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P6_TA-PROV(2007)0231
Viacročný plán pre zásoby tresky v Baltickom mori a rybolov využívajúci 
zásoby tresky *
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. júna 2007 o návrhu nariadenia 
Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre zásoby tresky v Baltickom mori a rybolov 
využívajúci zásoby tresky (KOM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

(Konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Radu (KOM(2006)0411)1,

– so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s Európskym 
parlamentom (C6-0281/2006),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A6-0163/2007),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. vyzýva Komisiu, aby zodpovedajúco zmenila svoj návrh v súlade s článkom 250 ods. 2 
Zmluvy o ES;

3. vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním 
schváleného textu;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť návrh Komisie;

5. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 1

(1) V nedávnom vedeckom odporúčaní 
Medzinárodnej rady pre výskum mora 
(ICES) sa naznačuje, že sa zásoby tresky 
v podoblastiach 25 až 32 v Baltickom mori 
znížili na úrovne, pri ktorých majú zníženú 
reprodukčnú schopnosť a neprimerane sa 

(1) V nedávnom vedeckom odporúčaní 
Medzinárodnej rady pre výskum mora 
(ICES) sa naznačuje, že sa populácie tresky 
v podoblastiach 25 až 32 v Baltickom mori 
znížili na úrovne mimo bezpečných
biologických hraníc, pri ktorých majú 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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využívajú mierou nezabezpečujúcou 
udržateľnosť.

zníženú reprodukčnú schopnosť a 
neprimerane sa využívajú mierou 
nezabezpečujúcou udržateľnosť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 2 a (nové)

(2a) Dostatočne silný a trvalo udržateľný 
viacročný plán riadenia rybolovu tresky 
založený na základe zásady prevencie by 
umožnil vytvorenie trvalého, trvalo 
udržateľného rybolovu vo väčšom rozsahu 
ako dnes.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Odôvodnenie 3

(3) Je potrebné prijať opatrenia na 
ustanovenie viacročného plánu riadenia 
rybolovu využívajúceho zásoby tresky 
v Baltickom mori.

(3) Viacročný plán riadenia populácií 
tresky v Baltickom mori bol prijatý 
zásluhou Medzinárodnej komisie pre 
rybolov v Baltickom mori v roku 2003.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Odôvodnenie 3 a (nové)

(3a) Baltické more sa rozdeľuje na 
západnú časť (podoblasti ICES 22, 23 a 24) 
a východnú časť(podoblasti ICES 25 až 32) 
preto, lebo ide o oddelené ekosystémy s 
úplne odlišnými vlastnosťami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Odôvodnenie 3 b (nové)

(3b) Podľa najnovších informácií 
Medzinárodnej rady pre výskum morí 
(ICES) sa približne 35 – 45 % tresky 
vyloženej vo východnom Baltickom mori 
loví nelegálne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Odôvodnenie 3 c (nové)

(3c) Podľa medzinárodného akčného plánu 
Organizácie pre výživu a 
poľnohospodárstvo, ktorý sa týka 
nelegálneho, neohláseného a 
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neregulovaného rybolovu: „Štáty by mali 
prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby 
si ich dovozcovia, prepravcovia, kupujúci, 
spotrebitelia, dodávatelia vybavenia, 
bankári, poisťovatelia, dodávatelia ďalších 
služieb a verejnosť uvedomovali škodlivé 
následky obchodovania s plavidlami 
identifikovanými ako plavidlá zúčastňujúce 
sa na NNN rybolove (nelegálnom, 
neregulovanom a neohlásenom rybolove).“

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Odôvodnenie 4 a (nové)

(4a) Článok 5 ods. 1 nariadenia (ES) č. 
2371/2002 vyžaduje, aby Rada prioritne 
prijala plány na obnovu populácií v prípade 
rybolovu využívajúceho populácie, ktoré sú 
mimo bezpečných biologických hraníc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 7

Odchylne od článku 6 môže Rada, ak to 
považuje za vhodné, schváliť hodnotu TAC 
nižšiu, než je hodnota vyplývajúca 
z uplatňovania článku 6.

Odchylne od článku 6 môže Rada, ak to 
považuje za vhodné, schváliť inú hodnotu 
TAC, než je hodnota vyplývajúca 
z uplatňovania článku 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 8 názov

Postup stanovenia období, v ktorých je 
povolený rybolov pomocou navíjajúcich 
vlečných sietí s veľkosťou oka 90 mm 
alebo pomocou lovných šnúr na rybolov 
pri morskom dne

Postup stanovenia období, v ktorých je 
povolený rybolov tresky pomocou 
navíjajúcich vlečných sietí s veľkosťou oka 
90 mm

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 8 odsek 1 úvodná časť

1. Rybolov pomocou vlečných sietí, 
dánskych záťahových sietí alebo 
podobným výstrojom s veľkosťou oka 90 
mm alebo viac a rybolov pomocou 
žiabrových sietí, splietaných sietí alebo 
ohradových sietí s veľkosťou oka 90 mm 
alebo viac alebo pomocou lovných šnúr
na rybolov pri morskom dne sa zakazuje:

1. Rybolov pomocou vlečných sietí, 
dánskych záťahových sietí alebo 
podobným výstrojom s veľkosťou oka 90 
mm alebo viac a rybolov pomocou 
žiabrových sietí, splietaných sietí alebo 
ohradových sietí s veľkosťou oka 90 mm 
alebo viac sa zakazuje:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 8 odsek 3

3. Ak miera úhynu pri rybolove, ktorú 
odhadne STECF, pri niektorej 
z príslušných zásob tresky aspoň o 10 % 
prekročí minimálnu mieru úhynu pri 
rybolove ustanovenú v článku 4, celkový 
počet dní, v ktorých bude povolený 
rybolov pomocou zariadení uvedených v 
odseku 1, sa zníži o 10 % v porovnaní s 
celkovým počtom dní, v ktorých je rybolov 
povolený v súčasnom roku.

3. Ak miera úhynu pri rybolove, ktorú 
odhadne STECF, pri niektorej 
z príslušných zásob tresky aspoň o 10 % 
prekročí minimálnu mieru úhynu pri 
rybolove ustanovenú v článku 4, celkový 
počet dní, v ktorých bude povolený 
rybolov pomocou zariadení uvedených v 
odseku 1, sa zníži o 8 % v porovnaní s 
celkovým počtom dní, v ktorých je rybolov 
povolený v súčasnom roku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 8 odsek 6 a (nový)

6a. Odchylne od predpisov o minimálnej  
veľkosti rýb pri vykládke tresky 
ustanovenej v nariadení (ES) č. 2187/2005 
je minimálna veľkosť tresky v 
podoblastiach 22 až 32 pri vykládke 40 cm.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Článok 12 odsek 1

1. Odchylne od článku 6 ods. 4 nariadenia 
Rady (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje 
kontrolný systém spoločnej politiky 
rybolovu, kapitáni plavidiel Spoločenstva s 
celkovou dĺžkou 8 m alebo viac vedú lodné 
denníky svojich činností v súlade s 
článkom 6 uvedeného nariadenia.

1. Odchylne od článku 6 ods. 4 nariadenia 
Rady (EHS) č. 2847/93, ktorým sa zriaďuje 
kontrolný systém spoločnej politiky 
rybolovu, kapitáni plavidiel Spoločenstva s 
celkovou dĺžkou 8 m alebo viac loviaci 
ryby so zvláštnym povolením na výlov 
tresky v Baltickom mori, vydaným v 
súlade s článkom 11 tohto nariadenia, 
vedú lodné denníky svojich činností v 
súlade s článkom 6 uvedeného nariadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Článok 16

Odchylne z článku 5 ods. 2 nariadenia 
(EHS) č. 2807/83 povolená tolerancia v 
odhadoch množstiev v kilogramoch 
týkajúcich sa rýb, na ktoré sa vzťahuje 
TAC, ponechaných na palube plavidiel je 
8% hodnoty uvedenej v lodnom denníku.

Odchylne z článku 5 ods. 2 nariadenia 
(EHS) č. 2807/83 povolená tolerancia v 
odhadoch množstiev v kilogramoch 
týkajúcich sa rýb, na ktoré sa vzťahuje 
TAC, ponechaných na palube plavidiel je 
10 % hodnoty uvedenej v lodnom denníku.

Pri úlovkoch, ktoré sa vykladajú 
nevytriedené, je však povolená miera 
tolerancie pri odhadovaní množstiev 8% z 

Pri úlovkoch, ktoré sa vykladajú 
nevytriedené, je však povolená miera 
tolerancie pri odhadovaní množstiev 10 %
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celkového množstva rýb ponechaných na 
palube.

z celkového množstva rýb ponechaných na 
palube.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Článok 17 odsek 2

2. Ak rybárske plavidlo vypláva z oblasti A 
alebo B alebo z podoblastí 28 až 32 (oblasť 
C) s viac než 100 kg tresky na palube:

2. Ak rybárske plavidlo vypláva z oblasti A 
alebo B alebo z podoblastí 28 až 32 (oblasť 
C) s viac než 100 kg tresky na palube, 
kapitán plavidla oznámi ihneď 
príslušnému rybolovnému inšpektorátu 
veľkosť úlovku v oblasti, z ktorej plavidlo 
odišlo.

a) pôjde priamo do prístavu v oblasti, v 
ktorej lovilo, a vyloží ryby alebo
b) pôjde priamo do prístavu mimo oblasti, 
v ktorej lovilo, a vyloží ryby.
c) Pri odchode z oblasti, v ktorej plavidlo 
lovilo, sa siete uložia tak, aby sa nemohli 
ihneď použiť, v súlade s týmito 
podmienkami:
i) siete, závažia a podobné súčasti výstroja 
musia byť odpojené od ich vlečných 
dosiek, vlečných a ťažných oceľových a 
konopných lán,
ii) siete, ktoré sú na palube alebo nad 
ňou, musia byť bezpečne priviazané k 
niektorej časti nadstavby.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Článok 20 odsek 1

1. Rybárske plavidlá s viac než 100 kg
tresky na palube začnú vykládku len s 
povolením príslušných orgánov miesta 
vykládky.

1. Rybárske plavidlá s viac než 300 kg
tresky na palube začnú vykládku len s 
povolením príslušných orgánov miesta 
vykládky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Článok 27 odsek 1

1. Na základe odporúčania Vedeckého, 
technického a hospodárskeho výboru pre 
rybné hospodárstvo (STEFC) vyhodnotí 
Komisia vplyv riadiacich opatrení na 
príslušné zásoby a rybolov využívajúci 
tieto zásoby, a to v treťom roku 
uplatňovania tohto nariadenia a v každom 
nasledujúcom roku.

1. Na základe odporúčania Vedeckého, 
technického a hospodárskeho výboru pre 
rybné hospodárstvo (STEFC) 
a Regionálnej poradnej rady pre Baltické 
more (RAC) vyhodnotí Komisia vplyv 
riadiacich opatrení na príslušné zásoby 
a rybolov využívajúci tieto zásoby, a to v 
druhom roku uplatňovania tohto 
nariadenia a v každom nasledujúcom roku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Článok 27 odsek 2

2. V treťom roku uplatňovania tohto 
nariadenia a ďalej vždy po troch rokoch 
jeho uplatňovania si Komisia vyžiada 
vedecké odporúčanie STECF o miere 
pokroku smerom k cieľom uvedeným v 
článku 4. Ak by z tohto odporúčania 
vyplývalo, že tieto ciele pravdepodobne 
nebudú splnené, rozhodne Rada 
kvalifikovanou väčšinou o návrhu Komisie 
na nevyhnutné dodatočné alebo 
alternatívne opatrenia, ktoré zabezpečia 
dosiahnutie cieľov.

2. V druhom roku uplatňovania tohto 
nariadenia a ďalej vždy každý druhý rok
jeho uplatňovania si Komisia vyžiada 
vedecké odporúčanie STECF o miere 
pokroku s ohľadom na ciele uvedené v 
článku 4. Ak by z tohto odporúčania 
vyplývalo, že tieto ciele pravdepodobne 
nebudú splnené, rozhodne Rada 
kvalifikovanou väčšinou o návrhu Komisie 
na nevyhnutné dodatočné alebo 
alternatívne opatrenia, ktoré zabezpečia 
splnenie cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Článok 27 a (nový)

Článok 27a

Monitorovanie sociálno-ekonomického
vplyvu uplatňovania tohto nariadenia

Komisia vypracuje správu o sociálno-
ekonomickom vplyve uplatňovania tohto 
nariadenia na odvetvie rybolovu, najmä 
na zamestnanosť a hospodársku situáciu 
rybárov, vlastníkov lodí a spoločnosti, 
ktoré sa zaoberajú lovom a spracovaním 
tresky. Komisia vypracuje túto správu 
v druhom roku uplatňovania tohto 
nariadenia a každý nasledujúci rok jeho 
uplatňovania a predloží ju Európskemu 
parlamentu do 30. apríla príslušného 
roku.
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