenia.“

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN))

Odôvodnenie

Subjekty s rozhodovacími právomocami a organizácie občianskej spoločnosti nemajú 
dostatočné informácie o stave vykonávania nariadenia o kontrole. Tento súčasný nedostatok 
transparentnosti uľahčuje nedostatočné informovanie, pričom nie sú oznamované a 
zaznamenané úspechy ani existujúce medzery. Verejnými polročnými správami by sa obnovila 
prax, ktorá existovala pred rokom 2009, keď Komisia pravidelne podávala správy 
Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia o kontrole.

Pozmeňujúci návrh 214
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 84 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 118 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

84b) v článku 118 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Komisia na základe správ 
predložených členskými štátmi a na 
základe vlastných pozorovaní vypracuje 
každých päť rokov správu, ktorú predloží 
Európskemu parlamentu a Rade.

„2. Komisia na základe správ 
predložených členskými štátmi a na 
základe vlastných pozorovaní vypracuje 
každé dva roky správu, ktorú predloží 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. en

(32019R1241)

Pozmeňujúci návrh 215
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 84 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 118 – odsek 2
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Platný text Pozmeňujúci návrh

84b) v článku 118 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Komisia na základe správ 
predložených členskými štátmi a na 
základe vlastných pozorovaní vypracuje 
každých päť rokov správu, ktorú predloží 
Európskemu parlamentu a Rade.

„2. Komisia na základe správ 
predložených členskými štátmi a na 
základe vlastných pozorovaní vypracuje 
každé dva roky správu, ktorú predloží 
Európskemu parlamentu a Rade.“

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávanie nariadenia o kontrole príslušnými orgánmi v členských štátoch EÚ nie je v 
súčasnosti dostatočne transparentné. V dôsledku toho nemajú rozhodovacie orgány a 
verejnosť informácie o skutočnom stave vykonávania pravidiel kontroly v EÚ. Pred rokom 
2009 boli tieto informácie verejne dostupné, keďže Komisia pravidelne podávala správy 
Európskemu parlamentu a Rade o správaní, ktoré vážne porušovalo pravidlá spoločnej 
politiky v oblasti rybného hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 216
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 84 b (nový)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 118 – odsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

84b) v článku 118 sa odsek 2 nahrádza 
takto:

2. Komisia na základe správ 
predložených členskými štátmi a na 
základe vlastných pozorovaní vypracuje 
každých päť rokov správu, ktorú predloží 
Európskemu parlamentu a Rade.

„2. Komisia na základe správ 
predložených členskými štátmi a na 
základe vlastných pozorovaní vypracuje 
každé dva roky správu, ktorú predloží 
Európskemu parlamentu a Rade.“

Or. en

((https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN))
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Odôvodnenie

Subjekty s rozhodovacou právomocou a organizácie občianskej spoločnosti nemajú 
dostatočné informácie o stave vykonávania nariadenia o kontrole. Tento súčasný nedostatok 
transparentnosti uľahčuje nedostatočné informovanie, pričom nie sú oznamované a 
zaznamenané úspechy ani existujúce medzery. Verejnými polročnými správami by sa obnovila 
prax, ktorá existovala pred rokom 2009, keď Komisia pravidelne podávala správy 
Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia o kontrole.

Pozmeňujúci návrh 217
Sirpa Pietikäinen

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 84 c (nové)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 118 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

84c) v článku 118 sa vkladá tento 
odsek:
„2a. Správy uvedené v odseku 1 sa 
zverejnia na webovej sídle Komisie do 
dvoch mesiacov od ich predloženia 
členskými štátmi.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Anja Hazekamp

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 84 c (nové)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 118 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

84c) v článku 118 sa vkladá tento 
odsek:
„2a. Tieto polročné správy sa zverejnia 
na webovej stránke Európskej komisie do 
dvoch mesiacov od ich predloženia 
členskými štátmi.“
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Or. en

Odôvodnenie

Vykonávanie nariadenia o kontrole príslušnými orgánmi v členských štátoch EÚ nie je v 
súčasnosti dostatočne transparentné. V dôsledku toho nemajú rozhodovacie orgány a 
verejnosť informácie o skutočnom stave vykonávania pravidiel kontroly v EÚ. Pred rokom 
2009 boli tieto informácie verejne dostupné, keďže Komisia pravidelne podávala správy 
Európskemu parlamentu a Rade o správaní, ktoré vážne porušuje pravidlá spoločnej politiky 
v oblasti rybného hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh 219
Margrete Auken

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 84 c (nové)
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 118 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

84c) v článku 118 sa vkladá tento 
odsek:
„2a. Tieto polročné správy sa zverejnia 
na webovej stránke Európskej komisie do 
dvoch mesiacov od ich predloženia 
členskými štátmi.“

Or. en

Odôvodnenie

Subjekty s rozhodovacou právomocou a organizácie občianskej spoločnosti nemajú 
dostatočné informácie o stave vykonávania nariadenia o kontrole. Tento súčasný nedostatok 
transparentnosti uľahčuje nedostatočné informovanie, pričom nie sú oznamované a 
zaznamenané úspechy ani existujúce medzery. Verejné polročné správy by obnovili prax, 
ktorá existovala pred rokom 2009, keď Komisia pravidelne podávala správy Európskemu 
parlamentu a Rade o vykonávaní nariadenia o kontrole.

Pozmeňujúci návrh 220
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 4 a (nový)
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Nariadenie (ES) č. 768/2005
Článok 17g

Platný text Pozmeňujúci návrh

4a) Článok 17g sa nahrádza takto:
Článok 17g

Spolupráca v oblasti námorných 
záležitostí

Článok 17g
Spolupráca v oblasti námorných 

záležitostí
Agentúra prispieva k vykonávaniu 
integrovanej námornej politiky EÚ, 
a najmä po schválení správnou radou 
uzatvára administratívne dohody s inými 
orgánmi vo veciach, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie. Výkonný riaditeľ o nich 
informuje Komisiu a členské štáty 
v počiatočnej etape takýchto rokovaní.

„Agentúra prispieva k vykonávaniu 
integrovanej námornej politiky EÚ, 
a najmä po schválení správnou radou 
uzatvára administratívne dohody s inými 
orgánmi vo veciach, na ktoré sa vzťahuje 
toto nariadenie. Výkonný riaditeľ o nich 
informuje Európsky parlament, Komisiu 
a členské štáty v počiatočnej etape 
takýchto rokovaní.“

(Nariadenie (ES) č. 768/2005 bolo 
kodifikované a zrušené nariadením (EÚ) 
2019/473. Článok 17 g nariadenia (ES) č. 
768/2005 zodpovedá článku 25 nariadenia 
(EÚ) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Odôvodnenie

Informácie sa poskytnú aj Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 221
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 5 – písmeno a a (nové)
Nariadenie (ES) č. 768/2005
Článok 23 – odsek 2 – písmeno b – pododsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

aa) prvý pododsek písmena c) sa 
nahrádza takto:

c) každý rok do 31. októbra prijíma s „c) každý rok do 31. októbra prijíma s 



AM\1203430SK.docx 97/100 PE650.512v01-00

SK

ohľadom na stanovisko Komisie a 
členských štátov pracovný program 
agentúry na nadchádzajúci rok a postupuje 
ho Európskemu parlamentu, Rade, Komisii 
a členským štátom.

ohľadom na stanovisko Európskeho 
parlamentu, Komisie a členských štátov 
pracovný program agentúry na 
nadchádzajúci rok a postupuje ho 
Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a 
členským štátom.“

(Nariadenie (ES) č. 768/2005 bolo 
kodifikované a zrušené nariadením (EÚ) 
2019/473. Článok 23 nariadenia (ES) č. 
768/2005 zodpovedá článku 32 nariadenia 
(EÚ) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Odôvodnenie

V programe agentúry sa zohľadní aj stanovisko Európskeho parlamentu.

Pozmeňujúci návrh 222
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 5 – písmeno a b (nové)
Nariadenie (ES) č. 768/2005
Článok 23 – odsek 2 – písmeno b – pododsek 2

Platný text Pozmeňujúci návrh

ab)  druhý pododsek bodu c) sa 
nahradí takto:

Pracovný program obsahuje priority 
agentúry. Uprednostňuje úlohy agentúry 
súvisiace s programami kontroly a dozoru. 
Prijíma sa bez toho, aby bol dotknutý 
ročný rozpočtový postup Spoločenstva. V 
prípade, že Komisia do 30 dní odo dňa 
prijatia pracovného programu vyjadrí svoj 
nesúhlas s týmto programom, správna rada 
tento program znovu preskúma a prijme ho 
prípadne v zmenenej a doplnenej podobe 
do dvoch mesiacov v druhom čítaní;

„Pracovný program obsahuje priority 
agentúry. Uprednostňuje úlohy agentúry 
súvisiace s programami kontroly a dozoru. 
Prijíma sa bez toho, aby bol dotknutý 
ročný rozpočtový postup Spoločenstva. V 
prípade, že Európsky parlament alebo 
Komisia do 30 dní odo dňa prijatia 
pracovného programu vyjadria svoj 
nesúhlas s týmto programom, správna rada 
tento program znovu preskúma a prijme ho 
prípadne v zmenenej a doplnenej podobe 
do dvoch mesiacov v druhom čítaní;“

(Nariadenie (ES) č. 768/2005 bolo 
kodifikované a zrušené nariadením (EÚ) 
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2019/473. Článok 23 nariadenia (ES) č. 
768/2005 zodpovedá článku 32 nariadenia 
(EÚ) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Odôvodnenie

Európsky parlament by mal mať možnosť vyjadriť svoj nesúhlas s navrhovaným programom 
agentúry.

Pozmeňujúci návrh 223
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Článok 2 – bod 5 a (nový)
Nariadenie (ES) č. 768/2005
Článok 24 – odsek 1

Platný text Pozmeňujúci návrh

5a) v článku 24 sa odsek 1 nahrádza 
takto:

1. Správna rada sa skladá zo 
zástupcov členských štátov a šiestich 
zástupcov Komisie. Každý členský štát je 
oprávnený vymenovať jedného člena. 
Členské štáty a Komisia menujú ku 
každému členovi jedného náhradníka, 
ktorý bude tohto člena zastupovať v jeho 
neprítomnosti.

„1. Správna rada sa skladá zo 
zástupcov členských štátov, šiestich 
zástupcov Komisie a dvoch zástupcov 
Európskeho parlamentu. Každý členský 
štát je oprávnený vymenovať jedného 
člena. Každá politická skupina 
Európskeho parlamentu je oprávnená 
vymenovať jedného člena. Členské 
štáty, Komisia a Európsky parlament 
menujú ku každému členovi jedného 
náhradníka, ktorý bude tohto člena 
zastupovať v jeho neprítomnosti.“

(Nariadenie (ES) č. 768/2005 bolo 
kodifikované a zrušené nariadením (EÚ) 
2019/473. Článok 24 nariadenia (ES) č. 
768/2005 zodpovedá článku 33 nariadenia 
(EÚ) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)



AM\1203430SK.docx 99/100 PE650.512v01-00

SK

Odôvodnenie

Každá politická skupina Európskeho parlamentu by mala mať tiež možnosť vymenovať svojho 
zástupcu v administratívnom orgáne agentúry.

Pozmeňujúci návrh 224
Manuel Pizarro

Návrh nariadenia
Article 2 – point 7
Nariadenie (ES) č. 768/2005
Článok 29 – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vypracuje návrh ročného 
pracovného programu a návrh viacročného 
pracovného programu a po konzultácii s 
Komisiou a členskými štátmi ich predloží 
správnej rade. Prijme potrebné kroky na 
vykonávanie pracovného programu a 
viacročného pracovného programu v rámci 
obmedzení stanovených v tomto nariadení, 
v jeho vykonávacích predpisoch a v 
akýchkoľvek uplatniteľných právnych 
predpisoch;“

a) vypracuje návrh ročného 
pracovného programu a návrh viacročného 
pracovného programu a po konzultácii s 
Európskym parlamentom, Komisiou a 
členskými štátmi ich predloží správnej 
rade. Prijme potrebné kroky na 
vykonávanie pracovného programu a 
viacročného pracovného programu v rámci 
obmedzení stanovených v tomto nariadení, 
v jeho vykonávacích predpisoch a v 
akýchkoľvek uplatniteľných právnych 
predpisoch;“

(Nariadenie (ES) č. 768/2005 bolo 
kodifikované a zrušené nariadením (EÚ) 
2019/473. Článok 29 nariadenia (ES) č. 
768/2005 zodpovedá článku 38 nariadenia 
(EÚ) 2019/473.)

Or. en

Odôvodnenie

Pri príprave ročného a viacročného pracovného programu agentúry by sa opäť malo 
konzultovať s Európskym parlamentom.

Pozmeňujúci návrh 225
Stanislav Polčák

Návrh nariadenia
Článok 4 – odsek 1 – bod 12
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Nariadenie (ES) č. 1005/2008
Článok 42 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Na účely tohto nariadenia je „ závažné 
porušovanie predpisov“ akékoľvek 
porušenie podľa článku 90 ods. 2 písm. a) 
až n), o) a p) nariadenia (ES) č. 1224/2009 
alebo porušenie považované za závažné 
porušenie podľa článku 90 ods. 3 písm. a), 
c), e), f) a i) uvedeného nariadenia (ES) č. 
1224/2009.“

„Na účely tohto nariadenia je „ závažné 
porušovanie predpisov“ akékoľvek 
porušenie podľa článku 90 ods. 2 písm. a) 
až p) nariadenia (ES) č. 1224/2009 alebo 
porušenie považované za závažné 
porušenie podľa článku 90 ods. 3 písm. a), 
c), e), f) a i) uvedeného nariadenia (ES) č. 
1224/2009.“

Or. cs


