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POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

prijatá v prvom čítaní 11. septembra 2013 

na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2013, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007, ktorým sa ustanovujú opatrenia na 

obnovu populácie úhora európskeho 

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2, 

so zreteľom na návrh Európskej komisie, 

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom, 

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru1,  

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom2, 

                                                 
1  Ú. v. EÚ C 11, 15.1.2013, s. 86.  
2  Pozícia Európskeho parlamentu z 11. septembra 2013. 
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keďže: 

(-1) Komisia by mala na základe informácií získaných od členských štátov vypracovať 

správu o výsledkoch vykonávania plánov riadenia rybolovu úhora a v prípade 

potreby bezodkladne navrhnúť akékoľvek primerané opatrenia, pomocou ktorých 

by sa s veľkou pravdepodobnosťou dosiahla obnova populácie úhora európskeho. 

[PDN 1] 

(1) Nariadením Rady (ES) č. 1100/20071 sa Komisii udeľujú právomoci na účely 

vykonávania niektorých jeho ustanovení. 

(2) V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné právomoci, ktoré 

boli Komisii udelené nariadením (ES) č. 1100/2007, zosúladiť s článkami 290 a 

článkom 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. [PDN 2] 

                                                 

1 Nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007 z  18. septembra 2007 , ktorým sa 

ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho (Ú. v. EÚ L 248, 

22.9.2007, s. 17).  
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(3) S cieľom uplatňovať určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 1100/2007 by sa Komisii 

mala udeliť mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 

290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie opatrení na riešenie 

výrazného poklesu priemerných trhových cien úhora využívaného úhorov 

používaných na zarybňovanie v porovnaní s úhormi používanými na iné účely. Je 

osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné 

konzultácie vychádzajúce z posledných vedeckých odporúčaní a vedeckých rád, 

a to najmä na úrovni expertov, aby sa zabezpečilo, že informácie, ktoré bude mať 

k dispozícii, budú nestranné, presné, úplné a aktuálne. Pri príprave a vypracúvaní 

delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty 

súčasne a vo vhodnom čase postúpili Európskemu parlamentu a Rade. [PDN 3] 

(5) Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zaistiť súbežné, 

včasné a vhodne riešené predkladanie príslušných dokumentov Európskemu 

parlamentu a Rade.  [PDN 4] 
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(6) S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení nariadenia (ES) č. 

1100/2007 týkajúcich sa schvaľovania plánov riadenia rybolovu úhora Komisiou na 

základe najlepších a najnovších dostupných technických a vedeckých údajov 

informácií by sa Komisii mali udeliť mali na Komisiu preniesť vykonávacie 

právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/20111. [PDN 5] 

(6a) ICES by mala predložiť nové a podrobnejšie odporúčanie o stave populácie úhora 

v roku 2013. ICES by pri príprave tohto odporúčania mala preskúmať všetky 

príčiny znižovania populácie úhora vrátane príčin súvisiacich s oblasťami 

neresenia. Ak ICES potvrdí, že stav populácie úhora je naďalej kritický, Komisia 

by mala v čo najkratšom čase predložiť návrh na nové nariadenie zacielené na 

zabezpečenie obnovy populácie úhora európskeho. Toto nariadenie by malo 

obsahovať aj dlhodobé riešenia, akými sú spôsoby odblokovania migračných 

prúdov. [PDN 6] 

                                                 
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, 

ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého 

členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 

28.2.2011, s. 13). 
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(7) Keďže niektoré členské štáty odoslali príslušné informácie neskoro, Komisia nebude 

môcť predložiť Európskemu parlamentu a Rade správu o opatreniach zarybňovania 

vrátane vývoja trhových cien k 1. júlu 2011. Lehota pre túto správu by sa preto mala 

predĺžiť do 31. decembra 2012.  

(7a) Je dôležité, aby Komisia sankcionovala členské štáty, ktoré nepostúpili ani 

neanalyzovali všetky údaje, ktoré majú k dispozícii, s cieľom vytvoriť 

vyčerpávajúci a vedecky podložený prehľad o situácii úhora európskeho. [PDN 7] 

(8) Nariadením (ES) č. 1100/2007 o právomoci prijímať alternatívne opatrenia na 

dosiahnutie cieľovej miery úniku v jeho súčasnom znení sa udeľuje táto právomoc 

zmeniť tento nepodstatný prvok uvedeného nariadenia Rady. Keďže takýto 

rozhodovací postup už viac nie je na základe ZFEÚ možný, malo by sa dotknuté 

ustanovenie vypustiť. 
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(9) Rozhodnutím Komisie 2008/292/ES1 bolo stanovené, že Čierne more a riečne 

systémy s ním spojené nepredstavujú prirodzený biotop úhora európskeho na účely 

nariadenia (ES) č. 1100/2007. Článok 1 ods. 2 uvedeného nariadenia je preto 

zastaraný a mal by sa vypustiť.  

(10) Rozhodnutím Komisie 2009/310/ES2 sa schválili žiadosti o oslobodenie od 

povinnosti vypracovať plán riadenia rybolovu úhora, ktoré predložili Cyprus, Malta, 

Rakúsko, Rumunsko a Slovensko. Neexistujú žiadne nevybavené žiadosti 

o oslobodenie od uvedenej povinnosti. Článok 3 nariadenia (ES) č. 1100/2007 je 

preto zastaraný a mal by sa vypustiť.  

(11) Nariadenie (ES) č. 1100/2007 by sa preto malo zodpovedajúcim spôsobom zmeniť , 

                                                 
1 Rozhodnutie Komisie zo 4. apríla 2008, ktorým sa ustanovuje, že Čierne more a riečne 

systémy s ním spojené nepredstavujú prirodzený biotop úhora európskeho na účely 

nariadenia Rady (ES) č. 1100/2007 (Ú. v. EÚ L 98, 10.4.2008, s. 14). 
2 Rozhodnutie Komisie z  2. apríla 2009, ktorým sa v súlade s nariadením Rady (ES) 

č. 1100/2007 schvaľujú žiadosti o oslobodenie od povinnosti vypracovať plán riadenia 

rybolovu úhora, ktoré predložili Cyprus, Malta, Rakúsko, Rumunsko a Slovensko (Ú. v. 

EÚ L 91, 3.4.2009, s. 23). 
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PRIJALI TOTO NARIADENIE: 

Článok 1 

Nariadenie (ES) č. 1100/2007 sa mení takto: 

(1) V článku 1 sa vypúšťa odsek 2.  

(1a) V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto: 

„1. Členské štáty určia a vymedzia jednotlivé povodia nachádzajúce sa na ich 

území, ktoré predstavujú prirodzené biotopy úhora európskeho (ďalej len „povodia 

úhora“), ktoré môžu zahŕňať aj morské vody.“ [PDN 9] 

(1b) V článku 2 sa odsek 10 nahrádza takto: 

„10. V rámci plánu riadenia rybolovu úhora každý členský štát vykoná čo najskôr 

vhodné opatrenia na zníženie úhynu úhora spôsobeného faktormi mimo rybolovu, 

medzi ktoré patria turbíny vodných elektrární a čerpadlá. S cieľom znížiť úhyn 

spôsobovaný inými faktormi a tým splniť ciele plánu sa v prípade potreby prijmú 

ďalšie opatrenia.“ [PDN 10] 
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(2) Článok 3 sa vypúšťa.  

(3) V článku 5 sa odsek 1 nahrádza takto:  

„1. Plány riadenia rybolovu úhora schvaľuje Komisia prostredníctvom vykonávacích 

aktov prijatých v súlade s postupom preskúmania uvedeným v článku 12b ods. 2.“ 

(3a) V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto: 
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„4. Členský štát, ktorý najneskôr 31. decembra 2008 predložil Komisii 

na schválenie plán riadenia rybolovu úhora, ktorý Komisia nemôže schváliť 

v súlade s odsekom 1 alebo ktorý nie je v súlade s podmienkami podávania správ 

a hodnotenia stanovenými v článku 9, buď zníži rybolovné úsilie o minimálne 

50 % v porovnaní s priemerným úsilím v rokoch 2004 až 2006, alebo zníži 

rybolovné úsilie tak, aby zabezpečil zníženie úlovkov úhora o minimálne 50 % 

v porovnaní s priemerným úlovkom v rokoch 2004 až 2006, a to buď skrátením 

rybárskeho hospodárskeho roka úhora, alebo iným spôsobom. Toto zníženie sa 

vykoná do troch mesiacov od rozhodnutia o neschválení plánu alebo do troch 

mesiacov od nedodržania lehoty na podanie správy.“ [PDN 11] 

(3b) V článku 5 sa dopĺňa tento odsek: 

„7. Od 1. januára 2014 sa všetky plány riadenia rybolovu úhora kontrolujú 

a aktualizujú každé dva roky, pričom sa berie ohľad na posledné vedecké 

odporúčanie.“ [PDN 12] 
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(4) V článku 7 sa odseky 6 a 7 nahrádzajú takto: 

„6. V prípade značného poklesu priemerných trhových cien úhorov na zarybňovanie 

v porovnaní s úhormi používanými na iné účely informujú dotknuté členské štáty 

Komisiu. Na riešenie situácie môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov 

prijatých v súlade s článkom 12a dočasne znížiť percentá úhorov na zarybňovanie 

uvedené v odseku 2, ak je plán riadenia rybolovu úhora v súlade s článkom 2 

ods. 4. 

7. Komisia predloží najneskôr 31. decembra 2012 2013 Európskemu parlamentu a 

Rade správu a vyhodnotí opatrenia týkajúce sa zarybňovania vrátane vývoja , pričom 

zohľadní najnovšie vedecké odporúčania týkajúce sa podmienok, za ktorých je 

pravdepodobné, že zarybňovanie prispeje k zväčšeniu biomasy neresiacej sa 

populácie. Komisia v tejto správe preskúma vývoj trhových cien.“ [PDN 13] 



 - 11 - 

(4a) V článku 7 sa odsek 8 nahrádza takto: 

„8. „Zarybňovanie sa považuje za ochranné opatrenie na účely článku 38 ods. 2 

nariadenia (EÚ) č. ... [EMFF] za predpokladu, že: 

– je súčasťou plánu riadenia rybolovu úhora vypracovaného v súlade 

s článkom 2, 

– týka sa úhorov  ulovených a populácie úhorov riadených pomocou metód 

a vybavenia, ktoré zaručujú najnižšiu možnú úmrtnosť počas výlovu, 

uskladnenia, dopravy a chovu, 

– vykonáva sa v oblastiach, kde je vysoká pravdepodobnosť prežitia a migrácie, 

– prispieva k dosiahnutiu cieľovej miery úniku 40 % uvedenej v článku 2 ods. 

4, a 

– populácie úhora sú v karanténe, aby sa zabránilo šíreniu chorôb 

a parazitov.“ [PDN 14] 
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(5) V článku 9 sa vypúšťa odsek 3 nahrádza takto. 

„Článok 9 

Podávanie správ a hodnotenie 

1. Členské štáty zhromažďujú výskumné údaje s cieľom kvantifikovať vplyv 

prijatých opatrení na populáciu úhora, nájsť vhodné zmierňujúce opatrenia 

a odporučiť ciele riadenia. Členské štáty podávajú Komisii správu spočiatku každý 

tretí rok, pričom prvú správu predložia do 30. júna 2012 a informácie sprístupnia 

určeným vedeckým orgánom. Po predložení prvej správy po troch rokoch sa 

frekvencia podávania správ zvýši na jednu správu každé dva roky. Správy opisujú 

monitorovanie, vykonávanie, účinnosť a výsledky, a najmä poskytujú najpresnejšie 

dostupné odhady: 

a) podielu biomasy dospelého úhora, ktorá unikne do mora na neresenie, alebo 

podielu biomasy dospelého úhora opúšťajúcej územie daného členského 

štátu v rámci migrácie smerom do mora na neresenie v pomere k cieľovej 

miere úniku stanovenej v článku 2 ods. 4, a to pre každý členský štát; 
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b) úrovne rybolovného úsilia pri love úhora každý rok a zníženia 

uskutočneného v súlade s článkom 4 ods. 2 a článkom 5 ods. 4; 

c) úrovne faktorov úmrtnosti mimo rybolovu a zníženia uskutočneného v súlade 

s článkom 2 ods. 10; 

d) počtu ulovených úhorov kratších ako 12 cm a podielov týchto úlovkov 

využitých na rôzne účely; 

e) miery prežitia zarybnených úhorov, či už počas rybolovu, prepravy, 

zarybňovania alebo úniku do Sargasovho mora na neresenie; 

f) identifikácie oblastí neresenia ulovených úhorov (nepovinný údaj). 

2. Komisia do 31. októbra 2013 predloží Európskemu parlamentu a Rade správu 

pozostávajúcu zo štatistických a vedeckých hodnotení výsledkov vykonávania 

plánov riadenia rybolovu úhora spolu so stanoviskom STECF. Komisia môže na 

základe zistení uvedených v tejto správe predložiť návrhy na rozšírenie pôsobnosti 

nariadenia tak, aby obsahovalo aj faktory úmrtnosti úhora, ktoré nesúvisia 

s rybárstvom. 
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3. Komisia najneskôr 31. decembra 2013 predloží hodnotenie Únie 

a medzinárodného obchodu s úhorom európskym, v ktorom sa zameria najmä na 

plnenie povinností, ktoré pre Úniu vyplývajú z dohovoru CITES, a na odhad 

nezákonného obchodu s úhorom európskym v členských štátoch. V tejto správe sa 

poukáže na nezrovnalosti v rôznych dostupných súboroch údajov a navrhnú sa 

opatrenia na zlepšenie monitorovania obchodu vrátane úpravy platných colných 

kódexov, aby sa umožnilo účinnejšie monitorovanie.“ [PDN 15] 

(5a) Vkladá sa tento článok: 

„Článok 9a 

Následné opatrenia 

Komisia so zreteľom na zistenia správ uvedených v článku 7 ods. 7 a v článku 9 

ods. 2 a 3, ako aj na všetky nové a podrobnejšie odporúčania ICES týkajúce sa 

stavu populácie úhora európskeho v roku 2013 predloží najneskôr 31. marca 2014 

Európskemu parlamentu a Rade nový legislatívny návrh, ktorého cieľom bude 

dosiahnuť s vysokou mierou pravdepodobnosti obnovu populácie úhora 

európskeho. Komisia pritom môže zvážiť spôsoby rozšírenia rozsahu pôsobnosti 

tohto nariadenia, aby sa vzťahovalo aj na úmrtnosť spôsobenú faktormi mimo 

rybárstva.“ [PDN 16] 
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(6) Vkladajú sa tieto odseky: 

„Článok 12a  

Vykonávanie delegovania právomoci 

1. Právomoc prijímať delegované akty sa Komisii udeľuje za podmienok 

stanovených v tomto článku.  

2. Delegovanie právomoci Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 

ods. 6 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú obdobie troch rokov od …*. Komisia 

vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov 

pred uplynutím tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky 

predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 

nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom 

každého obdobia. [PDN 17] 

                                                 
*  Ú. v.: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. 
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3. Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 6 môže Európsky parlament 

alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci v ňom uvedenej. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 

jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, 

ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už 

nadobudli účinnosť.  

4. Komisia oznamuje delegovaný akt Európskemu parlamentu a Rade súčasne, a to 

hneď po jeho prijatí.  

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7 ods. 6 nadobudne účinnosť, len ak 

Európsky parlament ani Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote 2 mesiacov 

odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred 

uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o 

svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo 

Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace. 
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Článok 12b 

Postup výboru 

1. Komisii pomáha Výbor pre rybolov a akvakultúru zriadený článkom 30 nariadenia 

(ES) č. 2371/2002. Uvedený výbor je výborom v zmysle nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011*.  

2. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5 nariadenia (EÚ) č. 182/2011. 

______________ 

* Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na 

základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).“ 
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Článok 2 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 

Európskej únie. 

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských 

štátoch. 

V  

Za Európsky parlament    Za Radu 

predseda      predseda 

 


