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NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

(EU) 2016/…

ze dne …,

kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1342/2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro 

populace tresky obecné a lov těchto populací

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

po postoupení návrhu legislativního aktu vnitrostátním parlamentům,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

v souladu s řádným legislativním postupem2,

1 Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 125.
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. června 2013 (dosud nezveřejněný v Úředním 

věstníku) a postoj Rady v prvním čtení ze dne 29. září 2016 (dosud nezveřejněný v Úředním 
věstníku). Postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním 
věstníku).
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení Rady (ES) č. 1342/20081 zavádí dlouhodobý plán pro populace tresky obecné 

v Kattegatu, Severním moři, Skagerraku a východní části Lamanšského průlivu, v oblasti 

západně od Skotska a v Irském moři a pro lov těchto populací. Cílem nařízení (ES) 

č. 1342/2008 je udržitelné využívání, které obnoví a udrží tyto populace tresky obecné nad 

úrovněmi, jež jsou schopny poskytnout maximální udržitelný výnos (MSY).

(2) Vědecké hodnocení účinnosti nařízení (ES) č. 1342/2008 provedené Vědeckotechnickým 

a hospodářským výborem pro rybářství (VTHVR) prokázalo, že při uplatňování uvedeného 

nařízení vyvstává celá řada problémů. Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) navrhla 

znovu posoudit strategii řízení, zejména v důsledku jejího změněného vnímání pokud jde o 

populaci Severního moře.

(3) Uplatňováním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/20132 od 1. ledna 

2014 se rámec řízení pro tresku obecnou zásadně změnil, zejména zavedením povinnosti 

vykládky.

1 Nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý 
plán pro populace tresky obecné a lov těchto populací a kterým se zrušuje nařízení (ES) 
č. 423/2004 (Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 
o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 
a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 
2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).
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(4) V současnosti se připravují nové víceleté plány pro rybolov více druhů v různých 

regionech Atlantského oceánu, které vycházejí z nařízení (EU) č. 1380/2013. Nařízení (ES) 

č. 1342/2008 bude časem nahrazeno těmito víceletými plány pro rybolov více druhů. 

Nařízení (ES) č. 1342/2008 bude tedy nadále uplatňováno pouze krátce. Přesto by však 

měla být provedena řada naléhavých změn nařízení (ES) č. 1342/2008 s cílem pokrýt dobu, 

než se začnou uplatňovat nové víceleté plány pro rybolov více druhů.

(5) Režim intenzity rybolovu stanovený v nařízení (ES) č. 1342/2008 přinesl řadu úspěchů, 

pokud jde o selektivitu a další opatření pro zamezení odlovu tresky obecné, avšak stal se 

překážkou pro plnění povinnosti vykládky, jelikož brání další úpravě rybolovných postupů, 

jako například výběr oblasti a lovného zařízení. Režim intenzity rybolovu by proto měl být 

zrušen. Protože nařízení (ES) č. 1342/2008 vedlo ke značnému zlepšení selektivity 

a zamezení odlovu tresky obecné prostřednictvím podnětů spojených s režimem intenzity 

rybolovu a prostřednictvím vnitrostátních opatření (plány týkající se zamezení odlovu 

tresky obecné nebo omezení výmětů), je nanejvýš důležité, aby členské státy, které mají 

přímý zájem na rybolovu, nadále uplatňovaly nebo dále rozvíjely tato vnitrostátní opatření, 

přičemž je zaváděna povinnost vykládky pro všechny úlovky tresky obecné v souladu 

s harmonogramem pro zavedení této povinnosti podle nařízení (EU) č. 1380/2013.
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(6) Během přechodného období, v němž pokračují přípravy víceletých plánů pro rybolov více 

druhů v souladu s nařízením (EU) č. 1380/2013 v oblastech, na které se nyní vztahuje 

nařízení (ES) č. 1342/2008, by opatření v oblasti řízení měla zohlednit odpovídající 

minimální a preventivní úrovně biomasy. Pokud populace klesnou pod bezpečné úrovně 

biomasy (MSY B-trigger) dostupné ve vědeckém poradenství, které je v souladu s 

nařízením (EU) č. 1380/2013, měla by být přijata veškerá nutná opatření k řešení této 

situace.

(7) V některých oblastech, na které se vztahuje nařízení (ES) č. 1342/2008, mohou být 

informace o populaci a rybolovu nedostačující pro stanovení rybolovných práv v souladu 

se zásadou maximálního udržitelného výnosu. V takových případech by měl být 

uplatňován přístup předběžné opatrnosti.

(8) Kromě režimu intenzity rybolovu zavedlo nařízení (ES) č. 1342/2008 systém zvláštních 

povolení k rybolovu spojený s omezením celkové kapacity výkonu motoru rybářských 

plavidel v příslušné oblasti. S cílem předejít rušivé dislokaci rybolovných činností, která by 

mohla mít negativní dopad na obnovu populací, je vhodné tento systém zachovat, zatímco 

samotný režim intenzity rybolovu se zcela ruší.
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(9) Nařízení Rady (ES) č. 1224/20091 zrušilo řadu ustanovení nařízení (ES) č. 1342/2008, 

která odkazují na přílohy II a III uvedeného nařízení. Jelikož nařízení (ES) č. 1342/2008 

neobsahuje další odkazy na tyto přílohy, uvedené přílohy zastaraly a měly by se zrušit.

(10) Nařízení (ES) č. 1342/2008 by proto mělo být odpovídajícím způsobem změněno,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

1 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu 
Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) 
č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) 
č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, 
(ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) 
č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1).
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Článek 1

Nařízení (ES) č. 1342/2008 se mění takto:

1) Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice stanovené v čl. 4 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013*.

______________________
* Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 

o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) 
č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 
a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22).“;

2) Článek 4 se zrušuje.

3) Článek 5 se nahrazuje tímto:

„Článek 5

Cíl plánu

1. Cílem plánu uvedeného v článku 1 je zajistit využívání populací tresky obecné, které 

tuto populaci obnoví a zachová nad úrovněmi, jež jsou schopny poskytnout 

maximální udržitelný výnos.
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2. Veškerá opatření v oblasti řízení přijatá podle tohoto nařízení musí být v souladu 

s požadavky stanovenými v čl. 2 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 a se zásadami 

a cíli tohoto nařízení.“;

4) Článek 6 se nahrazuje tímto:

„Článek 6

Minimální a preventivní úrovně biomasy

Při přijímání opatření v oblasti řízení musí být minimální a preventivní úrovně biomasy 

pro všechny populace tresky obecné v souladu s cíli nařízení (EU) č. 1380/2013.“;

5) Články 7 a 8 se zrušují.

6) Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Stanovení celkových přípustných odlovů při nedostatku údajů

Pokud není s ohledem na chybějící dostatečně přesné a reprezentativní informace možné 

určit rybolovná práva v souladu s čl. 5 odst. 1, stanovení rybolovných práv vychází z 

přístupu předběžné opatrnosti v souladu s čl. 9 odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 při 

zohlednění trendů v oblasti populací tresky obecné a rybolovné činnosti a při zajištění 

přinejmenším srovnatelného stupně zachování příslušných populací.“;
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7) Za článek 9 se vkládá nový název kapitoly, který zní:

„KAPITOLA IIa

POVINNOSTI ČLENSKÝCH STÁTŮ“;

8) Článek 10 se nahrazuje tímto:

„Článek 10

Oprávnění k rybolovu a stropy kapacity

1. Pro každou ze zeměpisných oblastí uvedených v článku 1 tohoto nařízení vydá každý 

členský stát oprávnění k rybolovu v souladu s článkem 7 nařízení Rady (ES) 

č. 1224/2009* pro plavidla plující pod jeho vlajkou, která se podílejí na rybolovných 

činnostech v dané oblasti a používají jedno z těchto zařízení:

a) vlečné sítě pro lov při dně a nevody (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) 

o velikosti ok:

i) TR1 100 mm nebo větší,

ii) TR2 70 mm nebo větší, avšak menší než 100 mm,

iii) TR3 16 mm nebo větší, avšak menší než 32 mm;

b) vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích plavidla (TBB) o velikosti ok:

i) BT1 120 mm nebo větší,

ii) BT2 80 mm nebo větší, avšak menší než 120 mm;

c) tenatové sítě(GN);
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d) třístěnné tenatové sítě (GT);

e) dlouhé lovné šňůry (LL).

2. Aniž jsou dotčeny stropy kapacity stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 1380/2013, 

pro každou ze zeměpisných oblastí uvedených v článku 1 tohoto nařízení nesmí být 

celková kapacita vyjádřená v kW plavidel, která mají oprávnění k rybolovu vydaná v 

souladu s odstavcem 1 tohoto článku, vyšší než maximální kapacita plavidel, která 

aktivně používala jedno ze zařízeních uvedených v odstavci 1 v dotčené zeměpisné 

oblasti v roce 2006 nebo 2007.

3. Každý členský stát sestaví a udržuje seznam plavidel, jimž bylo vydáno oprávnění k 

rybolovu podle odstavce 1, a zpřístupní ho Komisi a ostatním členským státům na 

svých oficiálních internetových stránkách.“

___________________

* Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního 
režimu Unie k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně 
nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) 
č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) 
č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení 
nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006 (Úř. věst. L 343, 
22.12.2009, s. 1).;

9) Kapitola III se zrušuje.

10) Články 30 a 31 se zrušují.

11) Přílohy I, II, III a IV se zrušují.
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Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost čtvrtým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2017.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V … dne …

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně
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I. ÚVOD

1. Evropská komise předložila uvedený návrh dne 14. září 2012.1

2. Evropský hospodářský a sociální výbor přijal stanovisko dne 12. prosince 20122.

3. Dne 19. prosince 2012 Rada rozhodla o rozdělení návrhu na dvě části3 a změnila jednu část 

stávajícího plánu pro tresku obecnou prostřednictvím nařízení Rady (EU) č. 1243/20124.

4. Evropský parlament přijal postoj v prvním čtení dne 11. června 20135.

5. Dne 1. prosince 2015 Soudní dvůr nařízení Rady (EU) č. 1243/2012 zrušil, neboť shledal, že 

návrh měl být přijat na základě čl. 43 odst. 2, a nikoli čl. 43 odst. 36. Soudní dvůr však 

zachoval účinky tohoto nařízení po dobu, než vstoupí v platnost nové nařízení založené na 

čl. 43 odst. 2 SFEU, a to nejpozději do 31. prosince 2016.

6. Coreper dne 27. dubna 2016 udělil předsednictví počáteční mandát k vedení neformálních 

jednání ohledně pozměňujícího nařízení založeného na čl. 43 odst. 2 SFEU7. Poté co 

Evropský parlament revidoval svůj vyjednávací postoj, který Rada obdržela dne 

7. června 20168, byl dne 22. června 2016 revidován i mandát předsednictví.9

1 Viz dokument 13745/12 PECHE 343 CODEC 2130.
2 Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 125.
3 Viz dokument 17340/12 PECHE 528 CODEC 2934.
4 Úř. věst. L 352, 21.12.2012, s. 10.
5 Viz dokument 10685/13 CODEC 1375 PECHE 251 PE 272.
6 Spojené věci C-124/13 a C-125/13.
7 Viz dokument 8030/16 PECHE 142 CODEC 481 + ADD1.
8 Viz dokument 9742/16 PECHE 198 CODEC 805.
9 Viz dokument 10391/16 PECHE 230 CODEC 908 + ADD1.
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7. Během zasedání trialogu dne 29. června 2016 dosáhli vyjednavači zastupující jednotlivé 

orgány politického kompromisu. Dopisem ze dne 13. července 2016 informoval předseda 

Výboru Evropského parlamentu pro rybolov předsedu Výboru stálých zástupců (část I), že 

pokud Rada formálně předloží Evropskému parlamentu svůj postoj v dohodnutém znění, 

doporučí plenárnímu zasedání, s výhradou ověření ze strany právníků-lingvistů, aby byl 

postoj Rady přijat ve druhém čtení Parlamentu beze změn. Kompromis dohodnutý dne 

29. června 2016 potvrdil dne 20. července 2016 Coreper10 a dne 27. července 2016 o něm 

Rada dosáhla politické dohody11.

II. ÚVOD

8. Cílem návrhu bylo změnit stávající nařízení z roku 2008 o dlouhodobém plánu pro populace 

tresky obecné12 („plán pro tresku obecnou“). Cílem návrhu je mimo jiné umožnit v rámci 

pravidel o celkových přípustných odlovech určitou flexibilitu, lépe harmonizovat výpočet 

intenzity rybolovu a zavést do systému omezení intenzity rybolovu nové a upravené pobídky, 

které mají zamezit lovu tresky obecné a snížit výměty.

III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

A. Obecné informace

9. Postoj Parlamentu v prvním čtení podpořil řadu změn návrhu, které podpořila rovněž Rada 

prostřednictvím nařízení Rady (EU) č. 1243/2012, jež bylo později zrušeno. Společní 

normotvůrci se však ve shodě s Komisí rozhodli své postoje výrazně revidovat s ohledem na 

skutečnost, že reformou společné rybářské politiky (SRP) se od roku 2014 změnil rámec 

řízení pro víceleté plány.

10. Změna rámce řízení ovlivnila diskusi o změně plánu pro tresku obecnou v zásadě třemi 

způsoby:

10 Viz dokument 11122/16 PECHE 271 CODEC 1047.
11 Viz dokument CM 3652/16 PECHE PROCED.
12 Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 20.
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– Povinnost vykládky zavedená základním nařízením o SRP (nařízení (EU) č. 1380/2013) 
zpochybnila přidanou hodnotu režimu intenzity rybolovu stanoveného v plánu pro 
tresku obecnou, neboť tento režim byl zaveden s cílem omezit tytéž nedostatky 
(výměty). Vzhledem k tomu, že povinnost vykládky je uplatňována postupně pro 
jednotlivé druhy rybolovu, nová politika kromě toho vyžaduje od rybářů velkou míru 
přizpůsobení a flexibility, přičemž této potřebě nelze učinit zadost, jestliže nařízení 
prostřednictvím režimu intenzity rybolovu omezuje používání zařízení a délku času na 
moři.

– Povinnost vykládky a nutnost přestat uplatňovat v rámci smíšeného rybolovu koncepci 
řízení zaměřeného na jednotlivé druhy vyžadují nový typ víceletého plánu řízení. 
Komise připravuje pro plán pro tresku obecnou následné plány, které budou plány řízení 
pro více druhů založené na jednotlivých oblastech. První z těchto plánů, který se týká 
Severního moře, byl již mezitím společným normotvůrcům předložen.13 Není proto 
vhodné do plánu pro tresku obecnou doplňovat nové prvky, které by předjímaly diskusi 
o víceletých plánech řízení vycházejících z reformy.

– Základní nařízení rovněž zavádí koncept regionalizace, která je chápána jako 
mechanismus na úrovni sekundárních právních předpisů EU, jehož uplatnění je 
iniciováno prostřednictvím spolupráce členských států na úrovni regionálních mořských 
oblastí. Jelikož se proces regionalizace v rámci uplatňování základního nařízení 
průběžně vyvíjí, a to například prostřednictvím plánů výmětů založených na 
jednotlivých oblastech, je vhodné snížit míru podrobnosti týkající se řízení rybolovu 
tresky obecné, která je v plánu pro tresku obecnou uvedena.

B. Cíl plánu pro tresku obecnou

11. Postoj Rady obsahuje změnu cíle plánu pro tresku obecnou (článek 1 bod 3 postoje Rady). 
Tato změna je odůvodněna skutečností, že základní nařízení stanoví celkový cíl zachování 
zdrojů pro řízení populací, a záměrem vyhnout se nutnosti hloubkového přezkumu 
biologických referenčních hodnot pro populace tresky obecné, který by měl být proveden 
prostřednictvím následných víceletých plánů. Řešení, které se podařilo ve spolupráci 
s Evropským parlamentem nalézt, je podobné řešení, které bylo dohodnuto v případě nedávno 
přijatého víceletého plánu pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného 
v Baltském moři.14

13 Viz dokument 11636/16 PECHE 293 CODEC 1142 IA 62.
14 Úř. věst. L 191, 15.7.2016, s. 1.
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C. Regulace intenzity rybolovu

12. Rada vypustila všechna ustanovení týkající se regulace intenzity rybolovu (viz článek 1 

body 1, 2, 9 až 11 postoje Rady). Tento postoj odpovídá revidovanému postoji Parlamentu, 

jenž tento krok podpořil, aby se tak odstranila překážka bránící plnění povinnosti vykládky, 

která je od roku 2016 zaváděna v rámci rybolovu v severovýchodním Atlantiku. Tímto 

poněkud radikálnějším krokem byly nahrazeny změny 4 a 5, 9 až 17 a 19 až 21 obsažené 

v postoji Parlamentu v prvním čtení z roku 2013, které byly odůvodněny podobnými obavami 

(zjednodušení, flexibilita), ale stále ještě v mezích systému regulace intenzity rybolovu.

13. Rada v plánu pro tresku obecnou zachovala povinnost členských států omezit celkovou 

rybolovnou kapacitu (v kW) v případě regulovaných zařízení v jednotlivých oblastech (článek 

1 bod 8 postoje Rady). Tato povinnost, která dříve tvořila součást kapitoly o regulaci intenzity 

rybolovu, je nyní stanovena zcela samostatně.

14. V souladu s původními změnami 8 a 18 předloženými Parlamentem vyslovila Rada souhlas 

s vložením bodu odůvodnění (5. bod odůvodnění), který zdůrazňuje význam opatření 

členských států týkajících se snižování výmětů a zamezení odlovu tresky obecné, neboť tato 

opatření byla označena za velmi přínosné prvky v rámci plánu pro tresku obecnou, které by 

mohly usnadnit plnění povinnosti vykládky.

D. Pravidla týkající se celkových přípustných odlovů

15. Postoj Rady zestručňuje pravidla týkající se celkových přípustných odlovů (články 6 až 10 

plánu pro tresku obecnou) a zvyšuje jejich flexibilitu. Konkrétně článek 6 již neobsahuje 

preventivní úrovně biomasy reprodukující se populace, jelikož tyto úrovně by měli společní 

normotvůrci přezkoumat na základě návrhů Komise ohledně nových víceletých plánů řízení, 

a to spolu se souvisejícími povinnosti týkajícími se řízení (články 7 a 8 plánu pro tresku 

obecnou).
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16. Zjednodušení článku 6 a vypuštění článků 7 a 8 plánu pro tresku obecnou (viz článek 1 

body 4 a 5 postoje Rady) jasně ukazují přechodnou povahu pozměněného plánu pro tresku 

obecnou, jak je uvedeno v novém 6. bodě odůvodnění. Revidovaný vyjednávací postoj 

Evropského parlamentu tento přístup potvrdil. Společní normotvůrci rovněž zvažovali, zda je 

nutné se na změnách plánu pro tresku obecnou dohodnout ještě v roce 2016, a zabývali se 

rovněž se skutečností, že se na základě vědeckého poradenství ohledně populace tresky 

obecné v Severním moři navrhuje, aby byla strategie řízení znovu posouzena (viz změna 

2. bodu odůvodnění).

17. K návrhu Komise ohledně přeformulování článku 9 týkajícího se zvláštního postupu pro 

stanovení celkových přípustných odlovů při nedostatku údajů byla navržena změna již 

v průběhu prvního čtení v Evropském parlamentu (změna 7). Postoj Rady, který zohledňuje 

revidovaný vyjednávací postoj Evropského parlamentu, sleduje tentýž cíl spočívající ve 

snížení rigidnosti, upřednostňuje však mnohem nižší míru podrobnosti.

18. Dále pak je v postoji Rady vypuštěn článek 10 plánu pro tresku obecnou, a to v návaznosti na 

žádost Parlamentu, podle níž již tento článek není v souladu s tím, jak společní normotvůrci 

chápou způsob, jakým by měla být přijímána politická rozhodnutí.

IV. ZÁVĚR

19. Při stanovování svého postoje vzala Rada plně v potaz návrh Komise a postoj Parlamentu 

v prvním čtení a jeho revidovaný vyjednávací postoj.
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– přije tí pos toje  Rady v prvním čtení a  odůvodnění Rady 

 

1. Dne 12. září 2012 předložila Komise Radě výše uvedený návrh1, založený na 

čl. 43 odst. 2 SFEU.

2. Evropský hospodářský a sociální výbor vydal stanovisko dne 12. prosince 20122.

3. Evropský parlament přijal postoj v prvním čtení dne 11. června 20133.

4. V průběhu písemného postupu, který skončil dne 27. července 2016, dosáhla Rada politické 

dohody o postoji Rady v prvním čtení k výše uvedenému nařízení4.

1 Dokument 13745/12.
2 Úř. věst. C 44, 15.2.2013, s. 125.
3 Dokument 10685/13.
4 V souladu s dopisem ze dne 13. července 2016 zaslaným předsedou Výboru Evropského 

parlamentu pro rybolov předsedovi Výboru stálých zástupců by měl Evropský parlament ve 
druhém čtení schválit postoj Rady v prvním čtení beze změn.
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5. Výbor stálých zástupců se vyzývá, aby Radě navrhl přijmout jako bod „A“ pořadu jednání 

některého z nadcházejících zasedání postoj Rady v prvním čtení uvedený v dokumentu 

11309/16 a odůvodnění uvedené v dokumentu 11309/16 ADD 1.
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2012/0236 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 

podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie 

 

týkající se 

postoje Rady k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení 

(ES) č. 1342/2008 ze dne 18. prosince 2008, kterým se zavádí dlouhodobý plán pro 

populace tresky obecné a lov těchto populací 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě 

(dokument COM(2012) 498 final – 2012/236 COD): 

12. září 2012 

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 

výboru: 

12. prosince 2012 

Datum přijetí postoje Evropského parlamentu v prvním čtení: 11. června 2013 

Datum předání pozměněného návrhu: 3. října 2016 

Datum přijetí postoje Rady: 29. září 2016 

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

V roce 2008 bylo přijato nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 (dále jen „plán obnovy populací 

tresky obecné“). Plán zahrnoval Severní moře a některá přilehlá moře (Kattegat, Skagerrak, 

východní část Lamanšského průlivu, oblast západně od Skotska a Irské moře). Jeho hlavními 

prvky byla pravidla pro určení celkového přípustného odlovu (TAC) a režim intenzity 

rybolovu omezující dobu, kterou mohou rybáři strávit na moři. Omezení intenzity rybolovu 

byla v té době spolu se stanovením omezení odlovu ve formě celkového přípustného odlovu 

(TAC) vnímána jako nezbytný nástroj regulace, jehož cílem bylo snížit výměty ryb. V plánu 

byla stanovena několikanásobná a někdy velmi výrazná snížení intenzity rybolovu. 

V roce 2012 navrhla Komise změnu nařízení Rady (ES) č. 1342/2008 s cílem řešit některé 

nedostatky plánu při současném zachování jeho hlavních prvků. Návrh vycházel z čl. 43 odst. 

2 SFEU a zahrnoval rovněž ustanovení, jež Radě umožňovalo zachovat intenzitu rybolovu 

poté, co byla čtyřikrát po sobě snížena. 

V důsledku odlišného názoru na vztah mezi čl. 43 odst. 2 a čl. 43 odst. 3 SFEU Rada některé 

prvky z návrhu Komise vyňala (články 9 a 12) a přijala – na základě čl. 43 odst. 3 SFEU – 

odpovídající nařízení, kterým se mění nařízení o plánu obnovy populací tresky obecné 

(nařízení Rady (EU) č. 1243/2012), aniž by byl do rozhodování zapojen Evropský parlament. 

Do pozměňujícího nařízení bylo převzato pravidlo umožňující zachovat intenzitu rybolovu 

poté, co byla čtyřikrát po sobě snížena. 

Evropský parlament a Komise uvedené nařízení Rady napadly u Soudního dvora, přičemž 

uvedly, že předmětná změna plánu obnovy populací tresky obecné měla být přijata v souladu 
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s řádným legislativním postupem s plným zapojením Evropského parlamentu podle čl. 43 

odst. 2 SFEU, a nikoli pouze na základě rozhodnutí Rady podle čl. 43 odst. 3 SFEU. 

Rozsudkem ze dne 1. prosince 2015 ve spojených věcech C-124/13, Evropský parlament v. 

Rada, a C-125/13, Komise v. Rada, Soudní dvůr předmětné nařízení Rady zrušil, avšak jeho 

účinky zachoval po dobu jednoho dalšího roku, aby bylo možné mezitím přijmout nové 

nařízení vycházející z vhodného právního základu, kterým je čl. 43 odst. 2 SFEU. 

Vzhledem k tomu, že Soudní dvůr umožnil zachovat účinky zrušeného nařízení Rady o jeden 

další rok, bylo nezbytné pokračovat v jednáních na základě zmíněného návrhu Komise, neboť 

nebyl dostatek času k vypracování nového návrhu a jeho přijetí v rámci jednoho roku. 

Od roku 2012, kdy byl návrh Komise zveřejněn, se však okolnosti výrazně změnily. Nové 

základní nařízení o SRP (nařízení (EU) č. 1380/2013) zavedlo povinnost nejpozději od roku 

2019 vykládat všechny druhy úlovků podléhajících omezení odlovů (dále jen „povinnost 

vykládky“), která rybáře zavazuje zastavit výměty a započítávat veškeré úlovky oproti svým 

podílům kvót (postupná data vstupu v platnost této povinnosti závisí na rybolovu a na druzích 

vymezujících rybolov). V případech, kdy se použije povinnost vykládky, představuje režim 

intenzity rybolovu, jenž má rovněž snížit výměty, zbytečnou další úroveň regulace. Z tohoto 

důvodu se Komise rozhodla režim intenzity rybolovu ve svém návrhu plánu řízení pro Baltské 

moře (COM(2014) 614 zrušit. 

Nové základní nařízení rovněž zavedlo ustanovení, podle něhož Rada musí stanovit celkový 

přípustný odlov podle zásady maximálního udržitelného výnosu. Z tohoto důvodu jsou 

pravidla stanovení celkového přípustného odlovu v plánu obnovy populací tresky obecné 

zastaralá. 

3. PŘIPOMÍNKY K POSTOJI RADY 

3.1. Obecné připomínky týkající se postoje Rady: 

Postoj Rady odráží politickou dohodu, ke které dospěly Evropský parlament a Rada dne 29. 

června 2016. Komise tuto dohodu podporuje.  

3.2. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu v prvním čtení: 

Během jednání Evropský parlament své stanovisko přehodnotil. Postoj Evropského 

parlamentu v prvním čtení ze dne 11. června 2013 byl proto považován za méně 

relevantní pro jednání. 

3.3. Nová ustanovení zavedená Radou a postoj, který Komise v této souvislosti 

zaujala: 

Rada výrazně pozměnila znění a zkrátila ho tak, že v něm zůstalo jen několik zbývajících 

ustanovení (s výjimkou definic, závěrečných článků atd.): 

 článek 5 o cílech v souvislosti s cílem maximálního udržitelného výnosu podle 

základního nařízení a dohodnutého plánu řízení pro Baltské moře, 

 článek 6 o minimálních a preventivních opatřeních, přičemž se odkazuje na to, 

že je nutno zohlednit „odpovídající minimální a preventivní úrovně biomasy“ 

v souladu se základním nařízením, aniž by však tyto úrovně byly upřesněny, 

 článek 9 o určení celkových přípustných odlovů v případě nedostatku údajů, 

přičemž se odkazuje na přístup předběžné opatrnosti stanovený v základním 

nařízení, aniž by však byla stanovena prováděcí pravidla, 



 

CS 4   CS 

 bývalý článek 14 byl ponechán s drobnými změnami. Tento článek stanoví 

povinnost členských států zajistit, aby ve všech oblastech, na které se plán 

vztahuje, rybolovná kapacita nepřevyšovala kapacitu rybolovu, kterou bylo 

možné pozorovat v roce 2006 nebo 2007, 

 článek 25 (v nezměněném znění): povinnost vykládky tresky obecné 

v určených přístavech, 

 článek 33 (v nezměněném znění): pomoc v rámci ERF/ENRF: umožnění plateb 

z ENRF. 

Kompromisní znění se výrazně odchyluje od původního návrhu Komise z roku 2012, ale je 

v souladu s novými pravidly stanovenými v novém základním nařízení a s novým přístupem 

Komise pro víceleté plány. Komise může přijmout všechny změny. 

 

4. ZÁVĚR 

Právní služba a právníci-lingvisté Evropského parlamentu a Rady byli pověřeni, aby provedli 

všechny příslušné úpravy znění. Výsledný dokument proto představuje politickou dohodu 

dosaženou oběma společnými normotvůrci dne 29. července 2016.  
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