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P6_TA-PROV(2007)0231
Víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a jejich využívání 
rybolovem *
Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 7. června 2007 o návrhu nařízení 
Rady, kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a jejich 
využívání rybolovem (KOM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

(Postup konzultace)

Evropský parlament,

- s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2006)0411)1,

- s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 
(C6-0281/2006),

- s ohledem článek 51 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A6-0163/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby návrh v souladu s čl. 250 odst. 2 Smlouvy o ES změnila 
odpovídajícím způsobem;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění 
schváleného Parlamentem;

4. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně 
změnit návrh Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.



2\ 29/05/2007 Zpravodaj: Zdzisław Kazimierz Chmielewski - A6-0163/2007

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Z nedávno podaných vědeckých 
doporučení Mezinárodní rady pro průzkum 
moří (ICES) vyplývá, že se populace tresky 
obecné v subdivizích ICES 25 až 32 
Baltského moře zmenšila na úroveň, při níž 
trpí sníženou reprodukční schopností, a že 
odlov této populace probíhá neudržitelným 
způsobem.

(1) Z nedávno podaných vědeckých 
doporučení Mezinárodní rady pro průzkum 
moří (ICES) vyplývá, že se populace tresky 
obecné v subdivizích ICES 25 až 32 
Baltského moře zmenšila pod úroveň 
bezpečných biologických limitů, při níž trpí 
sníženou reprodukční schopností, a že odlov 
této populace probíhá neudržitelným 
způsobem.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 2a (nový)

(2a) Dostatečně silný a udržitelný víceletý 
plán pro řízení lovu tresky obecné založený 
na zásadě obezřetnosti by umožnil 
vybudování stálého a trvale udržitelného 
rybolovu v mnohem větší míře, než je tomu 
nyní.

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 3

(3) Je třeba přijmout opatření pro zavedení 
víceletého plánu řízení rybolovu populací 
tresky obecné v Baltském moři.

(3) V roce 2003 přijala Mezinárodní komise 
pro rybolov v Baltském moři víceletý plán 
řízení lovišť populací tresky obecné v 
Baltském moři.

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Rozdělení Baltského moře na západní 
(subdivize ICES 22, 23 a 24) a východní 
část (subdivize ICES 25 až 32) je dáno 
skutečností, že jde o oddělené ekosystémy se 
zcela odlišnými vlastnostmi.
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Pozměňovací návrh 5
Bod odůvodnění 3b (nový)

(3b) Podle nejnovějších informací ICES, je 
přibližně 35-45% vykládek tresky obecné z 
východní populace loveno nezákonně.

Pozměňovací návrh 6
Bod odůvodnění 3c (nový)

(3c)  Podle mezinárodního plánu opatření 
proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému rybolovu, který sestavila 
Organizace pro výživu a zemědělství,  „by 
státy měly přijmout opatření, která zajistí, 
aby dovozci, překladatelé lodních nákladů, 
spotřebitelé, dodavatelé zařízení, bankéři, 
pojišťovatelé, dodavatelé dalších služeb a 
veřejnost, byli seznámeni s tím, jak velmi 
negativní dopad má obchodování s plavidly, 
která byla identifikována jako plavidla 
podílející se na nezákonném, nehlášeném a 
neregulovaném rybolovu“.

Pozměňovací návrh 7
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Článek 5 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 2371/2002 vyžaduje, aby Rada 
přednostně přijala plány obnovy pro loviště 
využívající populace, jejichž stav je mimo 
rámec bezpečných biologických limitů.

Pozměňovací návrh 8
Článek 7

Odchylně od článku 6 může Rada, pokud 
to považuje za vhodné, schválit hodnotu 
TAC nižší, než jaká vyplývá z použití 
článku 6.

Odchylně od článku 6 může Rada, pokud 
to považuje za vhodné, schválit hodnotu 
TAC jinou, než jaká vyplývá z použití 
článku 6.

Pozměňovací návrh 9
Článek 8 název
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Postup stanovení období, v nichž je 
povolen rybolov pomocí lovných zařízení 
s oky o velikosti 90 mm nebo většími nebo 
pomocí nástražných lovných šňůr pro lov 
při dně

Postup stanovení období, v nichž je 
povolen lov tresky pomocí lovných 
zařízení s oky o velikosti 90 mm nebo 
většími 

Pozměňovací návrh 10
Čl. 8 odst. 1, úvodní část

1. Rybolov pomocí vlečných sítí, dánských 
nevodů a podobných zařízení s oky o 
velikosti 90 mm nebo větší, pomocí 
tenatových sítí na chytání ryb za žábry, 
tenatových sítí nebo třístěnných tenatových 
sítí s oky o velikosti 90 mm nebo větší 
nebo nástražných lovných šňůr pro lov při 
dně je zakázán

1. Rybolov pomocí vlečných sítí, dánských 
nevodů a podobných zařízení s oky o 
velikosti 90 mm nebo větší, pomocí 
tenatových sítí na chytání ryb za žábry,
tenatových sítí nebo třístěnných tenatových 
sítí s oky o velikosti 90 mm nebo větší je 
zakázán

Pozměňovací návrh 11
Čl. 8 odst. 3

3. Jestliže míra úmrtnosti ryb způsobená 
rybolovem, kterou odhadne STECF, u 
některé z dotčených populací tresky obecné 
alespoň o 10% přesáhne minimální míru 
úmrtnosti způsobené rybolovem uvedenou 
v článku 4, celkový počet dní, v nichž bude 
povolen rybolov pomocí zařízení 
uvedených v odstavci 1, se sníží o 10 %
v porovnání s celkovým počtem dní, 
v nichž je povolen v probíhajícím roce.

3. Jestliže míra úmrtnosti ryb způsobená 
rybolovem, kterou odhadne STECF, u 
některé z dotčených populací tresky obecné 
alespoň o 10% přesáhne minimální míru 
úmrtnosti způsobené rybolovem uvedenou 
v článku 4, celkový počet dní, v nichž bude 
povolen rybolov pomocí zařízení 
uvedených v odstavci 1, se sníží o 8 %
v porovnání s celkovým počtem dní, 
v nichž je povolen v probíhajícím roce.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 8 odst. 6a (nový)

6a. Použitím odchylky od pravidel 
o minimální délce při vykládce tresky 
obecné dané v nařízení (ES) č. 2187/2005 
bude minimální délka při vykládce tresky 
obecné v subdivizích 22 až 32 stanovena na 
40 cm.

Pozměňovací návrh 13
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Čl. 12 odst. 1

1. Odchylně od čl. 6 odst. 4 nařízení (EHS) 
č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu 
pro společnou rybářskou politiku vedou 
velitelé všech plavidel Společenství, jejichž 
celková délka je osm metrů nebo větší, 
lodní deník o činnostech těchto plavidel 
v souladu s článkem 6 uvedeného nařízení.

1. Odchylně od čl. 6 odst. 4 nařízení (EHS) 
č. 2847/93 o zavedení kontrolního režimu 
pro společnou rybářskou politiku vedou 
velitelé všech plavidel Společenství, jejichž 
celková délka je osm metrů nebo větší a 
které provádí rybolov na základě 
zvláštního povolení k lovu tresky obecné v 
Baltském moři vydaného v souladu s 
článkem 11 tohoto nařízení, lodní deník o 
činnostech těchto plavidel v souladu s 
článkem 6 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh 14
Článek 16

Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 
2807/83 povolená odchylka odhadu 
množství v kilogramech u ryb, na které se 
vztahuje TAC, uchovávaných na palubě 
plavidel činí 8% hodnoty uvedené 
v lodním deníku. V případě úlovků, které 
se vykládají bez vytřídění, činí povolená 
odchylka odhadu 8 % z celkového 
množství přechovávaného na palubě.

Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení (EHS) č. 
2807/83 povolená odchylka odhadu 
množství v kilogramech u ryb, na které se 
vztahuje TAC, uchovávaných na palubě 
plavidel činí 10% hodnoty uvedené 
v lodním deníku. V případě úlovků, které 
se vykládají bez vytřídění, činí povolená 
odchylka odhadu 10 % z celkového 
množství přechovávaného na palubě.

Pozměňovací návrh 15
Čl. 17 odst. 2

2. Jestliže rybářské plavidlo vyplouvá 
z oblasti A nebo B nebo ze subdivizí 28 až 
32 (oblast C) s více než 100 kg tresky 
obecné na palubě, popluje:

2. Jestliže rybářské plavidlo vyplouvá 
z oblasti A nebo B nebo ze subdivizí 28 až 
32 (oblast C) s více než 100 kg tresky 
obecné na palubě, velitel plavidla 
neprodleně informuje příslušný 
inspektorát o velikosti úlovku v oblasti, 
kterou plavidlo právě opustilo.

a) přímo do přístavu v oblasti, kde lovilo, 
a provede vykládku ryb nebo
b) přímo do přístavu mimo oblast, kde 
lovilo, a provede vykládku ryb.
c) Při opuštění oblasti, ve které plavidlo 
provádělo rybolovnou činnost, musí být 
jeho rybářské sítě uskladněny tak, aby 
nebyly připraveny k okamžitému použití, 
v souladu s těmito podmínkami:
i) sítě, závaží a podobná zařízení musejí 
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být odpojeny od vlečných desek a vlečných 
a tažných lan a lanek,
ii) sítě umístěné na palubě nebo nad 
palubou musejí být pevně přivázány 
k některé části lodní nástavby.

Pozměňovací návrh 16
Čl. 20 odst. 1

1. Rybářská plavidla s více než 100 kg
tresky obecné na palubě zahájí vykládku 
pouze s povolením příslušných orgánů 
místa vykládky.

1. Rybářská plavidla s více než 300 kg
tresky obecné na palubě zahájí vykládku 
pouze s povolením příslušných orgánů 
místa vykládky.

Pozměňovací návrh 17
Čl. 27 odst. 1

1. Na základě doporučení STECF a 
Regionálního poradního sboru pro Baltské 
moře Komise vyhodnotí dopad řídicích 
opatření na dotčené populace a na 
rybolovné činnosti, které je využívají, ve 
třetím roce používání tohoto nařízení a pak 
v každém následujícím roce.

1. Na základě doporučení STECF a 
Regionálního poradního sboru pro Baltské 
moře Komise vyhodnotí dopad řídicích 
opatření na dotčené populace a na 
rybolovné činnosti, které je využívají, ve 
druhém roce používání tohoto nařízení a 
pak v každém následujícím roce.

Pozměňovací návrh 18
Čl. 27 odst. 2

2. Ve třetím roce používání tohoto nařízení 
a dále vždy po třech letech jeho používání 
si Komise vyžádá vědecké stanovisko 
STECF o míře pokroku směrem k cílům 
uvedeným v článku 4. Pokud by z tohoto 
stanoviska vyplývalo, že těchto cílů 
pravděpodobně nebude dosaženo, 
rozhodne Rada kvalifikovanou většinou o 
návrhu Komise na nezbytná dodatečná 
nebo alternativní opatření, která splnění 
cílů zajistí.

2. Ve druhém roce používání tohoto 
nařízení a dále vždy po dvou letech jeho 
používání si Komise vyžádá vědecké 
stanovisko STECF o míře pokroku směrem 
k cílům uvedeným v článku 4. Pokud by 
z tohoto stanoviska vyplývalo, že těchto 
cílů pravděpodobně nebude dosaženo, 
rozhodne Rada kvalifikovanou většinou o 
návrhu Komise na nezbytná dodatečná 
nebo alternativní opatření, která splnění 
cílů zajistí.

Pozměňovací návrh 19
Čl. 27a (nový)

Článek 27a
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Sledování sociálně-ekonomického dopadu 
uplatňování nařízení

Komise navrhne zprávu o sociálně-
ekonomickém dopadu uplatňování 
nařízení na odvětví rybolovu, zejména na 
zaměstnanost a hospodářskou situaci 
rybářů, vlastníků lodí a společností 
zabývajících se lovem tresky a jejím 
zpracováním. Komise vypracuje tuto 
zprávu po dvou letech uplatňování tohoto 
nařízení a v každém následujícím roce 
uplatňování tak, aby mohla být 
předložena Evropskému parlamentu k 30. 
dubnu příslušného roku.
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