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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre dopravu a cestovný ruch, aby ako gestorský výbor 

vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 1 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (1a) Cieľ č. 14 trvalo udržateľného 

rozvoja Organizácie Spojených národov 

upozorňuje na hrozby znečistenia mora 

a znečistenia živinami, vyčerpávanie 

zdrojov a zmenu klímy, z ktorých všetky 

spôsobuje predovšetkým ľudská činnosť. 

Tieto hrozby spôsobujú ďalší tlak 

na environmentálne systémy ako 

biodiverzita a prírodná infraštruktúra 

a zároveň vytvárajú globálne sociálno-

ekonomické problémy vrátane 

zdravotných, bezpečnostných 

a finančných rizík. Európska únia musí 

chrániť morské druhy a podporovať ľudí, 

ktorí sú od oceánov závislí z dôvodu 

svojho zamestnania, zdrojov alebo 

voľnočasových aktivít.  

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 7 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (7a) Iniciatívy v sektore rybárstva 

zamerané na zníženie odpadu z rybolovu 

alebo vyhľadávanie plastového odpadu 

vrátane strateného rybárskeho výstroja by 

mali byť vítané. 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) V smernici 2008/98/ES sa stanovujú 

hlavné zásady nakladania s odpadom 

vrátane zásady „znečisťovateľ platí“ a 

hierarchie odpadového hospodárstva, v 

ktorých sa vyzýva na uprednostňovanie 

opätovného využívania a recyklácie 

odpadu pred inými formami 

zhodnocovania a zneškodňovania odpadu a 

vyžaduje sa zavedenie systémov 

separovaného zberu odpadu. Tieto 

povinnosti sa týkajú aj nakladania s 

odpadom z lodí. 

(11) V smernici 2008/98/ES sa stanovujú 

hlavné zásady nakladania s odpadom 

vrátane zásady „znečisťovateľ platí“ a 

hierarchie odpadového hospodárstva, v 

ktorých sa vyzýva na uprednostňovanie 

opätovného využívania a recyklácie 

odpadu pred inými formami 

zhodnocovania a zneškodňovania odpadu a 

vyžaduje sa zavedenie systémov 

separovaného zberu odpadu. Navyše 

hlavnou zásadou právnych predpisov 

Únie o odpade je koncepcia rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu, na základe ktorej 

sú za vplyv výrobkov na životné prostredie 

počas ich celého životného cyklu 

zodpovední výrobcovia. Tieto povinnosti sa 

týkajú aj nakladania s odpadom z lodí. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (18a) V niektorých členských štátoch boli 

zriadené systémy na poskytovanie 

financovania rybárom ako kompenzáciu 

za náklady, ktoré by im mohli vzniknúť 

v dôsledku vykladania odpadu 

z rybárskeho výstroja alebo aktívne 

a pasívne vyloveného odpadu na pobreží. 

Tieto systémy by sa mohli podporovať 

systémami rozšírenej zodpovednosti 

výrobcu, ktoré by dopĺňali systémy 

náhrady nákladov vytvorené v súlade 

s touto smernicou. Tieto systémy náhrady 

nákladov by však nemali odrádzať 

rybárske plavidlá a prístavné komunity od 
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účasti na existujúcich systémoch 

vykladania aktívne a pasívne vyloveného 

odpadu. 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 18 b (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (18b) S cieľom podporiť vykladanie 

pasívne vyloveného odpadu zozbieraného 

v sieťach počas bežných rybolovných 

operácií by mali členské štáty pokrývať 

náklady spojené s jeho zberom v 

prístavných zberných zariadeniach a 

následné nakladanie s ním 

prostredníctvom príjmov získaných z 

alternatívnych zdrojov príjmov. 

Odôvodnenie 

Je dôležité, aby sa táto smernica zaoberala aj pasívne vyloveným odpadom. Vykladanie 

pasívne vyloveného odpadu by pre rybárske plavidlá nemalo predstavovať dodatočné 

náklady. Náklady na zber pasívne vyloveného odpadu v prístavných zberných zariadeniach a 

jeho následné spracovanie by sa malo financovať z alternatívnych zdrojov príjmov. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 19 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(19) Koncepcia „ekologických lodí“ by sa 

mala ďalej rozvíjať vo vzťahu k 

nakladaniu s odpadom, aby sa mohol v 

prípade lodí, ktoré znižujú objem odpadu 

na palube, uplatňovať efektívny systém 

odmien. 

(19) Koncepcia „ekologických lodí“ by sa 

mala implementovať v oblasti nakladania s 

odpadom. V celej Únii by sa mali zaviesť 

minimálne požiadavky, aby sa mohol v 

prípade lodí, ktoré znižujú objem odpadu 

na palube, uplatňovať efektívny systém 

odmien v súlade s najlepšími postupmi a 

usmerneniami Medzinárodnej námornej 

organizácie (IMO) z roku 2017 pre 

vykonávanie prílohy V k dohovoru 

MARPOL. Znižovanie objemu odpadu sa 
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okrem toho dosahuje predovšetkým 

efektívnym triedením odpadu na palube 

v súlade s usmerneniami IMO pre prílohu 

V k dohovoru MARPOL a normami 

vypracovanými Medzinárodnou 

organizáciou pre normalizáciu. 

Odôvodnenie 

Koncepcia „ekologických lodí“ by sa mala implementovať okamžite, najmä vzhľadom na 

skutočnosť, že už existujú jasné usmernenia, ktoré sa na túto koncepciu vzťahujú. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 21 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (21a) Plastový rybársky výstroj má vysoký 

recyklačný potenciál, najmä ak je správne 

navrhnutý. Preto treba v súlade so 

zásadou „znečisťovateľ platí“ zaviesť 

systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu 

s cieľom financovať správne nakladanie s 

odpadom, pokiaľ ide o rybársky výstroj a 

jeho súčasti, a dosiahnuť vysokú mieru 

zberu. 

Odôvodnenie 

Požiadavky na „rozšírenú zodpovednosť výrobcov“ by sa mali stanoviť aj pre rybársky 

výstroj. 

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh smernice 

Odôvodnenie 32 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  (32a)  V prípade regiónov, ktoré nie sú 

schopné splniť stanovené podmienky 

pri zabezpečovaní primeranosti 

prístavných zberných zariadení, sa musia 
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vziať do úvahy špecifiká najvzdialenejších 

regiónov uznané v súlade s článkom 349 

ZFEÚ. Musí sa preto zohľadniť ich 

osobitné postavenie. Z tohto dôvodu je 

potrebné, aby členské štáty mohli prijať 

osobitné opatrenia na financovanie s 

cieľom zabezpečiť dostupnosť 

primeraných zberných zariadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) „odpad z lodí“ je každý odpad 

vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká 

počas prevádzky lode alebo počas činností 

nakladania, vykladania a čistenia, alebo 

odpad, ktorý sa zozbiera v sieťach počas 

rybolovných operácií, a ktorý patrí do 

rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, V a VI 

k dohovoru MARPOL; 

c) „odpad z lodí“ je každý odpad 

vrátane zvyškov nákladu, ktorý vzniká 

počas prevádzky lode alebo počas činností 

nakladania, vykladania a čistenia a ktorý 

patrí do rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, 

V a VI k dohovoru MARPOL; 

Odôvodnenie 

Mali by sa vymedziť všetky formy odpadu súvisiace s rybolovom, aby sa zaručilo zahrnutie 

nespravodlivých povinností, ako napríklad odpad z rýb súvisiaci s činnosťou na palube. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) „odpad z rybárskych plavidiel“ je 

každý odpad, ktorý vzniká počas 

prevádzky rybárskeho plavidla alebo 

počas činností nakladania, vykladania 

a čistenia a ktorý patrí priamo a jednotlivo 
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do rozsahu pôsobnosti príloh I, II, IV, V 

a VI k dohovoru MARPOL, s výnimkou 

čerstvých celých rýb alebo rýb, ktoré nie 

sú čerstvé, z rybolovných činností 

vykonávaných počas plavby alebo 

z akvakultúrnych činností;  

Odôvodnenie 

Mali by sa vymedziť všetky formy odpadu súvisiace s rybolovom, aby sa zaručilo zahrnutie 

nespravodlivých povinností, ako napríklad odpad z rýb súvisiaci s činnosťou na palube. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – písmeno c b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cb) „pasívne zozbieraný odpad“ je 

odpad zozbieraný v sieťach počas 

rybolovných operácií;  

Odôvodnenie 

Mali by sa vymedziť všetky formy odpadu súvisiace s rybolovom, aby sa zaručilo zahrnutie 

nespravodlivých povinností, ako napríklad odpad z rýb súvisiaci s činnosťou na palube. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c c (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cc) „aktívne zozbieraný odpad“ je 

odpad zozbieraný počas nerybolovných 

výjazdov, ktorých jediným účelom je 

odstraňovanie morského odpadu z mora; 
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Odôvodnenie 

Mali by sa vymedziť všetky formy odpadu súvisiace s rybolovom, aby sa zaručilo zahrnutie 

nespravodlivých povinností, ako napríklad odpad z rýb súvisiaci s činnosťou na palube. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh smernice 

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 fa) „rybársky výjazd“ je akákoľvek 

plavba rybárskeho plavidla, počas ktorej 

sa vykonávajú rybolovné činnosti, pričom 

sa začína odchodom rybárskeho plavidla 

z prístavu a končí sa jeho príchodom 

do prístavu vyplávania alebo do iného 

prístavu, v ktorom sa uskutočňuje 

vykládka; 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 2 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Členské štáty zavedú systémy 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu týkajúce 

sa rybárskeho výstroja a súčastí 

rybárskeho výstroja, ktoré spĺňajú 

minimálne požiadavky stanovené v článku 

8a smernice 2008/98/ES a zahŕňajú 

prispôsobené finančné príspevky, ktoré 

podporujú uvádzanie na trh rybárskeho 

výstroja navrhnutého tak, aby podporoval 

recykláciu; 

Odôvodnenie 

Členské štáty by mali prijať a uplatňovať povinné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu v 

rybárskych prístavoch v súlade s minimálnymi prevádzkovými požiadavkami stanovenými v 

revidovanej rámcovej smernici o odpade, a to s dôrazom na prispôsobené poplatky s cieľom 

podporiť návrh výstroja, ktorý sa dá ľahko recyklovať. 
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Pozmeňujúci návrh  15 

Návrh smernice 

Článok 4 – odsek 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  4a. Vzhľadom na špecifiká 

najvzdialenejších regiónov uznané v 

súlade s článkom 349 ZFEÚ majú členské 

štáty možnosť prijať osobitné opatrenia 

na financovanie s cieľom zabezpečiť 

dostupnosť primeraných zberných 

zariadení. Okrem toho je možné udeliť 

členským štátom dvojročnú výnimku 

z povinností uvedených vyššie pre 

najvzdialenejšie regióny, ak sa tieto 

regióny nepovažujú za schopné 

zabezpečiť primeranosť prístavných 

zberných zariadení. 

 

Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 2 – pododsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Táto požiadavka sa nevzťahuje na malé 

prístavy bez obsluhy, ani na vzdialené 

prístavy za predpokladu, že členské štáty, v 

ktorých sa takýto prístav nachádza, 

nahlasujú tieto informácie elektronicky do 

časti systému informovania, monitorovania 

a presadzovania uvedeného v článku 14 

tejto smernice. 

Táto požiadavka sa nevzťahuje na malé 

prístavy, prístavy bez obsluhy, ani na 

vzdialené prístavy za predpokladu, že 

členské štáty, v ktorých sa takýto prístav 

nachádza, nahlasujú tieto informácie 

elektronicky do časti systému 

informovania, monitorovania a 

presadzovania uvedeného v článku 14 tejto 

smernice. 

Odôvodnenie 

Keď loď vykladá odpad v malých prístavoch počas dní pracovného pokoja alebo mimo 

bežných pracovných hodín, je veľmi pravdepodobné, že v týchto prístavoch nie je dostatok 

zamestnancov a loď nedostane potvrdenie o prijatí odpadu. 
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Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 3 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Ak nie je možné vytiahnuť stratený 

rybársky výstroj, kapitán lode zapíše 

informácie o ňom do lodného denníka. 

Príslušný orgán vlajkového členského 

štátu informuje príslušný orgán 

pobrežného členského štátu. 

 Členské štáty zbierajú a zaznamenávajú 

informácie o stratenom rybárskom 

výstroji a každoročne ich zasielajú 

Komisii.  

Odôvodnenie 

Návrh správy výboru TRAN, ktorý je gestorským výborom, obsahuje podobné požiadavky, ale 

zahŕňa delegovanie právomocí na Komisiu, pokiaľ ide o formát oznamovania informácií. 

Úpravou požiadaviek podľa znenia článku 1 ods. 42 návrhu nariadenia týkajúceho sa 

kontroly rybného hospodárstva [COM (2018) 368] sa tak predchádza vytváraniu potenciálne 

rozdielnych požiadaviek  

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh smernice 

Článok 7 – odsek 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7. Ak sa nasledujúci prístav, do ktorého 

loď pripláva, nachádza mimo Únie alebo 

ak existujú dostatočné dôvody domnievať 

sa, že v nasledujúcom prístave, do ktorého 

loď pripláva, nie sú primerané zariadenia k 

dispozícii, alebo ak je tento prístav 

neznámy, členský štát vyžaduje, aby loď 

vyložila všetok odpad pred odchodom. 

7. Ak sa nasledujúci prístav, do ktorého 

loď pripláva, nachádza mimo Únie a ak 

existujú dostatočné dôvody domnievať sa, 

že v nasledujúcom prístave, do ktorého loď 

pripláva, nie sú primerané zariadenia k 

dispozícii, alebo ak je tento prístav 

neznámy, členský štát vyžaduje, aby loď 

vyložila všetok odpad pred odchodom. 
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Odôvodnenie 

Ak majú lode dostatočnú kapacitu na uskladnenie, aby mohli pokračovať v činnosti bez toho, 

aby museli čiastočne vyložiť odpad, ale predovšetkým vzhľadom na brexit je príliš prísne 

žiadať, aby lode vyložili všetok odpad v prístave Európskej únie pred odchodom. Výnimka by 

sa napríklad nevzťahovala na rybárske plavidlo, ktoré vypláva z Francúzska, ryby vyloží 

v prístave Spojeného kráľovstva a potom sa vráti. To isté platí pre najvzdialenejšie regióny. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 

náklady na prevádzku prístavných 

zberných zariadení na zber a spracovanie 

odpadu z lodí iného ako zvyšky nákladu 

uhrádzané z poplatkov vyberaných od lodí. 

Do týchto nákladov patria aj prvky 

uvedené v prílohe 4. 

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

náklady na prevádzku prístavných 

zberných zariadení na zber a spracovanie 

odpadu z lodí iného ako zvyšky nákladu 

hradili kombináciou poplatkov vyberaných 

od lodí, príjmov zo systémov nakladania 

s odpadom a iných zdrojov. Tieto náklady 

a zisky sú uvedené v prílohe 4. 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 2 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) s cieľom poskytovať čo najväčší 

stimul na vykladanie odpadu tak, ako je 

vymedzené v prílohe V k dohovoru 

MARPOL, vrátane odpadu zozbieraného v 

sieťach počas rybolovných operácií, sa z 

nepriameho poplatku, ktorý sa má zaplatiť, 

hradia všetky náklady prístavných 

zberných zariadení na tento odpad s cieľom 

zabezpečiť právo na vyloženie bez 

akýchkoľvek ďalších priamych poplatkov; 

c) s cieľom poskytovať čo najväčší 

stimul na vykladanie odpadu tak, ako je 

vymedzené v prílohe V k dohovoru 

MARPOL, je odpad, ktorý aktívne 

a pasívne zozbierajú rybolovné plavidlá, 

vyňatý z uplatnenia systému priameho 

poplatku stanoveného touto smernicou. Z 

nepriameho poplatku, ktorý sa má účtovať, 

sa hradia všetky náklady prístavných 

zberných zariadení na tento odpad s cieľom 

zabezpečiť právo na vyloženie bez 

akýchkoľvek ďalších priamych poplatkov. 

 Na vnútroštátnej a regionálnej úrovni 

možno zaviesť a financovať ďalšie 
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opatrenia na zníženie nákladov 

a poskytnutie stimulov pre rybárov, 

aby aktívne a pasívne zbierali odpad. 

 S cieľom predísť tomu, aby náklady na 

zber v prístavných zberných zariadeniach 

a následné spracovanie pasívne 

vyloveného odpadu znášali výlučne 

používatelia prístavu, uhradia tieto 

náklady členské štáty plne z príjmov 

získaných z alternatívnych zdrojov 

príjmov uvedených v prílohe 4. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Poplatky sa môžu líšiť okrem iného 

podľa kategórie, typu a veľkosti lode, typu 

dopravy, do ktorej je loď zapojená, ako aj 

podľa služieb poskytovaných mimo 

bežných prevádzkových hodín prístavu. 

4. Poplatky sa môžu líšiť okrem iného 

podľa kategórie, typu a veľkosti lode, 

označenia „ekologických lodí“ a typu 

dopravy, do ktorej je loď zapojená, 

rozličných druhov a kategórií odpadu 

vymedzených v prílohe 3 a rozličných 

typov zberu odpadu v závislosti od typu 

prístavu, ako aj podľa služieb 

poskytovaných mimo bežných 

prevádzkových hodín prístavu. 

 

Pozmeňujúci návrh  22 

Návrh smernice 

Článok 8 – odsek 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. Poplatky sa môžu znížiť, ak sa na 

základe konštrukcie, vybavenia a 

prevádzky lode preukáže, že loď produkuje 

znížené množstvo odpadu a svoj odpad 

spracúva udržateľne a environmentálne 

vhodným spôsobom. Komisia je 

splnomocnená prostredníctvom 

5. Poplatky sa znížia, ak sa na základe 

konštrukcie, vybavenia a prevádzky lode 

preukáže, že loď produkuje znížené 

množstvo odpadu alebo svoj odpad 

spracúva udržateľne a environmentálne 

vhodným spôsobom formou triedenia 

odpadu na palube v súlade s plánmi 
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delegovaných aktov v súlade s článkom 19 

vymedziť kritériá na určovanie toho, či loď 

spĺňa požiadavky stanovené v tomto 

odseku týkajúce sa nakladania s odpadom 

na palube lode. 

riadenia stanovenými vnútroštátnymi 

alebo regionálnymi orgánmi. Komisia je 

splnomocnená prostredníctvom 

delegovaných aktov v súlade s článkom 19 

vymedziť kritériá na určovanie toho, či loď 

spĺňa požiadavky stanovené v tomto 

odseku v súvislosti s nakladaním s 

odpadom na palube lode. 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

Návrh smernice 

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) Dôkazom dohody podľa písmena b) 

je podpísaná zmluva s prístavom alebo 

podnikom spracúvajúcim odpad, 

potvrdenia o vyložení odpadu a potvrdenie 

o tom, že dohodu prijali všetky prístavy na 

trase lode. Dohoda o vyložení odpadu a 

platbe poplatku sa uskutoční v prístave 

Únie, aby predstavovala dostatočný dôkaz 

v súlade s týmto odsekom. 

c) Dôkazom dohody podľa písmena b) 

je podpísaná zmluva s prístavom alebo 

podnikom spracúvajúcim odpad a 

potvrdenia o vyložení odpadu. Dohoda o 

vyložení odpadu a platbe poplatku sa 

uzatvorí v prístave Únie, aby predstavovala 

dostatočný dôkaz v súlade s týmto 

odsekom. 

Odôvodnenie 

Povinnosť, aby všetky prístavy na trase lode výslovne schválili a potvrdili, že plavidlo sa 

rozhodlo vyložiť odpad v súlade so systémom nakladania s odpadom v určitom prístave, 

pridáva zbytočné byrokratické povinnosti rybárskym plavidlám aj prístavným orgánom 

a neprispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených v tejto smernici. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

Návrh smernice 

Článok 9 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 9a 

 Ustanovenia členských štátov 

 1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky 

prístavy prijímajúce rybárske plavidlá s 



 

AD\1158780SK.docx 15/21 PE622.271v04-00 

 SK 

výnimkou vzdialených prístavov alebo 

prístavov, ktoré majú len malý počet 

rybárskych plavidiel, zaviedli iniciatívy 

zamerané na výlov odpadu s cieľom 

podporiť zber a meranie pasívne 

vyloveného odpadu pri bežných 

činnostiach rybolovu.  

 2. Takéto systémy by mali byť zriadené v 

súlade s usmerneniami stanovenými v 

odporúčaní dohovoru OSPAR 2016/1 o 

znížení morského odpadu prostredníctvom 

iniciatív zameraných na výlov odpadu.  

 3. Členské štáty môžu zriadiť a viesť 

vnútroštátny fond na podporu zberu 

pasívne vyloveného odpadu z rybárskych 

plavidiel. Fond je možné použiť na 

zabezpečenie fungovania iniciatív 

zameraných na výlov odpadu vrátane 

poskytnutia zariadení určených na 

skladovanie odpadu na palube, 

monitorovania pasívne vyloveného 

odpadu, vzdelávania a podpory 

dobrovoľnej účasti na iniciatíve, nákladov 

na spracovanie odpadu a na pokrytie 

nákladov na zamestnancov potrebných na 

zabezpečenie fungovania týchto systémov.  

 4. Členské štáty musia zabezpečiť, aby sa 

vo vnútroštátnej alebo regionálnej 

databáze zhromažďovali a ukladali údaje 

o množstve pasívne vyloveného odpadu na 

účely monitorovania a 

hodnotenia. Členské štáty informujú 

Komisiu do 31. decembra o zriadení 

vnútroštátnych fondov [dva roky po 

prijatí] a následne poskytnú každé dva 

roky dvojročné správy o činnostiach 

financovaných podľa tohto článku. 

Odôvodnenie 

Iniciatívy zamerané na výlov odpadu sa po prvýkrát objavili v roku 2002 vo Švédsku. 

Množstvo odpadu, ktorý sa vyzbiera v rámci týchto systémov, môže byť významné. 

Dohovorom OSPAR boli prijaté usmernenia o tom, ako rozvíjať projekt výlovu odpadu 

(Dohoda OSPAR 2017-08). Takéto systémy sú dobrovoľné, ale vyžadujú si významné 

zapojenie s cieľom zabezpečiť účasť posádky plavidla na systéme. Rybárske plavidlá musia 

mať veľké, pevné vrece na separovaný zber odpadu, ktorý bol vylovený pasívne, a po návrate 

do prístavu je potrebné odpad odvážiť a pred jeho zneškodnením zozbierať údaje.  Vzhľadom 
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na peňažné náklady spojené so zriadením a prevádzkou takýchto systémov je možné, že by sa 

stopercentný nepriamy poplatok za poplatky spojené s vyložením odpadu v prístave mohol 

výrazne zvýšiť s cieľom pokryť tieto náklady. Keďže väčšina pasívne vyloveného odpadu 

nepochádza z rybolovných činností, existujú dôvody na to, aby rybárske plavidlá nemali 

povinnosť zaň platiť. Ak by takúto povinnosť mali, bolo by to motívom na to, aby sa do 

takýchto činností nezapájali. Vnútroštátny fond by rozdelil náklady na výlov odpadu medzi 

všetkých užívateľov námorného priestoru v danej oblasti. 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh smernice 

Článok 9 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 9b 

 Rozšírená zodpovednosť výrobcu 

 Členské štáty zavedú systémy rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu pre rybársky 

výstroj a súčasti rybárskeho výstroja. 

Okrem minimálnych požiadaviek 

stanovených v článku 8a smernice 

2008/98/ES musia tieto systémy zahŕňať 

aj prispôsobený poplatok s cieľom 

podporiť uvádzanie na trh rybárskeho 

výstroja navrhnutého tak, aby podporoval 

recykláciu. 

Odôvodnenie 

Členské štáty by mali prijať a uplatňovať povinné systémy rozšírenej zodpovednosti výrobcu v 

súlade s minimálnymi požiadavkami stanovenými v revidovanej rámcovej smernici o odpade, 

a to s dôrazom na prispôsobené poplatky s cieľom podporiť návrh výstroja, ktorý sa dá ľahko 

recyklovať. 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

Návrh smernice 

Príloha 4 – tabuľka – stĺpec 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  Príjmy  
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 Výnosy zo systému rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu a 

vnútroštátne/regionálne finančné 

prostriedky, ktoré sú k dispozícii, vrátane 

nasledujúcich príjmových položiek: 

 – zber, preprava a spracovanie 

netriedeného odpadu (odpadu, na ktorý sa 

vzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcu, ale ktorý neprechádza kanálom 

separovaného zberu, napríklad odpad 

zozbieraný spolu so zmiešaným 

komunálnym odpadom); 

 – informovanie a zvyšovanie povedomia 

verejnosti; 

 – činnosti na prevenciu vzniku odpadu; 

 – prevencia a riadenie znečistenia; 

 – presadzovanie systému rozšírenej 

zodpovednosti výrobcu a dohľad nad jeho 

dodržiavaním (vrátane auditu, opatrení 

proti zneužívateľom atď.); 

 – administratíva, komunikácia, podávanie 

správ a správa údajov týkajúcich sa 

fungovania kolektívnych systémov; 

 – financovanie v rámci ENRF;  

 – ďalšie finančné prostriedky alebo 

dotácie, ktoré majú prístavy k dispozícii 

na nakladanie s odpadom a rybársku 

činnosť; 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

Návrh smernice 

Príloha 4 – podnadpis 1 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Kategórie nákladov na prevádzku a správu 

PRF  

Kategórie nákladov a čistých príjmov 

súvisiacich s prevádzkou a správou PRF 

Odôvodnenie 

Odporúča sa tiež špecifikovať čisté príjmy, keďže by sa mali použiť okrem iného na pokrytie 

nákladov vynaložených na pasívny výlov odpadu. 
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Pozmeňujúci návrh  28 

Návrh smernice 

Príloha 4 – tabuľka – stĺpec 2 b (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Čisté príjmy 

 Čisté výnosy zo systémov nakladania s 

odpadom a vnútroštátne/regionálne 

finančné prostriedky vrátane nižšie 

uvedených príjmových položiek: 

 – čisté finančné príspevky zo systémov 

rozšírenej zodpovednosti výrobcu; 

 – ďalšie čisté príjmy zo systémov 

nakladania s odpadom, ako sú napríklad 

systémy recyklácie; 

 – financovanie z Európskeho námorného 

a rybárskeho fondu; 

 – ďalšie finančné prostriedky alebo 

dotácie, ktoré majú prístavy k dispozícii 

na nakladanie s odpadom a rybársku 

činnosť; 

Odôvodnenie 

Odporúča sa tiež špecifikovať čisté príjmy, keďže by sa mali použiť okrem iného na pokrytie 

nákladov vynaložených na pasívny výlov odpadu. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

Návrh smernice 

Príloha 5 – odsek 1  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[uveďte názov lode]    [uveďte číslo IMO] 

 [uveďte názov vlajkového štátu] 

[uveďte názov lode]    [uveďte číslo IMO] 

 [uveďte názov vlajkového štátu] 

je plavidlo pravidelnej dopravy s častými a 

pravidelnými zastávkami v nasledujúcich 

prístavoch nachádzajúcich sa v [uveďte 

názov členského štátu] podľa 

je plavidlo pravidelnej dopravy alebo 

rybárskych výjazdov s častými a 

pravidelnými zastávkami v nasledujúcich 

prístavoch nachádzajúcich sa v [uveďte 
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harmonogramu alebo vopred stanovenej 

trasy:    

názov členského štátu] podľa 

harmonogramu alebo vopred stanovenej 

trasy: 

Odôvodnenie 

Je zrejmé, že sa smernica zameriava najmä na námornú dopravu. Aj rybárske a rekreačné 

plavidlá však vykonávajú pravidelné cesty s častými a pravidelnými zastávkami v prístavoch, 

pre ktoré by sa mali umožniť výnimky z povinnosti povinného vykladania odpadu z lodí, 

predbežného oznámenia o odpade a platby povinného poplatku v určitých prístavok na trase. 
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