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I. Úvod

 Vznik Výboru pro rybolov

O zřízení Výboru pro rybolov bylo rozhodnuto dne 21. července 1994 při ustavujícím 
zasedání Evropského parlamentu ve 4. volebním období (1994–1999). Předtím se otázkami 
týkajícími se společné rybářské politiky (SRP) zabývala nejprve pracovní skupina a posléze 
Podvýbor pro rybolov ustavený v rámci Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova. 

Rozhodnutí z roku 1994 bylo motivováno praktickými i politickými důvody. Podvýbor pro 
rybolov už totiž fungoval jako skutečný výbor. Jeho činnost však probíhala za nevýhodných 
podmínek vyplývajících z jeho závislého postavení na jiném výboru. Kromě toho rostl 
politický tlak na to, aby měl rybolov zaručeno v organizační struktuře Parlamentu 
odpovídající místo, které mu náleží vzhledem ke specifické povaze této politiky Společenství 
a významu, který získala v průběhu jednotlivých rozšíření Unie.

 Význam, obsah a cíle SRP

Třebaže rybolov obecně přispívá k HDP členských států v omezené míře, je významným 
zdrojem pracovních míst v regionech, kde často není dostatek pracovních možností. Mimo to 
přispívá toto odvětví k dodávce produktů rybolovu na trh Evropské unie, který je jedním 
z nejvýznamnějších trhů na světě. Evropská unie je jednou z největších světových velmocí 
v odvětví rybolovu a akvakultury.

Podle stávajícího rámcového nařízení o SRP (nařízení Rady č. 2371/2002 ze dne 
20. prosince 2002) se společná rybářská politika vztahuje na „zachování, řízení a využívání 
živých vodních zdrojů, na akvakulturu a na zpracování a uvádění produktů rybolovu a 
akvakultury“, pokud jsou tyto činnosti prováděny na území členských států nebo ve vodách 
Společenství nebo rybářskými plavidly Společenství nebo, aniž je dotčena přímá odpovědnost 
státu vlajky, státními příslušníky členských států. Společná rybářská politika stanoví 
vzájemně související opatření, která se týkají zachování, řízení a využívání živých vodních 
zdrojů, omezení dopadu rybolovu na životní prostředí, podmínek přístupu do vod a ke 
zdrojům, strukturální politiky a řízení kapacity loďstva, kontroly a vynucování, akvakultury, 
společné organizace trhů a mezinárodních vztahů. Úkolem společné rybářské politiky je 
zajistit „udržitelné využívání živých vodních zdrojů, které umožní udržitelné hospodářské, 
environmentální a sociální podmínky“.

Od roku 1970, kdy byla v tomto odvětví přijata první opatření, a poté od roku 1983, kdy 
vznikla SRP, lze ve všech oblastech této politiky Společenství zaznamenat významný vývoj. 
Navzdory rozsáhlé reformě z roku 2002 stojí společná rybářská politika 27 let po svém vzniku 
před velkými úkoly – musí překonat své slabé stránky a vyřešit problémy, které představuje 
zejména vyčerpávání zdrojů, nadměrná kapacita loďstev, zhoršování hospodářských a 
sociálních podmínek v odvětví, globalizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury, dopady 
změny klimatu, nutnost poskytnout nové impulsy pro trvale udržitelný rozvoj evropské 
akvakultury a požadavek na přístup systematicky zohledňující ekologické aspekty v rámci 
nové integrované námořní politiky a rámcové směrnice o strategii pro mořské prostředí, která 
je jejím environmentálním pilířem.

 Pravomoci a postavení Výboru pro rybolov



Podle přílohy VI bodu XIV jednacího řádu Evropského parlamentu je Výbor pro rybolov 
příslušný pro záležitosti týkající se:
 „fungování a rozvoje společné politiky rybolovu a jejího řízení;
 zachovávání rybolovných zdrojů;
 společné organizace trhu s produkty rybolovu;
 strukturální politiky v odvětví rybolovu a akvakultury, včetně finančních nástrojů pro 

orientaci rybolovu;
 mezinárodních dohod v oblasti rybolovu.“

V průběhu 6. volebního období Výbor pro rybolov několikrát požádal o změnu formulace 
tohoto bodu přílohy VI jednacího řádu EP, přičemž navrhoval takové znění, v němž by byl 
více specifikován a zdůrazněn popis jeho kompetencí v kontextu vývoje, k němuž průběžně 
docházelo (viz příloha 11.3 tohoto dokumentu).

Až donedávna měl Výbor pro rybolov postavení tzv. „neutralizovaného“ výboru (řádný člen 
tohoto výboru mohl být zároveň řádným členem dalšího parlamentního výboru a náhradníkem 
ve třetím výboru). Dne 12. března 2009 rozhodla Konference předsedů politických skupin 
Evropského parlamentu při své schůzi na žádost Výboru pro rybolov neutralizaci tohoto 
výboru zrušit. Dále doporučila omezit revizi přílohy VI jednacího řádu EP pouze na technické 
úpravy. Rozhodnutím Evropského parlamentu v této věci ze dne 6. května 2009 zůstává bod 
XIV přílohy VI nezměněn.

 Činnosti Výboru pro rybolov

Výbor pro rybolov přijal v průběhu tohoto volebního období významné zprávy a stanoviska 
týkající se všech uvedených problematik (přílohy 3, 4, 5 a 6).

Jeho ostatní činnosti spočívaly v: 
- pořádání veřejných slyšení (přílohy 8 a 14);
- přijímání otázek k ústnímu zodpovězení a návrhů usnesení k projednání v plénu 

(příloha 7);
- vysílání delegací do členských států a některých třetích zemí (příloha 9);
- účasti členů v roli pozorovatelů na výročních zasedáních regionálních rybářských 

organizací či na jiných mezinárodních zasedáních (příloha 10);
- pořádání neformálních slyšení a setkání se zástupci odvětví a jiných organizací či subjektů 

zainteresovaných v rybolovu (příloha 14);
- účasti na seminářích a konferencích organizovaných jinými institucemi;
- pravidelném šíření informací mezi členy výboru prostřednictvím informačního bulletinu 

The Trawler-Le Chalutier (pravidelná aktualizace při příležitosti každé schůze výboru);
- objednávkách na vypracování studií (příloha 12) a pořádání pracovních setkání/seminářů, 

realizovaných bez výjimky v průběhu 6. volebního období (příloha 13), u příslušné 
tematické sekce Generálního ředitelství pro vnitřní politiky Unie Evropského parlamentu 
(Strukturální politika a politika soudržnosti).

Vzhledem k tomu, že v oblasti jeho působnosti platí postup konzultace (článek 37 Smlouvy o 
ES), jsou dopady jeho činnosti na legislativní proces omezené, některé návrhy Výboru pro 
rybolov však byly zcela či částečně zohledněny Evropskou komisí či Radou nebo přímo či 
nepřímo ovlivnily přijatá rozhodnutí. Výbor pro rybolov představoval významnou platformu 
diskusí a politického tlaku, neboť při několika zásadních příležitostech umožnil vystoupení 
zástupců odvětví, a to buď při svých schůzích, nebo při veřejných slyšeních či návštěvách 
svých delegací v jednotlivých regionech, při nichž byly navázány četné kontakty se zástupci 
odvětví a vnitrostátních a regionálních orgánů. Připomeňme rovněž, že v době zvláštních krizí 
prokazovali Výbor pro rybolov a jeho členové vždy zájem a připravenost zasáhnout 
prostřednictvím otázek k ústnímu zodpovězení položených Komisi či návrhů usnesení 
předložených při plenárních zasedáních za účelem obrany zájmů odvětví. Této činnosti se 
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Výbor pro rybolov věnuje od svého vzniku nepřetržitě, což se projevilo také v průběhu 6. 
volebního období.

 Úkoly 7. volebního období

Evropská komise zahájila přezkum společné rybářské politiky, který je stanoven 
v rámcovém nařízení č. 2371/2002, přičemž v září 2008 přijala pracovní dokument, dne 
22. dubna 2009 zveřejnila zelenou knihu a také zahájila rozsáhlou veřejnou konzultaci. Výbor 
pro rybolov v novém složení se bude této reflexe a prací na budoucí reformě aktivně účastnit. 
Po eventuálním vstupu Lisabonské smlouvy v platnost Parlament a Rada mimo to řádným 
legislativním postupem vypracují ustanovení nezbytná k naplnění cílů společné rybářské 
politiky (SRP). Tato situace bude pro výbor znamenat významné změny a zvýšenou 
odpovědnost, neboť mu připadne úkol vyjadřovat se v rámci postupu spolurozhodování 
k otázkám, které jsou pro budoucnost SRP zásadní.

Cílem tohoto dokumentu, který zpracoval sekretariát Výboru pro rybolov, je poskytnout 
všeobecný zhuštěný, avšak nikoli vyčerpávající pohled na činnost výboru v průběhu 
6. volebního období určený zejména novým členům výboru.

II. Za jednotné a účinné provádění SRP

Evropský parlament po několik po sobě jdoucích volebních období vyslovoval politování nad 
nedostatečným dodržováním pravidel SRP a opakovaně žádal zlepšení kontrol ze strany 
členských států, harmonizaci kritérií pro inspekce a sankce, transparentnost výsledků inspekcí 
a posílení systému inspekce Společenství. Během 6. volebního období Evropský parlament 
aktivně přispěl k posílení politiky Společenství v oblasti kontroly SRP, která představuje 
jeden ze základních pilířů SRP a která doznala v posledních letech významných změn.

Evropský parlament se dne 23. února 2005 (A6-0022/2005, zpravodajka: Elspeth 
ATTWOOLL, skupina ALDE, Spojené království) vyslovil k návrhu nařízení Rady o zřízení 
Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA), jejíž vznik souvisí s reformou z roku 
2002. Agentura funguje od roku 2007 a její výkonný ředitel se pravidelně účastnil schůzí 
Výboru pro rybolov, aby jeho členy informoval o činnostech této agentury.

Dne 15. února 2007 přijal Evropský parlament nelegislativní usnesení o provádění akčního 
plánu EU proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému (NNN) rybolovu (A6-
0015/2007, zpravodajka: Marie-Hélène AUBERT, skupina Verts/ALE, Francie). V tomto 
usnesení se Komise a členské státy žádají, aby zdvojnásobily úsilí při provádění 15 akcí 
obsažených v akčním plánu EU o rybolovu NNN, jak bylo schváleno v roce 2002. Kromě 
dalších doporučených kroků se zde Komise dále vyzývá, aby do svého legislativního návrhu 
zahrnula následující opatření: vytvoření seznamu lodí ve Společenství, které se zabývají 
rybolovem NNN; tento seznam zahrne též plavidla figurující na černých listinách 
regionálních rybolovných organizací a umožní rychlou výměnu informací mezi členskými 
státy a sledování plavidel s ohledem na možnou změnu jejich vlajky; společné minimální 
tresty za závažná porušení musí být uplatnitelné ve všech členských státech a musí být 
dostatečně odrazující; všechny černé listiny rybářských plavidel a plavidel přepravujících 
ryby, včetně jejich majitelů a provozovatelů, schválené regionálními rybolovnými 
organizacemi musí být zveřejněny a začleněny přímo do práva Společenství; plavidlům ze 
třetích zemí na těchto listinách musí být zakázán vstup do přístavu Společenství za jakýmkoli 
účelem s výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo humanitárních důvodů; legální původ ryb 



musí být prokázán před tím, než je povoleno jejich vyložení v přístavech EU nebo jejich 
dovoz do EU; Komise by měla zajistit, že právnické a fyzické osoby, které se provinily 
rybolovem NNN, v souladu s platnými předpisy nezískají pomoc nebo dotaci z fondů 
Společenství pro jakýkoli druh své činnosti, a měla by požádat členské státy, aby přijaly 
podobná opatření, pokud jde o vnitrostátní pomoc. Evropský parlament mimo to žádá Komisi, 
aby pomohla rozvojovým zemím, především těm, s nimiž má Společenství uzavřenu dohodu 
o rybolovu, aby bylo dosaženo plného souladu se závazky danými v mezinárodním akčním 
plánu určeném pro boj proti nezákonnému rybolovu.

V říjnu 2007 zveřejnila Evropská komise sdělení a návrh nařízení týkající se boje proti 
rybolovu NNN. Při té příležitosti navrhla zejména opatření a všeobecné podmínky zaměřené 
na udržení účinného režimu kontroly ze strany přístavního státu, na zavedení režimu 
osvědčení a na sblížení maximálních úrovní postihů, které použijí členské státy v případě 
vážných porušení pravidel SRP, na úrovni Společenství. Příspěvek EP k definování této nové 
strategie byl velmi užitečný a návrh Komise zahrnuje několik doporučení obsažených ve výše 
uvedeném nelegislativním usnesení EP ze dne 15. února 2007. Dne 5. června 2008 přijal 
Evropský parlament legislativní usnesení o návrhu nařízení Rady o zavedení režimu 
Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a 
neregulovaného rybolovu (NNN) (A6-0193/2008, zpravodajka: Marie-Hélène AUBERT, 
skupina Verts/ALE, Francie). Toto nařízení přijala Rada jako nařízení č. 1005/2008 v září 
2008 a použije se ode dne 1. ledna 2010. Společně s nařízením Rady č. 1006/2008 ze dne 
28. září 2008 o udělování oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným rybářskými 
plavidly Společenství mimo vody Společenství a o přístupu plavidel třetích zemí do vod 
Společenství (v tomto ohledu viz legislativní usnesení EP ze dne 10. dubna 2008 (A6-
0072/2008, zpravodaj Philippe MORILLON, skupina ALDE, Francie) a budoucím 
nařízením o zavedení kontrolního režimu Společenství (viz níže) jeden ze základních prvků 
politiky Společenství v oblasti kontroly SRP. 

Posléze přijal Evropský parlament dne 22. dubna 2009 legislativní usnesení o návrhu 
nařízení Rady o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel 
společné rybářské politiky (A6-0253/2009, zpravodaj Raul ROMEVA, skupina Verts/ALE, 
Španělsko). Evropský parlament podporuje návrh Komise a navrhuje soubor pozměňovacích 
návrhů, jež se týkají zejména přeložení data, od kterého se použijí některá ustanovení na 
rybářská plavidla o celkové délce mezi 10 a 15 metry, na červenec 2013, zavedení finanční 
pomoci na instalaci zařízení systému sledování plavidel a elektronického deníku 
se spolufinancováním z rozpočtu Společenství ve výši 80 %, zvýšení povolené tolerance pro 
odhadovaná množství kilogramů ryb uchovávaných na palubě, zaznamenávaná do lodního 
deníku, z 5 % na 10 %, zrušení některých ustanovení svěřujících Komisi pravomoc uzavřít 
v reálném čase loviště, snížit kvóty členských států či odmítnout výměnu kvót. Pokud jde o 
rekreační rybolov, který představuje velmi kontroverzní téma, má Evropský parlament za to, 
že by bylo diskriminační uvalit na komerční rybolov přísné kontroly a limity a nekomerční 
rybolov z nich zcela vyjmout. Parlament navrhl kompromisní řešení, podle něhož mohou 
členské státy provést do dvou let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost odhad dopadu 
rekreačního rybolovu v jejich vodách a informovat o něm Komisi. Příslušný členský stát 
a Komise by rozhodly na základě poradenství poskytnutého Vědeckotechnickým 
a hospodářským výborem pro rybářství, které druhy rekreačního rybolovu mají významný 
dopad na populace. Pro druhy rybolovu, které mají významný dopad, by zavedl dotčený 
členský stát v úzké spolupráci s Komisí systém sledování, pomocí něhož bude možné přesně 
určit celkové množství rekreačních úlovků z každé populace. Pokud se zjistí, že nějaký druh 
rekreačního rybolovu má významný dopad, byly by úlovky počítány proti příslušné kvótě 
členského státu vlajky plavidla. Členský stát by mohl stanovit podíl z této kvóty, který by byl 
použit výhradně pro účely tohoto druhu rekreačního rybolovu. Rada by toto nařízení měla 
v zásadě přijmout v nadcházejících měsících, v průběhu 7. volebního období. Dotčený návrh 
stanoví rovněž rozšíření mandátu Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu.
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III. Zachování zdrojů

Reforma společné rybářské politiky provedená v roce 2002 byla nakloněna dlouhodobější vizi 
řízení rybolovu. Stanovila tak vypracování víceletých plánů obnovy populací, které se 
nacházejí mimo biologické hranice bezpečnosti, a víceletých plánů řízení pro ostatní 
populace, jakož i postupné zavedení metody řízení rybolovu založené na ekosystémech.

Víceleté plány řízení populací v současné době představují klíčový prvek SRP a Evropský 
parlament měl příležitost se v průběhu volebního období vyslovit k několika návrhům Komise 
týkajících se této oblasti.

 Plány řízení a obnovy (2004–2009)

 MORILLONOVA zpráva (skupina ALDE, Francie) o návrhu nařízení Rady, kterým se 
stanoví opatření pro obnovu populací jazyka v západní části Lamanšského průlivu a v 
Biskajském zálivu (A6-0050/05): legislativní usnesení ze dne 14. dubna 2005.

 Zpráva MIGUELEZ RAMOSOVÉ (skupina PSE, Španělsko) o návrhu nařízení Rady, 
kterým se stanoví opatření pro obnovu jižních stavů štikozubce obecného a humra 
severského v Kantaberském moři a na západě Pyrenejského poloostrova (A6-0051/05): 
legislativní usnesení ze dne 14. dubna 2005.

 KRISTENSENOVA zpráva (skupina PSE, Dánsko) o návrhu nařízení Rady, kterým se 
stanoví plán obnovy pro platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v 
severozápadním Atlantiku (A6-0116/05): legislativní usnesení ze dne 23. června 2005.

 MAATOVA zpráva (skupina PPE-DE, Nizozemsko) o návrhu nařízení Rady, kterým se 
stanoví opatření pro obnovu populace úhoře říčního (A6-0140/06): legislativní usnesení 
ze dne 16. května 2006 (EP přijal již dne 15. listopadu 2005 nelegislativní usnesení k 
vytvoření akčního plánu Společenství pro obnovení stavů úhoře říčního, MAATOVA 
zpráva, A6-0284/2005).

 MAATOVA zpráva (skupina PPE-DE, Nizozemsko) o návrhu nařízení Rady, kterým se 
stanoví plán řízení pro lov populací platýse velkého a jazyka mořského v Severním moři
(A6-0265/2006): legislativní usnesení ze dne 28. září 2006.

 CHMIELEWSKÉHO zpráva (skupina PPE-DE, Polsko) o návrhu nařízení Rady, 
kterým se zavádí víceletý plán pro populace tresky obecné v Baltském moři a jejich 
využívání rybolovem (A6-0163/2007): legislativní usnesení ze dne 6. června 2007.

 BRAGHETTOVA zpráva (skupina PPE-DE, Itálie) o návrhu nařízení Rady o stanovení 
víceletého plánu obnovy tuňáka obecného ve východním Atlantiku a Středozemním moři
(A6-0408/07): legislativní usnesení ze dne 14. listopadu 2007.

 BUSKOVA zpráva (skupina ALDE, Dánsko) o návrhu nařízení Rady, kterým se mění 
nařízení (ES) č. 423/2004, pokud jde o obnovu populací tresky obecné (A6-0340/08):
legislativní usnesení ze dne 20. října 2008.

 STEVENSONOVA zpráva (skupina PPE-DE, Spojené království) o návrhu nařízení 
Rady, kterým se stanoví víceletý plán pro populaci sledě obecného v oblasti západně od 
Skotska a lov této populace (A6-0433/08): legislativní usnesení ze dne 4. prosince 2008.

 zpráva o návrhu nařízení Rady o víceletém plánu obnovy populace tuňáka obecného ve 
východním Atlantiku a Středozemním moři (CNS/2009/0029): legislativní usnesení ze 
dne 12. března 2009, přijaté ve zrychleném postupu.

Ve svých výše uvedených legislativních usneseních Parlament předložil pozměňovací návrhy, 
které směřovaly zejména k tomu, aby byla do provádění pravidel stanovených v návrzích 
Komise vnesena větší pružnost, umožněno větší zapojení odvětví a poradních orgánů do 
hodnocení rozhodnutí, zohledněna regionální specifika a zvláštní charakteristiky každého 



loviště, omezeny sociální a hospodářské dopady zamýšlených opatření, jakož i k tomu, aby 
byla popřípadě věnována pozornost nedostatkům týkajícím se dostupných vědeckých údajů. 
Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu se v závislosti na konkrétním plánu týkaly 
zejména maximálního rozpětí ročních odchylek u celkového přípustného odlovu (TAC), 
kritérií pro stanovení intenzity rybolovu, počtu dní na moři a v některých případech, jako 
například v případě plánu obnovy populace tuňáka obecného, opatření směřujících k posílení 
kontroly provádění dotčeného plánu.

 Za trvale udržitelný a zodpovědný rybolov: hlavní přijaté zprávy
(2004–2009)

Evropský parlament dále zaujal stanovisko k řadě témat úzce spojených s ochranou a 
zachováním rybolovných zdrojů v rámci zodpovědného rybolovu odpovídajícího zásadám 
trvalé udržitelnosti. Tyto zprávy, které byly v některých případech doplněny slyšeními a/nebo 
pracovními semináři (viz přílohy 8, 12 a 13), se týkaly zejména použitelných technických 
opatření, nástrojů řízení podporujících trvale udržitelný rybolov a opatření nezbytných k lepší 
ochraně mořských ekosystémů. Z těchto zpráv lze uvést následující:

Zpráva FRAGA ESTÉVEZOVÉ (skupina PPE-DE, Španělsko) o návrhu nařízení Rady o 
řídících opatřeních pro udržitelné využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři (A6-
0112/05): legislativní usnesení ze dne 9. června 2005 – Na sklonku předchozího volebního 
období Výbor pro rybolov zamítl návrh Komise, jelikož měl za to, že tento návrh dostatečně 
nezohledňuje specifika rybolovu ve Středozemním moři a tamního loďstva a že je 
nedostatečný z hlediska konzultací se zainteresovanými subjekty. Při hlasování na plenárním 
zasedání dne 1. dubna 2004 návrh nezískal většinu odevzdaných hlasů, avšak Komise jej 
nestáhla a návrh byl Parlamentu znovu předložen na počátku nového volebního období.
V rámci této zprávy se podařilo najít takový kompromis, jakým by bylo zavedeno uspokojivé 
řízení rybolovných zdrojů, zejména pokud jde o lov tuňáků, rybolovná zařízení používaná pro 
pobřežní rybolov, otázku minimální velikosti úlovku v souladu s velikostí ok a požadované 
vlastnosti povolených sítí.

CHMIELEWSKÉHO zpráva (skupina PPE-DE, Polsko) o návrhu nařízení Rady, kterým 
se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, 
Velkého a Malého Beltu a Øresundu (A6-0265/05): legislativní usnesení ze dne 13. října 
2005 – původně velmi kontroverzní zpráva. Podařilo se nalézt kompromisní řešení a tak lépe 
zajistit zachování zdrojů v tomto regionu, zejména pokud jde o rybolovná zařízení a 
minimální velikosti úlovku.

STIHLEROVA zpráva (skupina PSE, Spojené království) o přezkoumání některých 
omezení přístupu v rámci společné rybářské politiky (oblast Shetlandy a oblast omezení 
lovu platýse velkého) (A6-0016/06): nelegislativní usnesení ze dne 14. února 2006) –
Přijetím této zprávy z vlastního podnětu Parlament po rozsáhlých konzultacích všech 
zainteresovaných subjektů potvrdil, že podporuje rozhodnutí Komise zachovat příslušná 
omezení v oblasti Shetland a při lovu platýse velkého. V této zprávě byla také zdůrazněna 
významná úloha Regionálního poradního sboru (RPS) pro Severní moře v řízení rybolovu.
V důsledku toho se pro vyhodnocení případných dalších omezení v této mořské oblasti 
považuje konzultace s RPS za užitečnou.

Zpráva FRAGA ESTÉVEZOVÉ (skupina PPE-DE, Španělsko) o přístupu Společenství k 
programům pro ekoznačky pro produkty rybolovu (A6-0219/06): nelegislativní usnesení ze 
dne 7. září 2006 – V tomto usnesení Parlament požádal, aby byl urychleně zaveden přístup 
Společenství k programům pro ekoznačky pro produkty rybolovu a akvakultury. Zároveň 
vyslovil politování nad tím, že odložení tohoto kroku umožnilo, aby se zaváděly ekoznačky 
vzešlé ze soukromých iniciativ bez jakékoliv veřejné kontroly, což vede ke zpochybnění 
důvěryhodnosti a k matení spotřebitelů a výrobců. V roce 2008 Komise oznámila záměr 
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předložit nařízení o ekoznačkách pro produkty rybolovu v první polovině roku 2009, avšak 
nyní se zdá, že se tohoto záměru vzdala a místo toho předložila „průřezový“ návrh o 
ekoznačce Společenství (KOM(2008)0401), který zahrne většinu produktů, včetně produktů 
rybolovu (viz zpráva A6-105/2009 výboru ENVI a postoj, který zaujal EP v prvním čtení dne 
2. dubna 2009). Jelikož Výbor pro rybolov i jiné subjekty jasně vyjádřily námitky proti 
takovému přístupu, došlo nakonec k uzavření kompromisní dohody obsahující dvě části.
Komise se zavázala předložit do konce roku 2009 „specifický“ návrh o označování produktů 
rybolovu, jehož cílem bude především potvrdit, že tyto produkty vzešly z trvale udržitelného 
rybolovu („ze sítě do přístavu“). Naproti tomu použití „průřezového“ nařízení o ekoznačkách 
na produkty rybolovu se bude týkat zejména podmínek zpracování, balení a přepravy („z 
přístavu na talíř“) a v každém případě bude záviset na výsledcích studie proveditelnosti, 
kterou se Komise zavázala vypracovat a předložit do konce roku 2011.

Zpráva FRAGA ESTÉVEZOVÉ (skupina PPE-DE, Španělsko) o provádění udržitelnosti 
v rybolovu EU pomocí maximálního udržitelného výnosu (A6-0298/2007): nelegislativní 
usnesení ze dne 6. září 2007 – V této zprávě z vlastního podnětu (v rámci její přípravy bylo 
uspořádáno veřejné slyšení – viz přílohy 8 a 14) byly vysloveny argumenty ve prospěch 
rybářské politiky lépe přizpůsobené biologické kapacitě rybolovných zdrojů, které jsou ve 
fázi obnovy. Parlament měl za to, že návrh, jehož účelem bylo definovat maximální 
udržitelný výnos, ještě není dostatečně zralý, a zdůraznil zejména, že je nutno nastavit takový 
systém přístupu ke zdrojům, který bude podporovat trvalou udržitelnost, zjednoduší technická 
opatření a ztíží podmínky výmětů. Uvádí se, že pružnější přístup, v rámci něhož by se 
jakákoli úprava systému řízení musela opřít o odpovídající mechanismy finanční 
kompenzace, by byl pro konkurenceschopnost odvětví přínosný.

SCHLYTEROVA zpráva (skupina Verts/ALE, Švédsko) o politice vedoucí ke snížení 
nežádoucích vedlejších úlovků a eliminaci výmětů v evropském rybolovném odvětví (A6-
0495/2007): nelegislativní usnesení ze dne 31. ledna 2008) – Tato zpráva z vlastního 
podnětu se dotýká základního celosvětového problému rybolovu – výmětů, jejichž roční 
objem se odhaduje na 7 až 27 milionů tun a které představují až čtvrtinu celkových úlovků. 
Takový objem výmětů nejen škodí životnímu prostředí, ale také brání obnově oslabených 
populací a stojí odvětví cenný čas a energii. Jelikož se příčiny výmětů liší podle jednotlivých 
lovišť, měla by se řešení rovněž pojímat specificky v závislosti na odlišných podmínkách. 
Komise, členské státy a subjekty aktivní v tomto odvětví byly proto vyzvány, aby zvážily 
zavedení podpůrných opatření vhodných ke zlepšení současné rybolovné praxe. Jednalo se 
zejména o zvýšení počtu dní na moři, přednostní přístup do některých oblastí pro lodě 
užívající selektivnější rybolovná zařízení či zahájení vhodně definovaných a kvantifikovaných 
pilotních projektů za účelem snížení výmětů. O zákazu výmětů pro některá loviště by se 
uvažovalo pouze tehdy, pokud žádné z jiných opatření nedokáže výměty snížit na 
požadovanou míru do pěti let od vstupu nových právních předpisů v platnost.

Zpráva ATTWOOLLOVÉ (skupina ALDE, Spojené království) o nástrojích pro řízení 
rybolovu na základě rybolovných práv (A6-0060/08): nelegislativní usnesení ze dne 
10. dubna 2008 – V této zprávě z vlastního podnětu (v jejímž rámci byl na žádost Výboru pro 
rybolov uspořádán pracovní seminář – viz přílohu 13), která vznikla jako reakce na sdělení 
Komise o témže tématu, byly zdůrazněny výhody a nevýhody systémů, které používají 
nástroje pro řízení rybolovu na základě rybolovných práv. V usnesení se uznává, že 
experimenty s řízením rybolovu prostřednictvím rybolovných práv měly v členských státech, 
které takovéto systémy zavedly, v mnoha ohledech velmi pozitivní důsledky, avšak také se 
zde zdůrazňuje, že přechod k jedinému systému, ať již prostřednictvím harmonizace postupů 
členských států nebo správou tohoto systému na úrovni Společenství, je velmi složitý a 
způsobuje nesnáze. Parlament má za to, že je nezbytné zjistit dopady, které by po případných 



změnách mohly nastat s ohledem na relativní stabilitu a její úlohu při udržování 
životaschopnosti komunit závislých na rybolovu či na míru koncentrace takových práv a z 
toho vyplývající socioekonomické důsledky. Komise zde byla vyzvána, aby vypracovala 
úplnou analýzu systémů řízení rybolovu, které se v současné době používají v členských 
státech. Parlament se domnívá, že období vyhrazené Komisí pro diskusi o této problematice je 
příliš krátké, a žádá o jeho prodloužení, aby tak mohla být různá řešení, která přicházejí v 
úvahu, jakož i jejich dopady, řádně vyhodnoceny a prostudovány. Je třeba zmínit, že byla 
nedávno zveřejněna externí studie na toto téma, jejíž vypracování zadala Komise (studie je k 
dispozici na internetovém portálu Evropské komise: 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm).

Zpráva MIGUELEZ RAMOSOVÉ (skupina PSE, Španělsko) o řízení populací 
hlubinných ryb (A6-0103/2008): nelegislativní usnesení ze dne 8. května 2008) – V rámci 
přípravy této zprávy byl na žádost Výboru pro rybolov rovněž uspořádán pracovní seminář 
(viz příloha 13). Parlament ve svém usnesení na toto téma vyzval Komisi, aby zavedla 
programy pro shromažďování vědeckých informací, při nichž lze využít výzkumná plavidla, a 
aby provedla sociálně-ekonomické hodnocení lovu hlubinných druhů ryb i posouzení dopadu, 
který by mělo nové snížení intenzity rybolovu na dané odvětví. Komise a členské státy byly 
vyzvány, aby vytvořily společné pokyny, vyměňovaly si osvědčené postupy s cílem lépe 
provádět opatření usilující o omezení nezákonného rybolovu a prodeje nelegálních úlovků na 
evropských trzích, a aby podporovaly rybolovné metody, které jsou šetrnější k životnímu 
prostředí, ani neohrožují biologickou rozmanitost v důsledku nechtěných vedlejších úlovků.

FREITASOVA zpráva (skupina PPE-DE, Portugalsko) o návrhu nařízení Rady o ochraně 
citlivých mořských ekosystémů na volném moři před nepříznivým dopadem užívání lovných 
zařízení pro rybolov při dně (A6-0183/2008, legislativní usnesení ze dne 5. června 2008) –
Tento návrh nařízení navazuje na doporučení Organizace spojených národů k zamezení 
rybářských technik, které ohrožují citlivé ekosystémy na volných mořích (rezoluce 61/105 ze 
dne 8. prosince 2006). Přijatý návrh se vztahuje na plavidla EU provádějící rybolovné 
činnosti na volném moři v oblastech, které nepodléhají regulaci ze strany regionálních 
organizací pro řízení rybolovu, a proto vyžadují jednostrannou regulaci ze strany státu vlajky. 
Pozměňovací návrhy Parlamentu spočívaly v nestanovení maximální hloubky pro použití 
lovných zařízení pro lov při dně, ve vymezení dotčených lovných zařízení pro lov při dně a v 
odkazu na práce Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO); návrh směřující 
k omezení počtu pozorovatelů na palubě nebyl přijat. 

KINDERMANNOVA zpráva (skupina PSE, Německo) o vypracování evropského plánu 
na regulaci populace kormoránů s cílem snížit rostoucí škody, které kormoráni způsobují 
rybím populacím, rybolovu a akvakultuře (A6-0434/08, nelegislativní usnesení ze dne 4. 
prosince 2008) – Jelikož se populace kormoránů v průběhu uplynulých let mimořádně 
rozrostla, způsobuje ve vnitrozemských vodách a na mořských pobřežích mnoha členských 
států trvalé škody podnikům akvakultury a populacím mnoha druhů volně žijících ryb. V této 
zprávě z vlastního podnětu Parlament požádal Komisi a členské státy, aby posílily své 
financování a spolupráci na vědecké a správní úrovni a vytvořily tak vhodné předpoklady pro 
zřízení celoevropského plánu na regulaci kormoránů. Shromažďování spolehlivých a obecně 
uznávaných vědeckých údajů o celkové populaci kormoránů se v tomto usnesení chápe jako 
nezbytný první krok k pravidelnému pozorování těchto ptáků za účelem dosažení rovnováhy 
mezi opatřeními určenými k ochraně tohoto druhu a opatřeními, která mohou zajistit ochranu 
volně žijících ryb ve vnitrozemských vodách a životaschopnost výroby v akvakultuře.

GUERREIROVA zpráva (skupina GUE/NGL, Portugalsko) o SRP a použití 
ekosystémového přístupu při řízení rybolovu (A6-0485/2008): nelegislativní usnesení ze dne 
13. ledna 2009 – K tomuto tématu byl na žádost Výboru pro rybolov uspořádán pracovní 
seminář (viz přílohu 13). Evropský parlament ve svém usnesení, které souviselo s rozpravou o 
případné reformě SRP, zdůraznil, že rybářská politika by měla na základě integrovaného a 
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vyváženého přístupu v každém případě zohledňovat sociální, environmentální a hospodářský 
rozměr. Uspokojování potravinových potřeb každého členského státu, zajištění 
životaschopnosti strategického odvětví rybolovu a rybářských komunit a rovněž zachování 
dlouhodobé udržitelnosti mořských ekosystémů nejsou v tomto usnesení považovány za cíle, 
jež by byly neslučitelné. Evropský parlament vyjádřil hluboké znepokojení nad možností 
provedení takových změn ve SRP, jež by podporovaly koncentraci rybolovné činnosti, zvláště 
pokud jde o právo přístupu ke zdrojům, a poukázal na to, že snížení a koncentrace kvót u
některých provozovatelů této činnosti neznamená nutně snížení intenzity rybolovu, ale pouze 
koncentraci využívání rybolovných zdrojů. Komise byla v tomto usnesení vyzvána, aby 
prozkoumala různé nástroje řízení rybolovných zdrojů a zabezpečila, aby nedošlo ke změně 
stávajících nástrojů, dokud se neobjeví taková alternativa, která by zajistila lepší využívání 
těchto zdrojů. Evropský parlament dále považuje za nezbytné zachovat výjimku, pokud jde o 
přístup do teritoriálních vod, a to do vzdálenosti nejméně 12 mil, jakožto způsob podpory 
dlouhodobé udržitelnosti mořských pobřežních ekosystémů, tradičních rybářských činností a 
další existence rybářských komunit; požaduje, aby tato výjimka nabyla trvalého charakteru. 
Má rovněž za to, že je neadekvátní měřit intenzitu rybolovu jednotným způsobem, aniž by 
byla zohledněna rozdílnost loďstev a lovných zařízení; je toho názoru, že kontrola intenzity 
rybolovu musí vzít v potaz různé druhy ryb, různé typy lovných zařízení a vyhodnocení 
dopadu odlovů na stavy ryb jednotlivě pro každý druh Evropský parlament dospěl zejména 
k tomu názoru, že jedním z nejnaléhavějších úkolů, které je nutno vyřešit v rámci řízení 
rybolovu, je vědecky vyhodnotit, zda existují předimenzovaná loďstva a nadměrně využívané 
zdroje, a také které to jsou, s cílem umožnit přijetí vhodných konkrétních opatření. 

VISSEROVA zpráva (skupina PPE-DE, Nizozemsko) o návrhu nařízení Rady o zachování 
rybolovných zdrojů pomocí technických opatření (A6-0206/2009, legislativní usnesení ze 
dne 22. dubna 2009) – Cílem tohoto návrhu je zjednodušit stávající regulační rámec týkající 
se zachování rybolovných zdrojů. Navrhovaný přístup spočívá v přijetí rámcového nařízení 
Rady, které by obsahovalo obecné zásady a ustanovení a po němž by následovala doplňková 
nařízení Komise obsahující technická pravidla specifická pro každou oblast, pro niž je zřízen 
regionální poradní sbor (RPS). V rámci přípravy této zprávy uspořádal Výbor pro rybolov 
veřejné slyšení a zadal vypracování studie (přílohy 8 a 12). Evropský parlament přijal 
pozměňovací návrhy, které spočívají zejména v mírnějších ustanoveních o kombinacích sítí a 
definování souboru témat, v souvislosti s nimiž by Rada přijala nezbytná rozhodnutí (a nikoli 
v rámci postupů komitologie Komise). Podle jiného pozměňovacího návrhu by Rada měla na 
návrh Komise přijmout postupem stanoveným v článku 37 Smlouvy opatření, která budou 
použitelná specificky v různých oblastech odpovídajících jednotlivým regionálním poradním 
sborům (RPS). V pozměňovacích návrzích EP se projevuje jeho snaha zajistit, aby se častější 
užívání opatření přijatých v rámci projednávání ve výborech omezilo na prvky, které nejsou 
zásadní a mají čistě technickou povahu, a aby nenarušilo existenci jednotných všeobecných 
nediskriminačních pravidel, ani legislativně institucionální rovnováhu. 

IV. Za zlepšení hospodářské a sociální situace v odvětví

V průběhu uplynulých let se zhoršila hospodářská situace mnoha podniků v odvětví rybolovu, 
a to z důvodu vzájemné souhry různých faktorů, zejména pak snížení úlovků, které vyplývá 
ze špatného stavu rybolovných zdrojů a omezení v přístupu k některým z nich, zvýšení 
nákladů spojeného s cenami paliv, stagnace prvních prodejních cen ryb a vývoje trhů, na 
nichž se projevuje vliv dovozu ze třetích zemí, vzrůstající koncentrace, pokud jde o distribuci, 
a finanční krize.



Výbor pro rybolov tuto situaci zohlednil v několika svých zprávách z vlastního podnětu, v 
nichž také vyzval Komisi, aby přijala krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá opatření za 
účelem omezení dopadů této situace a aby nalezla řešení umožňující zachovat 
životaschopnost odvětví.

Evropský parlament ve svém nelegislativním usnesení ze dne 28. září 2006 o zlepšování 
hospodářské situace v odvětví rybolovu (A6-0266/2006, zpravodaj: Pedro GUERREIRO, 
skupina GUE/NGL, Portugalsko) navrhl přijetí konkrétních opatření pro řešení růstu cen 
paliv v odvětví rybolovu, zejména zavedením garančního fondu, na němž by se podílelo 
Společenství a který by zaručoval stabilitu cen paliv, poskytováním dočasných vyrovnávacích 
příspěvků postiženým rybářským společnostem, poskytováním daňových úlev s cílem zajistit 
konkurenceschopnost loďstva Unie provozujícího rybolov mimo vody Společenství a 
urychlenou revizí právních předpisů, která povede ke zvýšení horní hranice podpory podle 
pravidla „de minimis“ v odvětví rybolovu. V rámci dlouhodobých opatření EP ve svém 
usnesení navrhuje přijmout „komplexní plán na snížení energetické spotřeby plavidel“. 
Evropský parlament si přeje, aby nový Evropský rybářský fond (ERF) nadále poskytoval 
především drobným rybářům zabývajícím se pobřežním a tradičním rybolovem podpory na 
obnovu a modernizaci rybářského loďstva, a označuje finanční dotace z prostředků 
Společenství přidělované na rybolov za nedostatečné. Komise byla v tomto usnesení vyzvána, 
aby předložila návrh na vytvoření programu Společenství na podporu drobného pobřežního 
rybolovu a tradičního rybolovu. Evropský parlament má rovněž za to, že je zásadně důležité: 
přijmout opatření na posílení boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu; podpořit výzkum a investice, které by přispěly ke snížení energetické náročnosti 
odvětví rybolovu; předložit návrhy revize společné organizace trhu (SOT) s produkty 
rybolovu a zejména zavést mechanismy na zvýšení cen při prvním prodeji a podporu 
vhodného přerozdělování přidané hodnoty v hodnotovém řetězci; podpořit zapojování rybářů 
do rozhodovacího procesu v rámci společné rybářské politiky, a to zejména prostřednictvím 
regionálních poradních sborů. Zveřejnění této zprávy předcházela v květnu a červnu 2006 
veřejná slyšení uspořádaná Výborem pro rybolov, z nichž jedno se týkalo 
konkurenceschopnosti evropského loďstva v kontextu růstu cen paliva a druhé hospodářské 
situace v odvětví (viz přílohy 8 a 14).

Obzvláště zranitelné skupiny byly předmětem jiných, podrobnějších zpráv, jako byla 
například zpráva o pobřežním rybolovu a problémech rybářů lovících u pobřeží (A6-
0141/2006, zpravodaj: Sean Ó NEACHTAIN, skupina UEN, Irsko) a zpráva o sítích žen: 
rybolov, chov ryb a diverzifikace (A6-0341/2005, zpravodajka: Elspeth ATTWO OLL, 
skupina ALDE, Spojené království), na jejichž základě byla přijata dne 15. května 2006, 
resp. 15. prosince 2005 nelegislativní usnesení. První z těchto zpráv zdůrazňuje, že pro 
sociálně-ekonomické přežití pobřežních samosprávních celků je rybolov v pobřežních vodách 
životně důležitý. Evropský parlament dále uznává zásadní úlohu žen v pobřežním rybolovu a 
žádá Komisi, aby ve svých iniciativách systematicky zohledňovala rozměr genderu a rovnosti 
žen a mužů. Ve druhé z uvedených zpráv se Komise vyzývá, aby ustanovila odpovídající 
informační kanály pro šíření většího množství informací týkajících se situace žen v různých 
oblastech, které patří k odvětví rybářství, nebo jsou s ním nějak spojeny. V rámci přípravy 
obou těchto zpráv byla uspořádána veřejná slyšení (viz přílohy 8 a 14). Na schůzi dne 
28. srpna 2008 byla členům předložena studie, kterou Výbor pro rybolov nechal zpracovat na 
téma role žen v trvale udržitelném rozvoji rybolovných oblastí (viz též přílohu 11.2).

Na prohloubení strukturální krize odvětví, způsobené zejména rapidním zvýšením cen paliva 
po velkou část roku, reagovala v roce 2008 v některých členských státech řada protestních 
shromáždění. Výbor pro rybolov operativně zareagoval uspořádáním veřejných minislyšení (v 
únoru a červnu 2008) a schválením otázky k ústnímu zodpovězení, která byla položena Radě 
a Komisi na plenárním zasedání; v návaznosti na tuto otázku bylo dne 19. června 2008 přijato 
usnesení Evropského parlamentu o krizi v odvětví rybolovu v důsledku rostoucích cen
pohonných hmot. V tomto usnesení Evropský parlament opakovaně podpořil urychlení 
postupů umožňujících vyplácení stanovené podpory, zvýšení horní hranice podpory podle 
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pravidla „de minimis“ v odvětví rybolovu a úlevy na daních a snížení sociálních nákladů pro 
plavidla Společenství, která loví mimo vody Společenství, a vyzval Radu, aby urychleně 
přijala nařízení o kontrole rybolovu NNN, a Komisi, aby co nejdříve předložila návrh na 
přezkum společné organizace trhu s rybími produkty a produkty akvakultury. V usnesení se 
rovněž opakovaně objevuje požadavek na větší podporu výzkumných projektů, jejichž cílem 
je zvýšit energetickou účinnost rybolovu.

V. Strukturální opatření 

 Evropský rybářský fond

V roce 2005 uspořádal Výbor pro rybolov dvě veřejná slyšení k legislativnímu návrhu, který 
se týkal nového Evropského rybářského fondu (ERF): slyšení konané dne 1. února, na němž 
se sešli zástupci vnitrostátních orgánů zodpovědných za rybolov, a slyšení konané dne 
29. března, jehož se zúčastnili zástupci rybářských podniků (viz přílohy 8 a 14).

Parlament podpořil finanční rámec ERF uvedený v dohodě o finančních výhledech (2007–
2013). Ve svém legislativním usnesení ze dne 24. června 2005 o návrhu nařízení Rady 
o Evropském rybářském fondu (A6/0217/2005, zpravodaj: David CASA, skupina PPE-DE, 
Malta) Evropský parlament navrhl reformu systému finanční podpory poskytované rybářům. 
Parlament vyjádřil souhlas se základním principem této reformy, tedy se zachováním 
rybolovných zdrojů, avšak vyjádřil názor, že by se měl zohlednit také sociálně-ekonomický 
dopad. 

Některá témata se stala předmětem kompromisu – definitivní stažení rybářských plavidel, 
financování vybavení pro rybolov a investice do akvakultury. Pokud jde o stahování plavidel, 
navrhla Komise, aby se přiznávala podpora z veřejných zdrojů na vrakování plavidel či na 
jejich převedení na činnost pro neziskové účely. Evropský parlament chce oblast použití této 
politiky rozšířit. Podle jeho názoru by se měly veřejné dotace používat na vrakování plavidla, 
avšak také na jeho převedení na nerybářskou činnost, vytvoření společného podniku nebo 
vývoz za jiným účelem, než je rybolov. Poslanci navrhli, aby ERF poskytoval příspěvky 
formou paušálně vyplacených prémií posádkám plavidel, která je nutno trvale vyřadit 
z provozu. Evropský parlament dále navrhl, aby mohla být veřejná podpora na obnovu 
loďstva přidělována mimo jiné na používání selektivnějších technik a monitorovacího 
systému plavidel a zlepšení bezpečnosti na palubě, pracovních podmínek a zdravotních 
podmínek za předpokladu, že nedojde ke zvýšení intenzity rybolovu. Pokud jde o financování 
vybavení pro rybolov, měl Parlament za to, že je nutno položit důraz na malá plavidla a na 
nejstarší plavidla. Podpora by se tak podle návrhu EP měla poskytnout na obnovu loďstva 
zaměřenou na výměnu plavidel o celkové délce menší než 12 metrů a plavidel starších než 20 
let, která nefungují bezpečně. V témže usnesení vyjádřil Parlament názor že by vnitrostátní 
strategické plány měly být přijaty do šesti, a nikoli do tří měsíců, což by neumožnilo 
vypracování střednědobého plánu. Při vypracovávání těchto vnitrostátních plánů je třeba 
zohlednit potřeby akvakultury stejnou měrou jako ochranu životního prostředí a přírodních 
zdrojů. Evropský parlament navrhl, aby se investice v oblasti akvakultury financované z ERF 
mohly týkat všech částí výrobního řetězce, včetně výstavby nových zařízení a rozšíření, 
vybavení a modernizace stávajících výrobních zařízení a drapáků pro sběr slávek. Pokud jde o 
trvale udržitelný rozvoj oblastí pobřežního rybolovu, EP odmítl návrh Komise, podle nějž by 
byla z intervence z ERF vyloučena města s více než 100 000 obyvateli. K podpoře mladých 
rybářů Evropský parlament navrhl možnost financování individuálních prémií pro rybáře 
mladší 35 let, kteří mohou prokázat, že pracovali jako rybáři v průběhu posledních pěti let 



nebo mají odpovídající odborné vzdělání a kteří se stávají poprvé vlastníky nebo 
spoluvlastníky použitých rybářských plavidel.

 Finanční opatření Společenství pro provádění společné rybářské politiky a pro oblast 
mořského práva 

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví finanční opatření Společenství pro provádění 
společné rybářské politiky a pro oblast mořského práva, stanoví rámec finančních intervencí 
pro provádění společné rybářské politiky, a doplňuje tak návrh nařízení Rady o Evropském 
rybářském fondu. Jeho cílem je přeskupit stávající právní nástroje za účelem dosažení větší 
účinnosti a transparentnosti finančních intervencí Společenství, jakož i usnadnění jejich 
řízení, a to jak pro Komisi, tak pro příslušné orgány členských států a další příjemce. Do 
svého legislativního usnesení ze dne 15. prosince 2005 (A6-0340/2005, zpravodajka:
Catherine STIHLER, skupina PSE, Spojené království) o tomto návrhu nařízení Evropský 
parlament zařadil soubor nových ustanovení, aby zajistil, že budou v této normě výslovně 
uvedeny cíle finančních opatření Společenství, tedy přispívat k rozumnému a udržitelnému 
využívání nadbytečných mořských zdrojů pobřežních států, zlepšit vědecké a technické 
poznatky o daném rybolovu, přispět k boji proti nezákonné, neregulované a neohlášené 
rybolovné činnosti, přispět ke strategiím udržitelného rybolovu a podporovat lepší celkové 
řízení rybolovu finančně a na politické úrovni zejména posílením institucionálních kapacit.

 Dočasné zvláštní opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev 

Dne 8. července 2008 schválila Komise návrh nařízení, kterým se zavádí dočasné zvláštní 
opatření s cílem podpořit restrukturalizaci rybářských loďstev Evropské unie postižených 
hospodářskou krizí; tento návrh byl předložen Parlamentu a Radě s žádostí o použití 
zrychleného postupu, aby bylo případně možné dosáhnout politické dohody v Radě již dne 
15. července. Evropský parlament dokázal zareagovat rychle, v zájmu odvětví vyhověl 
žádosti o použití zrychleného postupu a legislativním usnesením ze dne 10. července 2008
schválil soubor navržených opatření (viz též výše, bod IV). Nařízení č. 774/2008 ze dne 24. 
července 2008, které tato opatření obsahuje, je založeno zejména na dočasných výjimkách z 
pravidel Evropského rybářského fondu a zůstane v platnosti do 31. prosince 2010.

 Nejvzdálenější regiony

„Nejvzdálenějším regionům“ Společenství, mezi něž patří podle čl. 299 odst. 2 Smlouvy o ES 
Azory, Madeira, Kanárské ostrovy a francouzské zámořské departementy, byla ve Výboru pro 
rybolov věnována v průběhu 6. volebního období obzvláštní pozornost. V období let 2004–
2009 vypracoval Výbor pro rybolov dvě legislativní zprávy týkající se specificky rybolovu 
v těchto regionech, jakož i dvě stanoviska pro Výbor pro regionální rozvoj při příležitosti 
dvou zpráv z vlastního podnětu tohoto výboru (viz přílohu 5 a zprávy výboru REGI A6-
0246/2005 a A6-0158/2008, navrhovatelé Duarte FREITAS, skupina PPE-DE, 
Portugalsko, a Pedro GUERREIRO, skupina GUE/NGL, Portugalsko).

Do dvou z těchto regionů také v průběhu 6. volebního období Výbor pro rybolov vyslal své 
delegace – v roce 2007 na Martinik a v roce 2008 na Madeiru (viz přílohu 9).

Dne 26. dubna 2007 Evropský parlament velkou většinou přijal legislativní usnesení (A6-
0083/2007, zpravodaj Duarte FREITAS, skupina PPE-DE, Portugalsko), kterým 
s výhradou pozměňovacích návrhů schválil návrh nařízení Rady, kterým se zavádí režim 
vyrovnání zvýšených nákladů vynaložených při uvádění na trh některých produktů 
rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárských ostrovů a francouzských departmentů Guyana a 
Réunion na období 2007 až 2013 (prodloužení režimu vyrovnání zavedeného původně v roce 
1992). V usnesení EP se navrhuje zvýšit roční finanční rámec o 2 miliony EUR, tedy z 15 
milionů na přibližně 17 milionů EUR, a to za současného zachování klíče pro rozdělení mezi 
jednotlivé členské státy. Jde o to zohlednit růst ceny dopravy a přidružených nákladů, 
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k němuž došlo zejména po silném vzestupu cen ropy v roce 2003, který ještě zostřil zvýšené 
náklady spojené s odlehlostí. Evropský parlament opakuje, že zavedený režim nemá být 
časově omezen, neboť jeho účelem je překonat stálé strukturální překážky související 
s odlehlostí. Dále by vyrovnání nemělo být založeno pouze na cenách za dopravu a nemělo by 
se omezovat na 75 % těchto nákladů. Vyrovnání by mělo být zejména možné přidělit na 
výrobky používané při zpracování produktů rybolovu, pokud nezakládá kumulaci podpory 
Společenství z více titulů – jedná se například o oleje, sel a jiné přísady používané při 
zpracovávání ryb. Evropský parlament do svého usnesení také zahrnul podrobnější 
požadavky, pokud jde o ustanovení týkající se dohledatelnosti, aby tak mohlo být vyrovnání 
přiznáváno pouze na legální produkty rybolovu.

Dne 21. října 2008 Parlament s výhradou pozměňovacích návrhů schválil návrh nařízení 
Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 639/2004 o řízení rybářského loďstva zapsaného 
v nejvzdálenějších regionech Společenství (A6-0388/2008, zpravodaj Pedro GUERREIRO, 
skupina GUE/NGL, Portugalsko). Vzhledem k tomu, že loďstva v nejvzdálenějších 
regionech jsou tvořena převážně zastaralými plavidly – často i staršími 30 let – , má EP za to, 
že je nezbytné zaručit podporu Společenství na obnovu a modernizaci těchto loďstev, zejména 
loďstva pro drobný rybolov, aby se zlepšily podmínky pro uchovávání ulovených ryb a 
podmínky práce a bezpečnosti posádek rybářských plavidel v těchto regionech. Specifická 
opatření stanovená v dotčeném nařízení musí podle Evropského parlamentu zohlednit zvláštní 
potřeby rybolovu v těchto regionech. Evropský parlament dále navrhl stanovit realističtější 
termín, dokdy se má dosáhnout výsledků, o které Komise ve svém návrhu usiluje. Vzhledem 
k omezené kapacitě loděnic považoval Parlament původně navržené prodloužení do 31. 
prosince 2009 za nedostatečné a navrhl prodloužení o tři roky (31. prosince 2008 – 31. 
prosince 2011). Lhůta navržená Parlamentem byla do nařízení Rady č. 1207/2008 ze dne 28. 
listopadu 2008 zahrnuta.

VI. Společná organizace trhu (SOT) s produkty rybolovu a akvakultury

V průběhu předchozího volebního období se Evropský parlament několikrát vyslovil 
k problémům spojeným se společnou organizací trhu (SOT) s produkty rybolovu a 
akvakultury, a to zejména v rámci nelegislativního usnesení ze dne 28. září 2006 o zlepšování 
hospodářské situace v odvětví rybolovu a v rámci nelegislativního usnesení ze dne 19. června 
2008 o krizi v odvětví rybolovu v důsledku rostoucích cen pohonných hmot (viz níže, bod 
IV). Dne 12. prosince 2007 přijal Evropský parlament nelegislativní usnesení týkající se 
specificky společné organizace trhu s produkty rybolovu a akvakultury (A6-0467/2007, 
zpravodaj: Pedro GUERREIRO, skupina GUE/NGL, Portugalsko).

V tomto usnesení vyjadřuje Evropský parlament přesvědčení, že je naléhavě nutné provést 
rozsáhlou revizi společné organizace trhu s produkty rybolovu a dosáhnout toho, aby více 
přispívala k zajištění příjmů v tomto odvětví, zajištění stability trhu, lepšímu uvádění 
produktů rybolovu na trh a zvýšení vytvářené přidané hodnoty. V usnesení se zejména 
zdůrazňuje, že příspěvek společné organizace trhu s produkty rybolovu k rozvoji tohoto 
odvětví poklesl, a to zejména od revize v roce 2000, a EP se domnívá, že jedním z hlavních 
cílů budoucí revize společné organizace trhu s produkty rybolovu musí být zvrátit tento trend, 
a to zejména výrazným navýšením finančních zdrojů. Evropský parlament má za to, že 
společná organizace trhu s produkty rybolovu nepřispěla odpovídajícím způsobem ke zvýšení 
cen při prvním prodeji, které od roku 2000 vykazují stagnaci či dokonce pokles, a 
k rovnoměrnějšímu rozložení přidané hodnoty v celém hodnotovém řetězci odvětví rybolovu. 
Evropský parlament dále zdůrazňuje, že je třeba, aby strukturální fondy přispívaly 



k modernizaci a vytváření podpůrných infrastruktur pro producenty v souvislosti s výrobou 
a uváděním produktů na trh, např. v oblasti mrazírenství, zpracování, přepravy a uvádění na 
trh a distribuce. Parlament také vyzval Komisi, aby urychlila postup ekologické certifikace 
produktů rybolovu (viz níže, bod III), která je zásadní pro zdravou a spravedlivou 
hospodářskou soutěž mezi hospodářskými subjekty uvnitř i vně Evropské unie. Komise byla 
v tomto usnesení vyzvána, aby vyhodnotila dopad dovážených produktů na cenu při prvním 
prodeji a aby zaujala přísnější postoj při svém hodnocení vnějších obchodních vztahů, 
zejména při aktivaci ochranných opatření v rámci Světové obchodní organizace. Evropský 
parlament má dále za nezbytné, aby se na dovezené produkty rybolovu prodávané a 
obchodované na vnitřním trhu vztahovaly stejné normy a pravidla, jako jsou podmínky 
a požadavky vztahující se na produkty rybolovu Společenství.

Výbor pro rybolov uspořádal dne 5. listopadu 2008 veřejné slyšení, o jednom ze základních 
prvků SOT, organizacích producentů, a to za účasti šesti hostů, kteří zastupovali různé 
organizace, jakož i jednoho zástupce AEOP (Evropské sdružení organizací producentů); na 
tomto slyšení byly představeny dvě externí studie, z nichž jedna se týkala procesu tvorby cen 
u produktů rybolovu a akvakultury (viz přílohy 8, 12 a 14).

Evropská komise oznámila, že v listopadu 2009 předloží návrh nové reformy SOT 
s produkty rybolovu a akvakultury. Tato reforma má v kontextu vývoje trhů Společenství a 
světových trhů a hluboké sociální a hospodářské krize, která se v odvětví rybolovu projevuje, 
obzvláštní význam. Je třeba uvést, že byla nedávno zveřejněna externí evaluační studie 
zadaná Komisí, týkající se SOT s produkty rybolovu a akvakultury (studie je k dispozici na 
internetovém portálu Evropské komise 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_fr.htm). Komise také 
v červenci 2008 oznámila, že hodlá zavést systém sledování cen a povzbuzovat tržní opatření 
v rámci SOT, která mají směřovat zejména k přizpůsobení nabídky poptávce, zlepšení kvality 
výrobků a maximalizace ceny ryb při prvním prodeji.

VII. Za integrovanou námořní politiku

Dne 7. června 2006 představila Evropská komise zelenou knihu s názvem „Směrem k budoucí 
námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře“ a zahájila široce pojatou konzultaci 
o tomto novém přístupu. V rámci postupu s přidruženými výbory (článek 47 jednacího řádu 
EP) se Výbor pro rybolov, zastoupený svým spolunavrhovatelem Struanem 
STEVENSONEM (skupina PPE-DE, Spojené království), zúčastnil spolu s výborem 
určeným jako příslušný výbor (Výbor pro dopravu a cestovní ruch) činnosti pracovní skupiny, 
která soustředila zástupce všech dotčených výborů (výbory TRAN, PECH, ENVI, REGI a 
ITRE), a to s cílem dospět ke shodě ve věci závěrečné zprávy (TRAN A6-0235/2007). Dne 
20. března 2007 se za účasti zástupců a odborníků z různých odvětví uskutečnilo společné 
veřejné slyšení. Stanovisko Výboru pro rybolov bylo přijato dne 22. května 2007.

Evropský parlament ve svém nelegislativním usnesení ze dne 15. června 2007 Směrem 
k budoucí námořní politice Unie: Evropská vize pro oceány a moře uvítal námořní politiku, 
která vyzývá k integraci politik, kroků a rozhodnutí v souvislosti s námořními záležitostmi a 
která podporuje lepší koordinaci, větší otevřenost a rozšířenou spolupráci mezi všemi aktéry, 
jejichž kroky mají vliv na evropské oceány a moře. Parlament v tomto usnesení konstatuje, že 
vzhledem k tomu, že rybolov je vysoce regulované hospodářské odvětví, je třeba zavést 
opatření, která zajistí, že se tato regulace promítne do správných postupů a dobrých výsledků. 
Dále má za to, že k zajištění trvalé udržitelnosti odvětví je nutno zohlednit mnoho různých 
faktorů, které ovlivňují stav rybolovných zdrojů, jako jsou např. klimatické změny, dravci, 
znečištění, průzkum za účelem těžby a těžba ropy a zemního plynu, přímořské větrné farmy, 
těžba písku a štěrku. Evropský parlament se v tomto usnesení vyslovuje k celé řadě otázek, 
jako je pobřežní politika a územní plánování v oblasti pobřeží, vytvoření chráněných 
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mořských oblastí, interpretace zásady maximálního udržitelného výnosu, boje proti výmětům 
a rybolovu NNN, program pro mapování/územní plánování vod Společenství, trvale 
udržitelný rozvoj akvakultury a financování námořní politiky.
Dne 3. dubna 2008 přijal Výbor pro rybolov další stanovisko (navrhovatel Pedro 
GUERREIRO, skupina GUE/NGL, Portugalsko) pro Výbor pro dopravu, a to v rámci 
zprávy z vlastního podnětu tohoto výboru týkající se nového sdělení Komise k integrované 
námořní politice pro Evropskou unii (zpráva TRAN A6- 0163/2008).

Ve svém novějším usnesení ze dne 2. září 2008 o rybolovu a akvakultuře v kontextu 
integrované správy pobřežních zón v Evropě vyjádřil Evropský parlament na základě zprávy 
z vlastního podnětu Výboru pro rybolov (A6-0286/2008, zpravodaj Ioannis GKLAVAKIS, 
skupina PPE-DE, Řecko) názor, že odvětví rybolovu i akvakultury musí být zahrnuta do 
průřezového přístupu k veškerým námořním aktivitám, které probíhají v pobřežních zónách, a 
jejich zástupce přidružené k činnostem spojeným s trvale udržitelným rozvojem těchto zón, 
zejména pak v rámci nadnárodních námořních seskupení.

Akční plán vypracovaný Komisí v oblasti integrované námořní politiky vypočítává mnoho 
iniciativ, mezi něž patří program pro zajištění územního plánování námořních prostor 
členskými státy, evropská síť námořních seskupení, evropská strategie mořského výzkumu a 
evropská síť námořního dozoru. Zařazení SRP do celkového kontextu této politiky je jedním 
z hlavních témat diskuse o budoucí reformě SRP (viz též níže, body XI a XIV).

VIII. Řízení

Zřízení regionálních poradních sborů (RPS) bylo stanoveno v rámci reformy SRP přijaté 
v prosinci 2002 a jejich právní rámec stanoví články 31 a 32 nařízení Rady (ES) č. 2371/2002. 
Tyto sbory byly zřízeny, aby mohla SRP těžit ze znalostí a zkušeností rybářů a jiných 
zainteresovaných subjektů a zohledňovat různorodé situace, které existují ve vodách 
Společenství. Na konci 5. volebního období se EP vyjádřil k návrhu rozhodnutí Rady, kterým 
se zřizují regionální poradní sbory v rámci společné rybářské politiky (rozhodnutí 
2004/585/CE), a to ve svém usnesení ze dne 1. dubna 2004 (A5-0167/2004, zpravodaj: Sean 
Ó NEACHTAIN, skupina UEN, Irsko).

V průběhu stávajícího 6. volebního období přijal EP dvě usnesení, která se blíže dotýkají 
RPS, avšak zmínky o významu, jaký má role těchto poradních orgánů, se nacházejí také 
v řadě dalších usnesení, a to jak legislativních, tak nelegislativních. První z uvedených dvou 
usnesení bylo přijato dne 26. dubna 2007 (A6-0078/07, zpravodajka: Elspeth ATTWOOLL, 
skupina ALDE, Spojené království) a Evropský parlament v něm schválil návrh rozhodnutí 
Rady o změně rozhodnutí 2004/585/ES, v jehož důsledku se mají RPS považovat za 
subjekty, které sledují cíl obecného evropského zájmu, což s sebou nese stálé financování a 
nikoli již financování na sestupném základě. Druhé usnesení Evropského parlamentu bylo 
přijato dne 24. dubna 2009, a to na téma „Řízení společné rybářské politiky: Evropský 
parlament, regionální poradní sbory a jiní činitelé“ (A6-0187/2009, zpravodajka: Elspeth 
ATTWOOLL, skupina ALDE, Spojené království). Zohledňuje zejména sdělení Komise 
z měsíce června 2008 k provádění rozhodnutí z roku 2004 a k fungování RPS. Evropský 
parlament zde zdůrazňuje význam role RPS a požaduje opatření, která umožní zvýšit jejich 
viditelnost, zlepšit jejich přístup k vědeckým důkazům a údajům, zapojit je co nejdříve do 
konzultačního procesu, informovat je o využívání jejich poradenství a poskytnout jim 
odpovídají financování. Evropský parlament se též domnívá, že nadcházející reforma 
společné rybářské politiky by měla plnou měrou využít konsolidace regionálních poradních 
sborů tak, aby mohla být společná opatření uplatňována v různých oblastech v souladu se 



zvláštnostmi jednotlivých druhů rybolovu a podmínek rybolovu. Parlament ve svém usnesení 
ze dne 24. dubna 2009 žádá svůj Výbor pro rybolov, aby posílil své vazby na RPS a jejich 
činnosti; provedení tohoto přání bude úkolem budoucího výboru, který se ustaví v červenci 
2009.

Usnesení ze dne 24. dubna 2009 zmiňuje rovněž roli Poradního výboru pro rybolov 
a akvakulturu (PVRA), který „plní poradní úlohu pro společnou rybářskou politiku jako celek 
a na celém území Společenství“, zatímco funkce regionálních poradních sborů spočívá 
v poskytování odborného poradenství v rámci oblasti jejich působnosti.

V rámci tohoto usnesení EP opětovně vznáší požadavek na svou intenzivnější účast 
v definování, následném sledování a hodnocení SRP, a to zejména cestou účasti členů Výboru 
pro rybolov EP v roli pozorovatelů na zasedání Rady ministrů pro rybolov a smíšených 
výborů zřízených v rámci dohod o partnerství v odvětví rybolovu.

Úloha poradních orgánů v kontextu zjednodušení SRP byla zdůrazněna v nelegislativním 
usnesení EP ze dne 6. září 2006 o akčním plánu na zjednodušení a zlepšení společné 
rybářské politiky (A6-0228/2006, zpravodaj: Philippe MORILLON, skupina ALDE, 
Francie). 

Toto téma má také zásadní důležitost v rámci nové námořní politiky Unie a integrovaného 
řízení pobřežních oblastí (viz výše, bod VII). Další aspekt řízení, který byl předmětem 
specifického zájmu EP, představuje zlepšení komunikace mezi vědci, činiteli rozhodovacího 
procesu a zainteresovanými subjekty (viz níže, bod IX).

IX. Mezinárodní vztahy v oblasti rybolovu

 Bilaterální dohody se třetími státy

Mezinárodní dohody o rybolovu uzavřené mezi Evropským společenstvím a třetími zeměmi 
mají zásadní význam, neboť úlovky loďstva Společenství v těchto vodách přesahují 30 % 
spotřeby Společenství a vytvářejí objem činnosti přesahující miliardu EUR. Loďstvo 
Společenství na volném moři mimo to zaměstnává tisíce osob, a to jak na rybářských 
plavidlech, tak v pobřežních regionech, které jsou na této činnosti ve velké míře závislé. Bylo 
vypočítáno, že nejméně jedno přímé pracovní místo v tomto odvětví dává vzniknout pěti 
nepřímým pracovním místům, a to buď ve zpracovatelském průmyslu či v odvětvích 
spojených s rybolovem. 

Díky reformě SRP z roku 2002 bylo možno přejít od tradičních dohod o rybolovu 
ke komplexnějšímu přístupu větší spolupráce v rámci stávajících dohod o partnerství v oblasti 
rybolovu. Kromě poskytnutí přístupu pro plavidla EU usilují současné dohody o partnerství v 
oblasti rybolovu o posílení kapacity partnerských zemí pro zajištění udržitelného rybolovu v 
jejich vlastních vodách (v tomto ohledu viz stanovisko Výboru pro rybolov ze dne 27. března 
2008 – navrhovatelka FRAGA ESTÉVEZ (skupina PPE-DE, Španělsko) – pro výbor DEVE 
u příležitosti jeho zprávy z vlastního podnětu A6-0137/2008).

V průběhu tohoto volebního období byly obnoveny prakticky všechny platné protokoly o 
rybolovu. Stávající dohody byly navíc postupně v rámci nového přístupu zavedeného 
reformou z roku 2002 nahrazeny dohodami o partnerství (příloha 4.4 obsahuje odkazy na 
usnesení EP v této oblasti přijatá v průběhu 6. volebního období).

„Gentlemanská dohoda“ uzavřená v roce 2006 mezi GŘ Evropské komise pro rybolov a 
Výborem pro rybolov (viz příloha 11.1) umožnila zlepšit předávání informací Parlamentu, a 
to jak po kvantitativní, tak kvalitativní stránce. Přibližně každé dva měsíce se zástupce 



DV\784020CS.doc 19/69

CS

Komise zúčastnil schůze výboru, aby poskytl nejčerstvější informace o probíhajících 
jednáních a hlavních problémech, které je třeba překonat, jakož i o jiných skutečnostech, 
jejichž znalost byla pro zpravodaje a ostatní zainteresované poslance užitečná. V současné 
době jsou Evropskému parlamentu pravidelně předávány k informaci hodnotící studie a 
zápisy ze schůzí smíšených výborů zřízených v rámci dohod o rybolovu. 

Bude však třeba dále pokračovat v úsilí o zlepšování meziinstitucionálních postupů týkajících 
se dohod o rybolovu. Stále totiž přetrvávají problémy s pozdě zaslanými žádostmi o 
vypracování stanoviska a Evropský parlament je tak velmi často nucen pracovat pod tlakem 
s příliš krátkými lhůtami na to, aby se vyslovil. Evropský parlament již mnohokrát žádal, aby 
byli ve smíšených výborech zřízených v rámci dohod o rybolovu zastoupeni také členové 
Výboru pro rybolov. Vstup Lisabonské smlouvy v platnost si vyžádá zavedení užší 
interinstitucionální spolupráce, která by měla zejména usnadnit včasný přístup Evropského 
parlamentu k veškerým informacím týkajícím se dohod o rybolovu, a to i v obdobích, kdy se 
vyjednávají protokoly (viz též níže, bod XIII).

 Mnohostranné dohody – regionální organizace pro řízení rybolovu (RFMO)

Cílem těchto dohod je posílení regionální spolupráce s cílem zajistit zachování a trvale 
udržitelné využívání rybolovných zdrojů na volném moři a tažných populací. Jsou zaměřeny 
také na další zásadní cíl, kterým je předcházení rybolovu NNN. 

V průběhu tohoto volebního období hrála Evropská unie velmi významnou roli jakožto hnací 
prvek těchto organizací, neboť podporovala posilování jejich řídicích mechanismů a usilovala 
o aktivní účast všech existujících organizací, a to jak odvětvových, tak takových, které jsou 
definovány určitou zeměpisnou oblastí. Jednou z priorit Evropského parlamentu je, aby 
RFMO přijaly jednotné akční plány pro boj s rybolovem NNN ze strany plavidel plujících pod 
smluvní vlajkou.

Parlament se v průběhu tohoto volebního období vyjádřil k provedení různých rozhodnutí a 
doporučení přijatých v rámci regionálních organizací pro rybolov do práva Společenství (viz 
příloha 4.5). 

EP žádá účinnější a rychlejší provádění rozhodnutí přijatých v jednotlivých RFMO do 
právního řádu Společenství. Ve svých usneseních žádá rovněž Komisi a Radu, aby jej 
dostatečně informovala o otázkách projednávaných v rozhodovacích orgánech regionálních 
organizací pro rybolov, které s sebou nesou právní povinnosti pro Společenství, což je 
nezbytné k tomu, aby mohlo docházet k účinné účasti na rozhodovacím procesu.

V průběhu 6. volebního období vyjádřil Parlament dne 27. dubna 2006 souhlas s uzavřením 
Úmluvy o posílení Meziamerické komise pro tropické tuňáky (A6-0070/06, zpravodaj: 
Duarte FREITAS, skupina PPE-DE, Portugalsko). Dále s úspěchem požadoval změnu 
právního základu v případě návrhu rozhodnutí o uzavření Dohody o rybolovu v jižním 
Indickém oceánu jménem Evropského společenství (legislativní usnesení ze dne 1. září 2008 
(A6-315/2008, zpravodaj Philippe MORILLON, skupina ALDE, Francie) z postupu 
konzultace na postup souhlasu. Evropský parlament podal dne 22. prosince 2008 žalobu na 
zrušení rozhodnutí Rady 2008/780/ES ze dne 29. září 2008 (věc C-566/08), v níž uvedl, že 
toto rozhodnutí mělo být přijato postupem souhlasu Evropského parlamentu. Parlament má 
totiž za to, že dotčená dohoda zavádí specifický institucionální rámec, neboť organizuje 
postupy spolupráce, a že se tedy použije právní základ stanovený v článku 37 Smlouvy o ES 
ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou a odst. 3 druhým pododstavcem 
Smlouvy o ES.



X. Vyhledávání a shromažďování údajů

Na systematickém shromažďování spolehlivých základních údajů o rybolovu závisí 
vyhodnocování populací ryb a vědecká stanoviska, a tato činnost má tedy zásadní význam pro 
provádění SRP.

Spolehlivost vědeckých a technických stanovisek je jedním z přetrvávajících problémů, na 
který zástupci rybolovu upozornili již na mnoha schůzích a slyšeních uspořádaných Výborem 
pro rybolov. Pracovníci v oblasti rybolovu totiž velmi často naprosto nesouhlasí s vědeckými 
hodnoceními rybolovných zdrojů, na nichž jsou pak založena technická opatření přijatá 
Komisí, či je dokonce zcela zpochybňují.

Evropský parlament v rámci postupu konzultace pozměnil návrh nařízení o vytvoření rámce 
Společenství pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro 
podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku, přijetím legislativního 
usnesení ze dne 13. listopadu 2007 (zpráva A6-0407/2007, zpravodaj Paulo CASACA, 
skupina PSE, Portugalsko). Toto nařízení stanoví pravidla pro: i) shromažďování a správu, v 
rámci víceletých programů, biologických, environmentálních, hospodářských a sociálních 
údajů týkajících se odvětví rybolovu; ii) využívání údajů týkajících se odvětví rybolovu v 
rámci společné rybářské politiky pro účely vědecké analýzy. Nařízení stanoví rovněž 
ustanovení směřující ke zlepšení vědeckých stanovisek nezbytných k provádění SRP.

V rámci SRP se ve většině případů použije postup konzultace (článek 37), avšak jedná-li se o 
vyhotovování statistik, použije se postup spolurozhodování podle článku 285 Smlouvy o ES.
V průběhu 6. volebního období Evropský parlament schválil postupem spolurozhodování 
s výhradou několika pozměňovacích návrhů hlavní směry návrhu nařízení o předkládání 
údajů o vykládkách produktů rybolovu v členských státech (postoj v prvním čtení ze dne 
15. června 2006 (A6-0169/2006, zpravodaj: Philippe MORILLON, skupina ALDE, 
Francie) a usnesení o společném postoji Rady ze dne 12. prosince 2006 (A6-0400/06). 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1921/2006 o předkládání statistických údajů 
o vykládkách produktů rybolovu v členských státech a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 
1382/91 vstoupilo v platnost dne 19. ledna 2007. Stanoví, že členské státy předkládají 
harmonizované údaje o celkovém množství a jednotkových hodnotách produktů rybolovu 
vyložených na jejich území, aby se mohla provést analýza trhu s produkty rybolovu a 
obecnější ekonomické analýzy stavu rybolovu. Dne 31. ledna 2008 přijal EP v prvním čtení 
postupu spolurozhodování legislativní usnesení o návrhu nařízení o předkládání statistik 
týkajících se akvakultury členskými státy. Text přijatý v plénu je výsledkem dohody 
dojednané s Radou na základě zprávy A6-0001/2008 (zpravodaj: Philippe MORILLON, 
skupina ALDE, Francie). Přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 762/2008 ze dne 
9. července 2008 umožní v zásadě získávat lepší statistické údaje o všech činnostech 
akvakultury vykonávaných na území členských států. Výbor pro rybolov schválil také tři 
stanoviska pro Výbor pro právní záležitosti ke třem návrhům na přepracování týkajících se 
nařízení o předávání statistik v oblasti rybolovu (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
216/2009, 217/2009 a 218/2009 ze dne 11. března 2009). Všechna tato nařízení zavádějí pro 
zvažovaná, tzv. „pseudolegislativní“ opatření, proti nimž by EP mohl mít námitky, za určitých 
podmínek nový postup projednávání ve výborech nazvaný regulativní postup s kontrolou.

Dne 19. února 2009 přijal Evropský parlament nelegislativní usnesení o aplikovaném 
výzkumu v oblasti společné rybářské politiky (A6-0016/2009, zpravodajka: Rosa 
MIGUÉLEZ RAMOS, skupina PSE, Španělsko) – V tomto usnesení se Komise vyzývá, 
aby sedmý rámcový program přehodnotila při příležitosti revize v polovině období, která má 
proběhnout v roce 2010, a aby přitom věnovala větší pozornost specifickým problémům 
rybolovu a akvakultury. Evropský parlament zdůrazňuje, že pro zajištění účinného 
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uplatňování společné rybářské politiky je nutné zavést specifické programy v oblasti 
aplikovaného výzkumu a zajistit jejich financování prostřednictvím odpovídajících prostředků 
z rozpočtu. Parlament doporučuje, aby byl v oblasti mořského vědeckého výzkumu kladen 
důraz nejen na výzkum usilující o poznání stavu rybolovných zdrojů, ale také na 
ekosystémové, obchodní, ekonomické a sociální aspekty, které jsou pro řízení rybolovu 
určující, neboť mají zásadní význam. Evropský parlament konečně v tomto usnesení naléhá 
na Komisi, aby podporovala vytvoření stálé evropské sítě založené na fyzických 
infrastrukturách existujících v členských státech a zaměřené na sledování a shromažďování 
údajů o mořském prostředí, neboť tato síť by usnadnila výměnu informací mezi operátory 
v tomto odvětví a evropskými výzkumnými subjekty a pomohla by udržet EU na přední 
pozici.

Dne 9. září 2008 se v rámci Výboru pro rybolov uskutečnila veřejná konference na téma 
Posílený dialog mezi vědci a rybáři ve službách obnovené společné rybářské politiky (viz 
přílohy 8, 13 a 14). Cílem této konference bylo zintenzivnit dialog mezi vědci, rybáři, 
politickými institucemi a orgány veřejné správy při vypracovávání a provádění opatření 
přijímaných v rámci společné rybářské politiky. Poslanci konstatovali, že z krátkodobého 
hlediska je mezi rybáři a vědci očividný střet zájmů (zatímco v dlouhodobé perspektivě jsou 
jejich cíle více slučitelné), a vyzvali Komisi, aby povzbuzovala užší spolupráci rybářů a 
vědců, shromažďovala konkrétní informace o tom, jakým způsobem funguje v současné době 
dialog mezi vědci a rybáři v jednotlivých členských státech, a aby shrnula osvědčené postupy. 
Všichni účastníci se shodli na tom, že rybářům je třeba zdůrazňovat a konkrétněji sdělovat, že 
mají zájem na tom, aby při vyhodnocování svých předpokládaných krátkodobých 
hospodářských ztrát zohledňovali hospodářský přínos, s nímž mohou počítat ve střednědobém 
či dlouhodobém horizontu.

XI. Rozpočtová hlediska

Rozpočet Společenství je hlavním zdrojem veřejného financování rybolovného průmyslu, a to 
s objemem převodů, který dosahuje ročně přibližně jedné miliardy EUR. Od roku 2004 je 
rozpočet sestavován na základě činností, což znamená, že všechny rozpočtové linie týkající se 
rybolovu jsou spojeny v rámci téže rubriky (Kapitola 11 – Námořní záležitosti a rybolov).

6. volební období bylo významné zřízením Evropského rybářského fondu, který změnil 
strukturu rozpočtu pro oblast rybolovu (viz výše, bod V), a sestavením finančních výhledů 
pro období 2007–2013.

 Finanční období pro období 2007–2013

Meziinstitucionální dohoda o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení, uzavřená mezi 
Evropským parlamentem, Radou a Komisí dne 17. května 2006, obsahuje finanční rámec pro 
období 2007–2013 a jejím cílem je zavést rozpočtovou kázeň. Dohoda se rovněž snaží zlepšit 
průběh ročního rozpočtového procesu a meziinstitucionální spolupráci v oblasti rozpočtu.

Výbor pro rybolov ve svém stanovisku pro Dočasný výbor pro politické výzvy a 
rozpočtové prostředky rozšířené Unie v letech 2007–2013 (navrhovatel Paulo CASACA, 
skupina PSE, Portugalsko; A6-0153/2005, nelegislativní usnesení ze dne 8. června 2005) 
vyjádřil názor, že celková částka přidělených prostředků navrhovaných pro společnou 
rybářskou politiku v okruhu 2, tedy 7 900 miliony EUR (2007–2013) s průměrným ročním 
růstem 3 %, která se má navýšit z 909 milionů EUR v roce 2006 na 1125 milionů EUR v roce 



2013, je nepřijatelná, protože nezohledňuje potřeby nových členských států, ani států EU-25. 
Výbor dále uvedl, že bez nezbytných finančních prostředků nebude možné provést reformu 
SRP na základě udržitelného rozvoje.

 Pozměňovací návrhy EP

Rybářská politika se v průběhu pěti let stávajícího volebního období rozvinula. Od zavedení 
reformy obsahují rozpočtová stanoviska návrhy směřující k lepšímu provádění reformy.

Pokud jde o rozpočet na rok 2005, zdůraznil Parlament, že je důležité stanovit dostatečnou 
částku na přípravu zřízení Agentury pro kontrolu rybolovu. V roce 2005 se Parlament 
soustředil na posílení dialogu s průmyslovou sférou a všemi odvětvími ve vztahu ke společné 
rybářské politice, která se z důvodu reformy této politiky stala prioritním cílem. V roce 2006
Parlament vyzval k odpovídajícímu financování Evropského rybářského fondu. V roce 2007 
se Parlament vyslovil k zachování procenta stanoveného pro rybolovný výzkum. V roce 2008
Parlament navrhl posílit financování určené na podporu řízení rybolovných zdrojů 
(shromažďování základních údajů).

Parlament také zdůraznil význam pobřežního rybolovu. Parlament pravidelně vyzýval 
k vyčlenění odpovídajícího financování, aby tak byly řešeny potřeby vyplývající z rozšíření, 
ke zlepšené kontrole a dozoru, k větší vyváženosti mezinárodních dohod o rybolovu, ke 
zvýšené podpoře nejvzdálenějších regionů a k provádění výzkumu s cílem vypracovat nové 
udržitelné techniky, zejména pak v oblasti akvakultury. Parlament také podporuje posílenou 
spolupráci s regionálními organizacemi pro rybolov v rámci rozhodovacího procesu.

 Pilotní projekty a přípravné akce

V roce 2007 Parlament zahájil přípravnou akci s názvem Námořní politika, a to s rozpočtem 
6,5 milionu EUR pro období dvou let. Tyto finanční prostředky jsou určeny na pokrytí studie 
nezbytné k tomu, aby bylo možné založit vznikající námořní politiku na pevném základu 
faktů a analýz, neboť v této oblasti jsou stále mezery a tyto chybějící prvky je nutno znát pro 
potřeby vyhodnocení dopadu a přípravy budoucích politických rozhodnutí. Tak tomu je 
zejména tehdy, pokud jde o sociálně-ekonomické a právní otázky v námořní oblasti.

K tomu účelu byly definovány tři průřezové oblasti, které nabízejí potenciál pro budoucí 
činnost – územní plánování námořních prostor, integrace a konvergence systémů 
shromažďování údajů týkajících se námořního prostředí a námořní kontrolní systémy. Tyto 
finanční prostředky mají zároveň sloužit k pokrytí výdajů spojených s pořízením studií 
proveditelnosti pro účely budoucího vypracování návrhů v těchto oblastech.

V roce 2007 byl rovněž zahájen pilotní projekt s názvem „Sítě a osvědčené postupy 
v námořní politice“, a to s rozpočtem ve výši 4 milionů EUR. Tyto finanční prostředky jsou 
určeny k podpoře pilotních projektů, jejichž cílem je integrovat různé námořní kontrolní 
systémy, shromáždit vědecké údaje o moři a všeobecně rozšířit sítě a osvědčené postupy 
v oblasti námořní politiky a řízení pobřeží.

V roce 2008 Parlament zahájil novou přípravnou akci nazvanou Středisko pro monitorování 
cen na trzích s produkty rybolovu, a to s rozpočtem 4 milionů EUR. Tyto prostředky jsou 
určeny k financování zavedení systému sledování a monitorování tvorby cen a postupu pro 
hodnocení produktů rybolovu a akvakultury.

XII. Meziinstitucionální vztahy
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Vztahy s Evropskou komisí a s komisařem se po celou dobu volebního období udržely na 
uspokojivé úrovni. Je třeba uvést, že příslušné generální ředitelství Komise (bývalé GŘ FISH, 
přejmenované na GŘ MARE – generální ředitelství pro rybolov a námořní záležitosti) prošlo 
v roce 2008 hlubokou reorganizací. Komisař a generální ředitel příslušného GŘ se pravidelně 
aktivně účastnili schůzí výboru. Od roku 2006 se provádí „gentlemanská dohoda“ týkající se 
pravidelného informování o dohodách o rybolovu (viz přílohu 11.1). Přesto je však třeba 
usilovat o zlepšení meziinstitucionálních postupů týkajících se dohod o rybolovu. Stále totiž 
přetrvávají problémy s pozdě zaslanými žádostmi o vypracování stanoviska, a Evropský 
parlament tak musel pracovat pod tlakem a s příliš krátkými lhůtami na to, aby se vyslovil. 
Evropský parlament již mnohokrát žádal, aby byli ve smíšených výborech zřízených v rámci 
dohod o rybolovu zastoupeni také členové Výboru pro rybolov. Vstup Lisabonské smlouvy 
v platnost si vyžádá zavedení užší interinstitucionální spolupráce, která by měla usnadnit 
zejména včasný přístup Evropského parlamentu k veškerým informacím týkajícím se dohod o 
rybolovu, a to i v obdobích, kdy se vyjednávají protokoly, a k informacím o přípravě a 
činnostech následujících po schůzích jednotlivých RFMO.

Členové Výboru pro rybolov se mohli v rámci delegace EK jako pozorovatelé zúčastnit 
některých schůzí RFMO (viz přílohu 10). Až dosud však nebyli připuštěni na interní 
koordinační schůze delegace EK. Je třeba zmínit, že Komise začala od roku 2008 na žádost 
francouzského předsednictví předkládat návrhy rozhodnutí Rady k postojům, které má 
Společenství zaujmout v rámci jednotlivých RFMO, pokud mají tyto přijmout rozhodnutí 
s právními účinky, a to podle čl. 300 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES. 

Zástupci jednotlivých předsednictví Rady se pravidelně dostavovali na schůze výboru, aby 
představili programy svých předsednictví a zodpověděli otázky poslanců. Je nutno zdůraznit 
dva významné příklady velmi dobré spolupráce s Radou, které pocházejí z roku 2008: 
uspořádání konference na téma „Posílený dialog mezi vědci a rybáři ve službách obnovené 
společné rybářské politiky“ dne 9. září 2008 ve spolupráci s francouzským předsednictvím a 
pozvání předsedy Výboru pro rybolov na ministerskou konferenci o budoucí reformě SRP, 
kterou uspořádalo francouzské předsednictví a jíž se mohl předseda výboru aktivně zúčastnit 
vysvětlením postojů Evropského parlamentu. Také v roce 2007 za portugalského 
předsednictví byl Výbor pro rybolov EP vyzván, aby se aktivně zúčastnil meziministerské 
konference o rybolovu NNN, která se uskutečnila dne 29. října 2007 v Lisabonu. Je třeba 
zmínit, že v usnesení ze dne 24. dubna 2009 o řízení společné rybářské politiky Evropský 
parlament požádal, aby členové Výboru pro rybolov obdrželi status pozorovatelů na 
zasedáních Rady ministrů pro rybolov (viz příloha 11.4). 

Výkonný ředitel Agentury Společenství pro kontrolu rybolovu se několikrát dostavil na 
schůzi výboru, kde představil programy a činnosti této agentury, a aktivně se účastnil výměn 
názorů, které po jeho vystoupeních následovaly.

XIII. Lisabonská smlouva a SRP

Výbor pro rybolov přijal dne 28. května 2008 stanovisko (navrhovatelka: Rosa MIGUÉLEZ 
RAMOS, skupina PSE, Španělsko) pro Výbor pro ústavní záležitosti v rámci zprávy tohoto 
výboru o nové úloze a úkolech Parlamentu při provádění Lisabonské smlouvy (zpráva 
AFCO A6-0145/2009, usnesení EP ze dne 7. května 2009).

Lisabonská smlouva znamená v rámci společné rybářské politiky (SRP) zásadní změnu 
rozhodovacího systému, neboť od té doby, co vstoupí v platnost, již Parlament nebude 
pouhým poradním orgánem, nýbrž se stane zákonodárcem rovnoprávně sdílejícím 



rozhodovací pravomoc s Radou. Podle tohoto nového scénáře přijme Evropský parlament a 
Rada řádným legislativním postupem (postup spolurozhodování) ustanovení nezbytná pro 
sledování cílů společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky (čl. 43 odst. 2 
Smlouvy o fungování Evropské unie).

Čl. 43 odst. 3 Smlouvy o fungování EU naproti tomu stanoví, že opatření týkající se stanovení 
a přidělení rybolovných práv (přípustné míry odlovu a kvóty) členským státům bude nadále 
spadat výlučně do pravomoci Rady; v této oblasti se účast Parlamentu nebude vyžadovat.

Všechny ostatní otázky nespočívající ve stanovování možností rybolovu a rozdělování kvót, 
které by bylo povinně obsaženo v ročním nařízení, tedy například otázky týkající se 
technických opatření, intenzity rybolovu či provádění dohod přijatých v rámci regionálních 
organizací pro řízení rybolovu a založených na vlastním právním základě do práva 
Společenství, se budou projednávat řádným legislativním postupem.

Ochrana životního prostředí spadá také do sdílených pravomocí. Parlament proto žádá, aby 
výraz „biologické mořské zdroje“, který se objevuje v článku 3 Smlouvy o fungování EU, 
jakož i okolnosti, za kterých jejich zachování spadá do „společné rybářské politiky“, byly 
vyjasněny, a aby tak byl přesněji vymezen dosah výlučné pravomoci. 

V oblasti mezinárodních dohod o rybolovu se hlavní inovace týká procesu uzavírání těchto 
dohod, neboť nová smlouva jasně stanoví, že než Rada takovou dohodu uzavře, musí být 
dohoda schválena Parlamentem. V praxi toto právo veta z hlediska Parlamentu rozšiřuje a 
posiluje ustanovení platná v současné době ve věci postupu souhlasu, který se dnes týká 
pouze dohod s významnými dopady na rozpočet nebo takových, které vyžadují zřízení 
specifického institucionálního rámce.

Ať už bude osud Lisabonské smlouvy a těchto nových pravidel jakýkoli, domnívá se Výbor 
pro rybolov EP, že postup při vyjednávání a uzavírání dotčených dohod by měl být revidován. 
Komise by měla Parlament přesně informovat o probíhajících jednáních. Parlament by se měl 
také jako pozorovatel účastnit schůzí smíšených výborů zřízených v rámci dohod o rybolovu 
a tato možnost by měla být zakotvena v meziinstitucionální dohodě (v tomto ohledu viz též 
usnesení EP ze dne 7. května 2009 o nové úloze a odpovědnostech Parlamentu při 
provádění Lisabonské smlouvy, zejména pak body 32, 46, 59 a 79).

XIV. Kontrola stavu a budoucí reforma SRP

Poslední reforma společné rybářské politiky se uskutečnila v roce 2002. Základní zásady této 
reformy jsou obsaženy v nařízení č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002. Toto nařízení 
stanoví, že se v roce 2012 vyhodnotí fungování společné rybářské politiky, aby mohla být 
případně uzpůsobena vývoji v odvětví.

Komise nedávno zahájila konzultace se všemi odvětvími, kterých se rybolov nějak dotýká 
(rybáři, zpracovatelský průmysl, navazující či sousední odvětví a orgány veřejné správy). 
Zveřejnila pracovní dokument jako základ pro diskusi na neformálním zasedání Rady dne 
29. září 2008 a pro uvažování o tom, jak posílit účinnost SRP, zajistit ekonomickou 
životaschopnost evropského loďstva, zachovat populace ryb, začlenit SRP do námořní 
politiky a zásobit obyvatele potravinami. Dne 22. dubna 2009 Komise přijala zelenou knihu o 
budoucnosti společné rybářské politiky EU, která byla představena na schůzi Výboru pro 
rybolov konané dne 30. dubna 2009, poslední schůzi v tomto volebním období. 

Výbor pro rybolov také začal zpracovávat bilanci fungování SRP za poslední roky a 
analyzovat otázky, které by se měly řešit v rámci nové reformy, která je stanovena na rok 
2013.
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V některých zprávách z vlastního podnětu přijatých v průběhu 6. volebního období, jakož i 
v různých studiích a při různých slyšeních a pracovních seminářích uskutečňovaných v rámci 
přípravy těchto zpráv Výbor pro rybolov zkoumal některé aspekty témat k diskusi, které byly 
někdy dost kontroverzní (např. zpráva FRAGY ESTEVEZOVÉ A6-298/2007 o provádění 
udržitelnosti v rybolovu EU pomocí maximálního udržitelného výnosu, zpráva 
ATTWOOLLOVÉ A6-0060/2008 o nástrojích pro řízení rybolovu na základě rybolovných 
práv a GUERREIROVA zpráva A6-0485/2008 o SRP a použití ekosystémového přístupu 
při řízení rybolovu – viz výše, bod III).

Dne 10. února 2009 na toto téma (viz přílohy 8 a 14) Výbor pro rybolov uspořádal veřejné 
slyšení, a to za účasti zástupců různých regionálních poradních sborů (RPS) – RPS pro 
Severní moře, RPS pro jihozápadní vody, RPS zámořské loďstvo – a zástupců vnitrostátních 
orgánů veřejné správy některých členských států (Dánsko, Španělsko, Francie, Itálie, 
Portugalsko, Spojené království).

Diskuse mezi účastníky a poslanci umožnila zdůraznit hlavní otázky, jichž se budou týkat cíle 
reformy: přizpůsobení velikosti loďstva stavu zdrojů, aby byl zaručen trvale udržitelný 
rybolov; přijetí strukturálních opatření a finanční podpory k zajištění životaschopnosti 
odvětví; rovnováha mezi vzrůstající regionalizací (aby se loviště lépe přizpůsobila specifikům 
jednotlivých zeměpisných oblastí) a uplatňováním jasných a jednotlivých pravidel 
zajišťujících zásadu rovného zacházení pro všechny rybáře; dohoda o uspokojivém řešení 
problému výmětů, který znamená ostudné plýtvání potravními zdroji; revize systémů řízení 
loďstva, aby byly přizpůsobeny proměnnému stavu zdrojů, a to buď prostřednictvím 
přípustných měr odlovu a kvót, regulací intenzity rybolovu, či pomocí jiných postupů řízení; 
posílení role akvakultury v SRPvzhledem k jejímu vzrůstajícímu významu při zásobování 
trhu.

Je třeba uvést, že dne 8. dubna 2009 bylo zveřejněno dlouho očekávané sdělení Komise 
s názvem Nový impuls pro strategii pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury. Výbor pro 
rybolov uspořádal dne 27. března 2008 na toto téma veřejné slyšení.
Podle nedávno předložené zelené knihy Komise v první polovině roku 2010 shrne diskusi 
proběhlou do té doby a učiní závěry, jakým směrem by se měla reforma SRP ubírat. Při té 
příležitosti bude provedena analýza dopadu, a poté Komise po dodatečných konzultacích se 
zainteresovanými subjekty vypracuje návrh nového základního nařízení, které bude 
předloženo Radě a Evropskému parlamentu spolu se všemi dalšími návrhy právních základů v 
kontextu nového finančního rámce, který vstoupí v platnost v roce 2013.
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for the sustainable 
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Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery 
products in Member 
States
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Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan 
for simplifying and 
improving the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles 
Partnership Agreement 

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership
Agreement

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach 
towards eco-labelling 
schemes for fisheries 
products
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Regulation 104/2000 on 
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of the markets in the 
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product sector
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Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
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Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde 
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Morillon A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
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products in the Member 
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Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/156 EC-Gabon Fisheries 
Agreement

01/02/2007

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for 
the conservation of 
stocks of highly 
migratory species 
(ICCAT, IOTC, IATTC 
and WCPFC)

14/02/2007

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of 
drift nets

14/02/2007

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the 
EU action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory 
councils in the context of 
the CFP

26/04/2007

Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for 
additional costs incurred 
in the marketing of 
certain fishery products 
from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Rèunion

26/04/2007

Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of 
Regulation 2371/2002 on 
the conservation and 
sustainable exploitation 
of fishery resources 
under the CFP

26/04/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia agreement on 
fisheries and the 
conservation of resources 
in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement 

24/05/2007

Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea 
and fisheries exploiting 
them
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Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 
applicable in the 
regulatory area of the 
North-West Atlantic 
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(NAFO)

07/06/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement
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Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and 
Principe Partnership 
Agreement

19/06/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
the production of 
fishmeal and fish oil

10/07/2007

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing 
activities in waters 
covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementation of 
sustainability in EU 
fisheries through 
maximum sustainable 
yield

06/09/2007

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of 
Regulation 1543/2000 
establishing a 
Community framework 
for the collection and 
management of the data 
needed to conduct the 
CFP

10/10/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique 
Partnership Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar 
Partnership Agreement

25/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework 
for the collection, 
management and use of 
fisheries data and support 
for scientific advice 
regarding the common 
fisheries policy

13/11/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

14/11/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the 
common organisation of 
the markets in fishery 
and aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008
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Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future
Multilateral Cooperation 
in North-east Atlantic 
fisheries

19/02/2008

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau 
Fisheries Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Fisheries 
Partnership Agreement

10/03/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based 
management tools in 
fisheries

10/04/2008

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country
vessels to Community 
waters

10/04/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles 
Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas 
from the adverse effects 
of bottom fishing gears

05/06/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system 
against illegal, 
unreported and 
unregulated (IUU) 
fishing

05/06/2008

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- The crisis in the fisheries 
sector caused by rising 
fuel prices

19/06/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania 
Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

CNS/2008/0144
C6-0270/08

Temporary specific 
action aiming to promote 
the restructuring of fleets

10/07/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
in the context of 
integrated coastal zone 
management (ICZM)

01/09/2008
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Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement 
(SIOFA)

01/09/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing 

fleets registered in the 
outermost regions

20/10/2008

Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the 
west of Scotland

04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management 
Plan' to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
Convention on Future 
Multilateral Cooperation 
in the North-East 
Atlantic Fisheries

19/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling 19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery 
plan for bluefin tuna in 
the eastern Atlantic and 
Mediterranean (ICCAT)

12/03/2009

Visser A6-0206/2009 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through 
technical measures

22/04/2009

Romeva i 
Rueda

A6-0253/2009 CNS/2008/0216 Community control 
system 22/04/2009

Attwooll A6-0187/2009 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009

Morillon A6-0203/2009 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions in the field of 
the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/2009 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations in the field of 
the CFP

06/05/2009
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Annex 4 - Resolutions adopted by the European Parliament (by subject)

4.1. Conservation of resources

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Ribeiro A6-0037/04 CNS/2004/0020 Protection of deep-water coral 
reefs from trawling in certain 
areas of the Atlantic ocean

16/12/2004

Morillon A6-0050/05 CNS/2003/0327 Recovery of sole stocks in the 
western channel and Bay of 
Biscay

14/04/2005

Miguélez A6-0051/05 CNS/2003/0318 Recovery of southern hake 
and Norway lobster stocks

14/04/2005

Fraga A6-0112/05 CNS/2003/0229 Management measures for the 
sustainable exploitation of 
fishery resources in the 
Mediterranean

09/06/2005

Kristensen A6-0116/05 CNS/2004/0640 Recovery plan for Greenland 
halibut

23/06/2005

Chmielewski A6-0265/05 CNS/2005/0014 Technical measures in the 
Baltic Sea, the Belts and the 
Sound

13/10/2005

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a Community 
action plan for the recovery of 
European eel stocks

15/11/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of certain access 
restrictions in the CFP 
(Shetland and plaice box)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

15/3/2006

Maat A6-0140/06 CNS/2005/0201 Recovery of European eel 
stocks

16/05/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/2189 Community approach towards 
eco-labelling schemes for 
fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) 1185/2003 on the 
removal of fins of sharks on 
board vessels

28/09/2006

Maat A6-0265/06 CNS/2006/0002 Management plan for fisheries 
exploiting stocks of plaice and 
sole in the North Sea

28/09/2006

Miguélez A6-0014/07 CNS/2006/0169 Uniform definition of driftnets 14/02/2007
Gklavakis A6-0085/07 CNS/2006/0190 Amendment of Regulation 

2371/2002 on the 
conservation and sustainable 
exploitation of fishery 
resources under the CFP

26/04/2007

                                               
 This list is not exhaustive, as a great majority of the reports covered several themes simultaneously.
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Chmielewski A6-0163/07 CNS/2006/0134 Multiannual plan for cod 
stocks in the Baltic Sea and 
the fisheries exploiting them

06/06/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance between 
fishing capacity and fishing 
opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementing sustainability in 
EU fisheries through 
maximum sustainable yield

06/09/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce unwanted 
by-catches and eliminate 
discards in European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea fish 
stocks

08/05/2008

Freitas A6-0183/08 CNS/2007/0224 Protection of marine eco-
systems in the high seas from 
the adverse impacts of bottom 
fishing gears

05/06/2008

Busk A6-0340/08 CNS/2008/0063 Recovery of cod stocks 20/10/2008
Stevenson A6-0433/08 CNS/2008/0091 Herring stocks in the west of 

Scotlant
04/12/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a 'European 
Cormorant Management Plan' 
to minimise the increasing 
impact of cormorants on fish 
stocks, fisheries and 
aquaculture

04/12/2008

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in relation 
to whaling

19/02/2009

Visser A6-0206/09 CNS/2008/0112 Conservation of fisheries 
resources through technical 
measures

22/04./2009

CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean

12/03/2009

4.2. Structural measures

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

C6-0036/05 CNS/2005/0005 Specific action for transfers of 
vessels to countries hit by the 
tsunami in 2004

24/02/2005

Casa A6-0217/05 CNS/2004/0169 European Fisheries Fund 06/07/2005
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Freitas A6-0083/07 CNS/2006/0247 Compensation for additional 
costs incurred in the 
marketing of certain fishery 
products from the Azores, 
Madeira, Canary Islands, 
Guiana and Réunion

26/04/2007

C6-0270/08 CNS/2008/0144 Temporary specific action 
aiming to promote the 
restructuring of fleets

10/07/2008

Guerreiro A6-0388/08 CNS/2008/0238 Management of fishing fleets 
registered in the outermost 
regions

20/10/2008

4.3. Control, monitoring and implementation

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0022/05 CNS/2004/0108 Fisheries control agency and 
control system

23/02/2005

Casaca A6-0238/05 CNS/2004/0252 Electronic recording and 
reporting of fishing activities 
and remote sensing

06/09/2005

Casaca A6-0339/05 CNS/2005/0136 Community financial 
contribution towards Member 
States' fisheries control 
programmes

15/12/2005

Braghetto A6-0037/06 CNS/2005/0205 Repeal Regl. 3690/93 on 
minimum information on 
fishing licences

15/03/2006

Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and unregulated 
fishing

15/02/2007

Morillon (ex 
Stihler)

A6-0072/08 CNS/2007/0114 Authorisations for fishing 
activities of Community 
fishing vessels outside 
Community waters and 
access of third-country 
vessels to Community waters

10/04/2008

Aubert A6-0193/08 CNS/2007/0223 Community system against 
illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

05/06/2008

Romeva i 
Rueda

A6-0253/09 CNS/2008/0216 Community control system 22/04/2009

4.4. Bilateral EC-third country fisheries agreements
Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in

plenary
Morillon A6-0001/04 CNS/2004/0071 EC-Mauritius Agreement

(protocol 3/12/2003-
02/12/2007)

15/09/2004
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Morillon A6-0002/04 CNS/2004/0070 EC-Madagascar Agreement
(protocol 1/01/2004-
31/12/2006)

15/09/2004

Morillon A6-0003/04 CNS/2004/0058 EC-Cape Verde Agreement
(protocol 30/07/2004 -
30/06/2005)

15/09/2004

Morillon A6-0040/04 CNS/2004/0185 EC-Comoros Agreement
(protocol 26/02/2004-
31/12/2004)

16/12/2004

Morillon A6-0114/05 CNS/2004/0211 EC-Ivory Coast Agreement
(protocol 1/07/2004-
30/06/2007)

26/05/2005

Fraga A6-0260/05 CNS/2005/0092 EC-Comoros Agreement
(protocol 1/01/2005-
31/12/2010)

27/09/2005

Fraga A6-0387/05 CNS/2005/0110 Transmission of applications 
for fishing licences to third 
countries before expiration of a 
protocol to an agreement
(amend. regl. 3317/94)

13/12/2005

Morillon A6-0385/05 CNS/2005/0173 EC-Seychelles Fisheries 
Agreement
(protocol 8/01/2005-
17/01/2011)

15/12/2005

Fraga A6-0018/06 CNS/2005/0168 EC-Solomon Islands 
Partnership Agreement

14/02/2006

Miguélez A6-0035/06 CNS/2005/0206 EC-Micronesia Partnership 
Agreement

15/03/2006

Guerreiro A6-0066/06 CNS/2005/0229 EC-Mauritania Fisheries 
Agreement
(amend. protocol 2001-2006)

27/04/2006

Freitas A6-0132/06 CNS/2005/0249 Extension of the protocol to the 
fisheries agreement with Sao 
Tomé and Príncipe
(1/08/2001-31/07/2006)

16/05/2006

Guerreiro A6-0133/06 CNS/2005/0262 EC-Angola Fisheries 
Agreement (denunciation of the 
agreement, derog. regl. 
2792/1999)

16/05/2006

Varela A6-0163/06 CNS/2005/0280 EC-Morocco Fisheries 
Partnership Agreement

16/05/2006

Fraga A6-0241/06 CNS/2006/0029 EC-Seychelles Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0242/06 CNS/2006/0032 EC-Comoros Partnership 
Agreement

06/09/2006

Capoulas A6-0271/06 CNS/2006/0065 EC-Guinea-Bissau Fisheries 
Agreement (extension of 
protocol 
16/06/2006-15/06/2007)

27/09/2006
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Freitas A6-0395/06 CNS/2006/0122 EC-Cape Verde Partnership 
Agreement

30/11/2006

Arnaoutakis A6-0477/06 CNS/2006/0156 EC-Gabon Partnership 
Agreement

01/02/2007

Morillon A6-0160/07 CNS/2006/0309 EC-Russia Agreement on 
fisheries and the conservation 
of resources in the Baltic Sea

24/05/2007

Post (ex Maat) A6-0161/07 CNS/2006/0262 EC-Denmark-Greenland 
Partnership Agreement

24/05/2007

Morillon A6-0228/07 CNS/2007/0062 EC-Kiribati Partnership 
Agreement

19/06/2007

Capoulas A6-0231/07 CNS/2007/0034 EC-Sao Tomé and Principe
Partnership Agreement

19/06/2007

Fernandes A6-0404/07 CNS/2007/0170 EC-Mozambique Partnership 
Agreement

25/10/2007

Sudre A6-0405/07 CNS/2007/0006 EC-Madagascar Partnership 
Agreement

25/10/2007

Capoulas A6-0053/08 CNS/2007/0209 EC-Guinea-Bissau Partnership 
Agreement

10/03/2008

Varela A6-0054/08 CNS/2007/0226 EC-Ivory Coast Partnership 
Agreement

10/03/2008

Ortuondo A6-0085/08 CNS/2007/0232 EC-Seychelles Agreement
(18/01/2005-17/01/2011)

08/05/2008

Fraga A6-0278/08 CNS/2008/0093 EC-Mauritania Agreement
(protocol 01/08/2008-
31/07/2012)

09/07/2008

4.5. Regional fisheries organisations and international conventions

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0044/04 CNS/2004/0197 Withdrawal from the 
Convention on Fisheries and 
the Conservation of Fish 
Stocks in the Baltic and Belts

14/12/2004

Sudre A6-0019/05 CNS/2004/0179 Catch documentation scheme 
for Dissostichus spp.
(CCAMLR)

22/02/2005

Freitas A6-0157/05 CNS/2004/0268 International Dolphin 
Conservation Programme
(AIDCP)

09/06/2005

Freitas A6-0070/06 AVC/2005/0137 Convention for the 
strengthening of the Inter-
American Tropical Tuna 
Commission

27/04/2006

Miguélez A6-0476/06 CNS/2006/0030 Technical measures for the 
conservation of stocks of 
highly migratory species
(ICCAT, IOTC, IATTC and
WCPFC)

14/02/2007

Capoulas A6-0162/07 CNS/2006/0200 Conservation and 
enforcement measures 

07/06/2007
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applicable in the regulatory 
area of the North-West 
Atlantic Fisheries 
Organisation (NAFO)

Miguélez A6-0213/07 CNS/2007/0001 Control of fishing activities in 
waters covered by the 
CCAMLR 

10/07/2007

Braghetto A6-0408/07 CNS/2007/0058 Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediteranean
(ICCAT)

14/11/2007

Morillon A6-0315/08 CNS/2007/0285 Southern Indian Ocean 
Fisheries Agreement
(SIOFA)

01/09/2008

Morillon A6-0009/09 CNS/2008/0166 Amendments to the 
convention on future 
multilateral cooperation in the 
north-east Atlantic fisheries

19/02/2009

- -
CNS/2009/0029
C6-0081/2009

Multiannual recovery plan for 
bluefin tuna in the eastern 
Atlantic and Mediterranean
(ICCAT)

12/03/2009

4.6. Common organisation of the markets

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0311/06 CNS/2006/0081 Amendment of Regulation
104/2000 on the common 
organisation of the markets in 
the fishery and aquaculture 
product sector

14/11/2006

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation on the common 
organisation of the markets in 
fishery and aquaculture 
products

13/12/2007

4.7. Relations with the sector: governance

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Attwooll A6-0078/07 CNS/2006/0240 Regional advisory councils in 
the context of the CFP

26/04/2007

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the CFP: 
the European Parliament, the 
Regional Advisory Councils 
and other actors

24/04/2009

4.8. Aquaculture and processing

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Kindermann A6-0067/06 CNS/2005/0154 Veterinary expenditure 27/04/2006
Kindermann A6-0091/06 CNS/2005/0153 Health policy applicable to 27/04/2006
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animals and aquaculture 
products

Morillon A6-0331/06 CNS/2006/0056 Use of alien and locally 
absent species in aquaculture

14/11/2006

Morillon A6-0001/08 COD/2006/0286 Submission by Member 
States of statistics on 
aquaculture

31/01/2008

4.9. Research and collection of data

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Morillon A6-0113/05 CNS/2004/0213 Financing studies and pilot 
projects in relation to the CFP

26/05/2005

Morillon A6-0169/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (1st 
reading)

15/06/2006

A6-0400/06 COD/2005/0223 Submission of data on 
landings of fishery products 
in the Member States (2nd

reading)

12/12/2006

Casaca A6-0317/07 CNS/2007/0127 Amendment of Regulation 
1543/2000 establishing a 
Community framework for 
the collection and 
management of the data 
needed to conduct the CFP

10/10/2007

Casaca A6-0407/07 CNS/2007/0070 Community framework for 
the collection, management 
and use of data and support 
for scientific advice regarding 
the common fisheries policy

13/11/2007

Miguélez A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating to 
the common fisheries policy

18/02/2009

4.10. General aspects and other areas

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted in 
plenary

Stihler A6-0340/05 CNS/2005/0045 Financial measures to 
implement the CFP and Law 
of the Sea

15/12/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification activities

15/12/2005

O'Neachtain A6-0141/06 INI/2004/2264 Inshore fishing and problems 
of inshore fishermen

15/06/2006

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006
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Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and the 
production of fishmeal and 
fish oil

10/07/2007

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

- B6-0305/2008
B6-0310/2008
B6-0311/2008
B6-0312/2008

- Crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel prices

19/06/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture in 
the context of integrated 
coastal zone management 
(ICZM)

01/09/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the ecosystem 
approach to fisheries 
management

13/01/2009

Morillon A6-0203/09 CNS/2009/0029
C6-0094/2009

Repeal of one obsolete 
directive and 11 obsolete 
decisions under the CFP

06/05/2009

Morillon A6-0202/09 CNS/2009/0022
C6-0095/2009

Repeal of 14 obsolete 
regulations under the CFP 06/05/2009

Annex 5 - Opinions adopted by the Committee on Fisheries

Rapporteur
for the 
opinion

Reports of committee 
responsible (1st and 

2nd reading)
Procedure Subject Adopted 

in PECH

Fraga A6-0021/2004 (BUDG)
A6-0068/2004 (BUDG)

BUD/2004/2001 2005 Budget 01/09/04

Hudghton
A6-0070/2004 (AFCO) INI/2004/2129

Draft Treaty establishing 
a Constitution for 
Europe

24/11/04

Casaca A6-0153/2005 (FINP) INI/2004/2209 Financial perspective 
2007-2013 25/01/05

Morillon A6-0184/2005 (REGI)
A6-0225/2006 (REGI)

COD/2004/0167 ERDF 15/03/05

Sterckx A6-0177/2005 (REGI)
A6-0224/2006 (REGI)

AVC/2004/0163 ERDF-ESF – Cohesion 
Fund

15/03/05

Schlyter A6-0169/2005 (ENVI) COD/2004/0231 Pollutant release and 
transfer register

26/04/05

Freitas
A6-0246/2005 (REGI)

INI/2004/2253 Stronger partnership for 
the outermost regions 

11/07/05

Mulder A6-0309/2005 (BUDG)
A6-0396/2005 (BUDG)

BUD/2005/2001 2006 Budget: Section 
III, Commission

14/09/05

Miguélez A6-0202/2006 (ITRE)
A6-0392/2006 (ITRE)

COD/2005/0043 7th research framework 
programme

04/10/05
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Miguélez A6-0150/2006 (BUDG) ACI/2004/2099 Interinstitutional 
Agreement on budgetary 
discipline and sound 
financial management

19/04/06

Piecyk A6-0086/2007 (TRAN)
A6-0334/2008 (TRAN)

COD/2005/0239 Community vessel traffic 
monitoring and 
information system

28/08/06

Gklavakis A6-0373/2006 (ENVI)
A6-0389/2007 (ENVI)

COD/2005/0211 Community policy for 
the marine environment

28/08/06

Miguélez A6-0358/2006 (BUDG)
A6-0451/2006 (BUDG)

BUD/2006/2018 2007 Budget: Section III 
Commission

03/10/06

Miguélez A6-0325/2006 (DEVE) INI/2006/2204 EU-Pacific islands 
relations: strategy for a 
strengthened partnership

21/11/06

Gklavakis A6-0089/2007 (ENVI) INI/2006/2233 Halting the loss of  
biodiversity by 2010

25/01/07

Corbey A6-0125/2007 (ENVI)
A6-0192/2008 (ENVI)

COD/2006/0129 Environmental quality 
standards for water

25/01/07

Stevenson A6-0235/2007 (TRAN) INI/2006/2299 Towards a future 
maritime policy for the 
Union: a European vision 
for the oceans and seas

21/05/07

Fernandes A6-0397/2007 (BUDG)
A6-0492/2007 (BUDG)

BUD/2007/2019 2008 Budget - Section III
Commission

03/10/07

Guerreiro A6-0023/2008 (REGI) INI/2007/2148 4th report on economic 
and social cohesion

22/11/07

Fraga A6-0137/2008 (DEVE) INI/2007/2183 Policy coherence for 
development and the 
effects of the EU’s 
exploitation of certain 
biological natural 
resources on 
development in West 
Africa

27/03/08

Guerreiro A6-0158/2008 (REGI) INI/2008/2010 Strategy for the 
outermost regions: 
achievements and future 
prospects

03/04/08

Guerreiro A6-0163/2008 (TRAN) INI/2008/2009 An integrated maritime 
policy for the EU 

03/04/08

Morillon A6-0214/2008 (JURI) COD/2007/0268 Nominal catch statistics 
in the North-East 
Atlantic (recast)

03/04/08

Morillon A6-0218/2008 (JURI) COD/2007/0260 Nominal catch statistics 
in certain areas other than 
the North Atlantic 
(recast)

03/04/08
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Morillon A6-0219/2008 (JURI) COD/2007/0264 Catch and activity statistics 
in the North West Atlantic 
(recast)

03/04/08

Miguélez A6-0145/2009 (AFCO) INI/2008/2063 Parliament’s new role and 
responsibilities 
implementing the Treaty of 
Lisbon

28/05/08

Fernandes A6-0398/2008 (BUDG)
A6-0486/2008 (BUDG)

BUD/2008/2026 2009 Budget 08/09/08

Meyer Pleite A6-0423/2008 (EMPL) CNS/2008/0107 Authorising Member States 
to ratify, in the interests of 
the European Community, 
the Work in Fishing 
Convention of the 
International Labour 
Organisation (Convention 
188)

07/10/08

Annex 6 - Own-initiative reports *

Rapporteur A6 Procedure Subject Adopted 
in plenary

Maat A6-0284/05 INI/2005/2032 Development of a 
Community action plan for 
the recovery of European 
eel stocks

15/11/2005

Attwooll A6-0341/05 INI/2004/2263 Women’s networks in 
fishing, farming and 
diversification

15/12/2005

Stihler A6-0016/06 INI/2005/2190 Review of access 
restrictions in the CFP 
(Shetland, plaice)

14/02/2006

O'Neachtain A6-0019/06 INI/2004/2199 More environmentally-
friendly fishing methods

Morillon A6-0228/06 INI/2006/2053 2006-2008 action plan for 
simplifying and improving 
the CFP

06/09/2006

Fraga A6-0219/06 INI/2005/ Eco-labelling programme 
for fisheries products

07/09/2006

Miguélez A6-0263/06 INI/2006/2054 Operation of Regulation 
(EC) No 1185/2003 on 
removal of fins of sharks 
on board vessels

28/09/2006

* These reports also appear in Annexes 3 and 4

Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006
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Aubert A6-0015/07 INI/2006/2225 Implementation of the EU 
action plan on illegal, 
unreported and 
unregulated fishing

15/02/2007

Stevenson A6-0155/05 INI/2004/2262 Industrial fisheries and 
fishmeal

10/07/2007

Casaca A6-0297/07 INI/2007/2108 Efforts made to achieve a 
sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Sustainability in fisheries 
through maximum 
sustainable yield

06/09/2007

Guerreiro A6-0467/07 INI/2007/2109 Implementation of the 
regulation establishing a 
common organisation of 
the markets in fishery and 
aquaculture products

13/12/2007

Schlyter A6-0495/07 INI/2007/2112 A policy to reduce 
unwanted by-catches and 
eliminate discards in 
European fisheries

31/01/2008

Attwooll A6-0060/08 INI/2007/2111 Rights-based management 
tools in fisheries

10/04/2008

Miguélez A6-0103/08 INI/2007/2110 Management of deep-sea 
fish stocks

08/05/2008

Gklavakis A6-0286/08 INI/2008/2014 Fisheries and aquaculture 
(ICZM)

01/09/2008

Kindermann A6-0434/08 INI/2008/2177 Towards a ‘European 
cormorant management 
plan’ to minimise the 
increasing impact of 
cormorants on fish stocks, 
fisheries and aquaculture

04/12/2008

Guerreiro A6-0485/08 INI/2008/02178 The CFP and the 
ecosystem approach  to 
fisheries management

13/01/2009

Miguélez 
Ramos

A6-0016/09 INI/2008/2222 Applied research relating 
to the common fisheries 
policy

18/02/2009

Attwooll A6-0025/09 INI/2008/2101 Community action in 
relation to whaling

18/02/2009

Attwooll A6-0187/09 INI/2008/2223 Governance within the 
CFP: the European 
Parliament, the Regional 
Advisory Councils and 
other actors

24/04/2009
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Annex 7 - Oral questions in plenary (Rule108)

Reference Author Title Date of 
debate

O-0057/2004 P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Fisheries economy and fuel 25/10/2004

O-0005/2005 -
B6/0010/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

International plan of action on by-
catch reduction

22/02/2005

O-011/2005-
B6/0344/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

EU sanctions in the fisheries sector 14/12/2005

O-0095/2005-
B6/0346/2005

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

Adoption of management measures 
for Mediterranean fishery resources

01/02/2006

O-0063/2008
B6/0162/2008
(to the Commission)
O-0064/2008
B6/0163/2008
(to the Council)

P.Morillon on 
behalf of the 
PECH committee

The crisis in the fisheries sector 
caused by rising fuel oil prices

18/06/2008

Annex 8 - Public hearings/conferences*

Subject Date
Hearing of Commissioner-designate Joe Borg 05/10/04
European Fisheries Fund 01/02/05
Industrial fishing 15/03/05
European Fisheries Fund 29/03/05
Women’s networks 12/07/05
Inshore fishing and problems of inshore fishermen 24/11/05
Competitiveness of the European fleet faced with the 
rising price of gas oil

03/05/06

Improving the economic situation in the fisheries sector 21/06/06
Bluefin tuna 12/09/06
Cod stocks in the Baltic Sea 28/02/07
Future maritime policy 20/03/07
Maximum sustainable yield 11/04/07
Bluefin tuna 28/06/07
Situation and future prospects for aquaculture 27/03/08
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/08

Conservation of fishery resources through technical 
measures

07/10/08

Producers organisations 05/11/08
Health check and future reform of the common fisheries 
policy

10/02/09
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* The list of participants is shown in Annex 14, in the list of people invited to the meeting on the date in 
question.

Annex 9 - Delegations*

MEP organiser/others Place Date
CASA Malta 18-21 April 2005
CHMIELEWSKI Poland 12-15 June 2005
PARISH Cornwall (SW England) 11-13 September 2005
SALINAS Almeria (Spain) 4-6 October 2005
BRAGHETTO Northern Italy 19-22 April 2006
GKLAVAKIS Thessaloniki (Greece) 3-6 May 2006
AUBERT Brittany (France) 21-24 June 2006
CAPOULAS Algarve (Portugal) 13-16 September 2006
SUDRE Martinique (France) 1-3 March 2007 
GKLAVAKIS Greece 11-14 April 2007
MIKKO Estonia 28-30 June 2007
ANDRIA Southern Italy 11-14 September 2007
BRAGHETTO Sardinia (Italy) 4-6 February 2008
BURKE
O'NEACHTAIN

Ireland 17-20 March 2008

** Norwegian Government Norway 28-31 May 2008
ARNAOUTAKIS Greece (Dodecanese) 30 September - 3 October 2008
** Icelandic Government Iceland 26-30 October 2008
JARDIM FERNANDES Madeira (Portugal) 26-29 November 2008
** Croatian 

Government/Parliament
Croatia 23-25 February 2009

* Other than meetings of international and other organisations (see the following table)
** Organised in cooperation with the host country’s diplomatic mission to the European Union

Annex 10 - Participation in meetings of regional fisheries and other organisations*

RFO and other meetings Place Dates

27th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Tallinn (Estonia) 19-23/09/2005

30th General Fisheries Commission for 
the Mediterranean (GFCM)

Istanbul (Turkey) 24-27/01/2006

28th annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Dartmouth (Nova Scotia,
Canada)

18-22/09/2006

Conference on innovation in the fishing 
sector with particular emphasis on the 
role of women

Vaasa (Finland) 22-23/09/2006

3rd annual meeting of the Commission 
of the South-East Atlantic Fisheries 
Organisation (SEAFO)

Windhoek (Namibia) 2-5/10/2006

15th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Dubrovnik (Croatia) 17-26/11/2006



DV\784020CS.doc 49/69

CS

31st session of the General Fisheries 
Commission for the Mediterranean 
(GFCM)

Rome (Italy) 9-12/01/2007

27th session of the Committee on 
Fisheries (COFI) of the United Nations 
Food and Agriculture Organisation 
(FAO)

Rome (Italy) 5-9/03/2007

Meeting of the Community Fisheries 
Control Agency (CFCA)

Vigo (Spain) 14-15/03/2007

Conference on fleet renewal and 
modernisation in the context of 
sustainable fishing

Pico (Azores) 14/05/2007

Meeting of the executive committee of 
the North Sea Regional Advisory 
Council

Vienna (Austria) 13-16/06/2007

17the annual meeting of States parties 
and the semi-official consultation 
process of the United Nations 
Convention on the Law of the Sea 
(UNCLOS)

New York (USA) 21-27/06/2007

Annual meeting of the North-West 
Atlantic Fisheries Organisation (NAFO)

Lisbon (Portugal) 24-28/09/2007

High-level ministerial conference on
eradicating illegal, unreported and 
unregulated (IUU) fishing

Lisbon (Portugal) 29/10/2007

20th ordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Antalya (Turkey) 12-18/11/2007

Informal ministerial conference on the 
future reform of the CFP

Brussels (Belgium) 29/09/2008

16th extraordinary meeting of the 
International Commission for the 
Conservation of Atlantic Tuna (ICCAT)

Marrakesh (Morocco) 20-24/11/2008

Europe Day in Vigo (Community 
Fisheries Control Agency)

Vigo (Spain) 08/05/2009

Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat

Annex 11 - Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term
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11.1 Gentlemen's agreement between the European Commission (DG FISH) and the 
EP Committee on Fisheries in order to improve the procedure with regard to 
the legislative treatment of Fisheries Agreements (as adopted at the 
coordinators meeting of 19 April 2006): 
(or. EN)

1. The Commission undertakes to make available to the EP's Committee on Fisheries, the 
basic information used in the negotiations for Fisheries Agreements and protocols and, 
in particular, to provide it with the relevant evaluation reports.

2. The Commission and the Committee on Fisheries undertake to agree a calendar for the 
negotiation and adoption procedure relating to Agreements. Under normal 
circumstances, this calendar should not exceed 12 months for the negotiations and 
6 months for the initialling of the Agreement.

3. The Commissioner or on his behalf a senior official of DG FISH in charge of the file 
on Fisheries Agreements,  should come to the Committee to inform  Members  on  the
development of current negotiations or on general issues relating to fisheries 
agreements. These meetings should take place regularly and, if necessary, every 
2 months, at the request of the Commission or the Committee on Fisheries. The 
meetings can, if required be held in camera. In certain cases, the Committee on 
Fisheries may delegate the responsibility for obtaining this information to the 
rapporteur.

4. The Committee on Fisheries may, following the regular information supplied by the 
Commission, nominate a rapporteur who would be briefed before the commencement 
of negotiations or renegotiations.

5. The Commission will attempt over the medium and long term to sign Agreements for 
a minimum of 4-6 years. This should, in the future, make it possible to avoid over-
burdening the calendar for Agreements.

11.2 Gender mainstreaming (guidelines adopted at the meeting of political group 
coordinators of 21 November 2006)*

Guidelines on Promoting Gender Equality ("Mission statement") (or. EN.) 

1. The European Parliament's Committee on Fisheries commits itself to promote gender 
mainstreaming in order to contribute to greater legal and social recognition of the 
work and rights of women in the various areas of the fisheries sector and in coastal 
areas, in particular through:

a) the development of appropriate channels to gather and disseminate information on the 
situation of women;

b) their effective participation in the decision making processes;
c) the integration of equal opportunity principles within legislative proposals, when 

relevant;
d) the effective implementation of gender equality principles in the use of the European 

Fisheries Fund and other financial measures within the Common Fisheries Policy.

2. The European Parliament's Committee on Fisheries shall encourage:

- incorporation into its work on a regular basis of gender related investigations in the 
course of its legislative or own initiative reports and/or of own initiative reports 
specifically concerned with gender equality;
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- including at least once a year an exchange of views regarding gender equality policy 
and gender impact assessment in the agenda of the Coordinators' meetings and/or of 
the Committee's meetings ;

- incorporation, as appropriate and on a case by case basis, of gender aspect relevance 
and assessment in the terms of reference of the invitation to tenders regarding the 
requested external studies;

- calling on the Commission to report regularly to the EP on developments in the 
situation of women in the fisheries sector;

- promoting an equal opportunity policy and adequate gender balance in its internal 
appointments, invitation to hearings and participation in delegations.

* On a proposal from the Vice-Chair responsible for gender mainstreaming, Ms Rosa Miguélez Ramos.

11.3 Revision of Annex VI (powers and responsibilities of the Committee on 
Fisheries) – proposal adopted (or. ES) at the meeting of political group 
coordinators of 10 May 2007

Rules of Procedure of the European Parliament
Annex VI
Powers and responsibilities of standing committees

XIV. Committee on Fisheries and Maritime Affairs

Committee responsible for: 

1. the operation and development of the common fisheries policy and its 
management;

2. the conservation of biological resources, in particular with a view to:

(a) guaranteeing the sustainable development of activities conducted in the seas 
and oceans;

(b) monitoring activities having an impact on marine biodiversity;
(c) ensuring marine research and applied research in the fisheries sector;

3. the common organisation of the market in fishery products;

4. structural policy in the fisheries and aquaculture sectors, including the financial 
instruments for fisheries guidance;

4. (new) policy aimed at improving structures relating to  fisheries, aquaculture 
and the processing of fish products, including financial instruments and 
funds;

5.   international fisheries agreements.

5. (new) partnership agreements in the fisheries sector with third countries, 
regional fisheries organisations and international fora and organisations.

(The current wording is in normal print. The proposed changes are in bold italics.)
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11.4 Extracts from the European Parliament resolution of 24 April 2009 on 
Governance within the CFP: the European Parliament, the Regional 
Advisory Councils and other actors (P6_TA-PROV(2009)0317) - report of the 
Committee on Fisheries A6-0187/2009, motion for a resolution adopted in 
committee on 23 March 2009.

"The European Parliament,"

"(...)"
D. whereas, under the Lisbon Treaty, Parliament would continue to be excluded from 

the setting of TACs and quotas,
E. whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 

Organisations is currently on an ad hoc basis,
F. whereas communication concerning the actual operation of Fisheries Partnership 

agreements, including the activities of the Joint Monitoring Committees, could be 
more satisfactory,

H. whereas all seven RACs are now operational,
I. whereas an Inter-RAC Committee has been established and has co-ordination 

meetings with the Commission,
N. whereas certain RACs and members of Parliament have expressed a desire for a 
more formal relationship,
"(...)"
1. Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 

meetings of the Council of Fisheries Ministers;
2. Calls for the Council, the Commission, and Parliament to complete the work 

required to reach a genuine agreement laying down standard forms of participation 
for members of Parliament's Committee on Fisheries in regional fisheries 
management organisations (RFMOs) and other international bodies whose meetings 
are given over to discussion of subjects affecting the Common Fisheries Policy 
(CFP), on the understanding that this should in no way detract from their present 
observer status at meetings for which such an arrangement has been agreed;

3. Also calls on the Council, in agreement with the Commission and Parliament, to 
allow members of Parliament’s Committee on Fisheries to serve on the joint 
committees set up under Fisheries Partnership Agreements, to enable them to bring 
the necessary scrutiny to bear on those agreements; points out in addition that entry 
into force of the Treaty of Lisbon will entail much greater responsibilities for 
Parliament, since partnership agreements will have to be approved by the assent 
procedure;

"(...)"
14. Calls for closer links between the RACs and Parliament, the Committee of the 

Regions and the European Economic and Social Committee;
"(...)"
16. Requests its Committee on Fisheries, subject to the statutory approval procedures, 

to:
- appoint member(s) of the Committee as a liaison for each RAC and to report on 

its activities;
- ensure that at regular intervals and, in particular, when the agenda covers 

matters on which they are involved in giving advice or making 
recommendations, RACs are invited to participate in Parliament's  Committee on 
Fisheries  in order to present their advice or recommendations,

- establish a procedure to ensure that the secretariats of the Committee on 
Fisheries, the RACs, and the Inter-RAC Committee remain in regular contact for 
the purpose of exchanging and gathering information related to their activities, 
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advice, and recommendations,
- host an annual conference involving the RACs and the Commission;

"(...)"
18. Asks the RACs to keep members of its Fisheries Committee informed of their 

activities, advice and recommendations and to invite their attendance at meetings;
"(...)"
20. Asks the Commission and the Inter-RAC Committee to agree to the attendance of 

members of Parliament's Fisheries Committee at their coordination meetings;

Annex 12 - Studies*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Year of publication
Inshore fisheries and the problems encountered by inshore fishermen 2005
Industrial fisheries and the production of fishmeal (Summary about the 
regulation in Australia, Canada, Japan and United States of America 
on fishmeal use for feedstuff )

2005

The impact of the increase in the price of oil in European fisheries 2006
The Law of the Sea: developments, challenges and perspectives 2006
Perspectives for the United Nations Fish Stocks Agreement 2007
Environmental effects of fishing gears: socio-economic consequences 
of their modification, replacement or abolition

2007

Regional dependence on fisheries 2007
The role of women in the sustainable development of European 
fisheries areas 

2007

Climate change and European fisheries 2007
Technical measures in the CFP and the reform of Council Regulation  
850/98 of 30 March 1998

2008

Marketing and price formation of fisheries and aquaculture products 2008
Producers organisations and the common organisation of the markets 
in fisheries products

2008

The instruments of the common organisation of the markets in 
fisheries products: producers organisations

2008

* In addition to the studies listed, 'Policy department B – Structural and cohesion policies’ has produced several 
notes on specific subjects, in particular on fisheries and aquaculture in the Member States and in third 
countries visited by committee delegations, available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies
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Annex 13 - Workshops*
(Policy department B – Structural and cohesion policies)

TITLE Annual programme
Rights-based management in fisheries 10/09/2007
Deep-sea stocks management 22/11/2007
Ecosystem approach 28/05/2008
Conference ‘A stronger dialogue between scientists and 
fishermen for a renovated common fisheries policy’

09/09/2008

* The notes drafted in the context of these workshops are available on the website 
www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies

Annex 14 - List of speakers invited to meetings between
 1 July 2004 and 30 April 2009

Meeting of 31 August 2004

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Meeting of 1 September 2004

- Mr Cees Veerman (Minister for Agriculture, Nature and Food Quality, President-in-Office 
of the Council)

Meeting of 21 September 2004

- Mr Franz Fischler, Commissioner for Agriculture and Fisheries
- Mr Hans-Horst Konkolewksy (Director of the Agency for Safety and Health at Work)
- Mr Alun Jones (EU Network Manager)

Meeting of 22 September 2004

- Mr Volker Kuntzsch (Unilever)
- Mr Truus Huisman (Unilever)

Meeting of 5 October 2004 

- Mr Celso Farina (Doctor of Biology, researcher at the Spanish Oceanography Centre)
- Ms Mercedes Rodríguez Moreda (Managing Director of the Lugo Producers 

Organisation)
- Mr Rui Mendes Viegas Calvinho (representing the Portuguese Fisheries Association in 

Guadiana)
- Mr Pedro Maza Fernández (President of the Federación Andaluza de Asociaciones 

Pesqueras)

Hearing of: Mr Joe Borg, Commissioner-designate for fisheries and maritime affairs
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Meeting of 25 November 2004

- Mr Alain Biseau (scientist from IFREMER)
- Mr Hugues Autret (representative of the CLPMEM in Loire Atlantique Sud)
- Mr Daniel Lefèvre (representative of the CRPMEM in Basse Normandie)
- Mr O'Brien (scientist from CEFAS, United Kingdom)

Meeting of 25 January 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs 

Meeting of 1 February 2005

Hearing on the European Fisheries Fund: representatives of national fisheries administrations 

- Mr Pierre Treinen, Agriculture counsellor, Perm. Rep. of Luxembourg
- Mr Rodney Anderson, Fisheries Director, DEFRA (UK)
- Mr G. De Peuter, Deputy Director of Fisheries (Netherlands)
- Ms Maria Fladl, Attaché, Perm. Rep. Brussels (Austria)
- Mr J. Demaiter, Adviseur-generaal, Administratie Land-en Tuinbouw (Belgium)
- Mr George Georgiou, Deputy Director Dept of Fisheries (Cyprus)
- Mr Jiri Jilek, Attaché, Permanent Representation, Brussels (Czech Republic)
- Mr Toomas Kevvai, Deputy Secretary-General for Rural Development and Fisheries 

Policy (Estonia)
- Mr Risto Lampinen, Senior Officer, Ministry of Agriculture and Forestry, Helsinki 

(Finland)
- Mr Dominique Sorain, Director of Fisheries, Ministry of Agriculture (France)
- Ms Olga Agiovlassiti, Ministry of Fisheries (Greece)
- Mr Gerd Conrad, Deputy Director of Fisheries (Germany)
- Dr Károly Pintér, Ministry of Agriculture and Rural Development (Hungary)
- Dr Cecil Beamish, Director-General for Fisheries, Dept of Communications, Marine and 

Natural Resources (Ireland)
- Mr Paolo Scarpa Bonazza, Under-Secretary for Fisheries (Italy)
- Ms Aina Afanasjeva, Deputy Director of the National Board of Fisheries, Ministry of 

Agriculture (Latvia)
- Mr A Adomaitis, Director-General for Fisheries (Lithuania)
- Mr George Pullicino, Minister for Rural Affairs and the Environment (Malta)
- Mr Eurico Monteiro, Director-General for Fisheries (Portugal)
- Mr Jerzy Pilarczyk, Secretary of State, Ministry of Agriculture and Rural Development 

(Poland)
- Mr Franc But, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Forestry and Food (Slovenia)
- Mr Alberto López Garcia-Asenjo, Director-General for Fisheries Structures and Markets 

(Spain)
- Ms Ingrid Petersson, Secretary of State, Ministry of Agriculture, Food and Consumer 

Affairs (Sweden)
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Meeting of 2 February 2005

- Mr Fernand Boden, Luxembourg Minister for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development (President-in-Office of the Council)

- Ms Octavie Modert, Luxembourg State Secretary for Agriculture, Viticulture and Rural 
Development

Meeting of 14 March 2005

Cluster group of joint enterprises and other companies in the fisheries sector (Spanish 
association for the protection and promotion of investment in the fisheries sector at national, 
international and Community level):

- Mr Cesar  Real Rodríguez (president of the Cluster de Empresas Pesqueras en Países 
Terceros)

- Mr José Ramón Fontán Domínguez (vice-president)
- Mr Marcial Varela Villar (spokesperson)
- Ms María José González Martínez (spokesperson)
- Ms Manuela Iglesias Alonso (deputy director)
- Ms Carmen Beraldi (Dirección Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)

Meeting of 15 March 2005

Public hearing on industrial fishing:

- Mr José Manuel Vieites (ANFACO)
- Mr Santiago Freundt (Director National Fisheries Society, Peru)
- Prof. John Webster (Bristol University, UK)
- Ms Diane Benford (UK Food Standards Agency)
- Mr Renato Guevara (IMARPE)
- Mr Rodolfo Serra (IFOP, Peru)
- Mr Jan Albert Blaauw (NUTRECO, Netherlands)
- Mr Jonathan Shepherd (IFFO, UK)

Meeting of 29 March 2005

Public hearing on the European Fisheries Fund, industry representatives:

- Mr Guy Vernaeve (Europêche/COPA/COGECA)
- Mr José Ramon Fuertes Gamundi (president of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Pier Salvador (president ‘aquaculture’ COPA/COGECA)
- Mr Michel Dion (president CCPA, member of Europêche)
- Mr Javier Garat Perez (vice-president of Europêche)
- Mr Frank Doyle (vice-président d’Europêche)
- Mr Dimitris Goulielmos (vice-president of Europêche)
- Mr Giampaolo Buonfiglio (vice-président COGECA ‘fisheries’)
- Mr Ettore Iani (Italian member of COGECA ‘fisheries’)
- Mr Peter Breckling (German member of Europêche/COGECA)
- Mr Gerard Van Balsfoort (Dutch member of Europêche/COGECA)
- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries 

Trade Union Federation)
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- Mr Jean-Claude Yoyotte (representing fishermen from the French Overseas Departments)
- Ms Stephanie Schmidt (Worldwide Fund for Nature (WWF)
- Ms Béatrice Gorez or Ms Hélène Bours, (CFFA, Coalition of Fair Trade, Brussels) 

Meeting of 25 April 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Louis Vilaine (chair of the committee on migratory fish and estuaries within the 

national maritime fisheries committee)
- Mr Yannick Perraud (general secretary of the National Freshwater Fishermens 

Coordination Organisation (CNAPPED)
- Mr Arno Koops (DFV-German Fisheries Association)
- Mr Arjan Heinen (Cvb-Combinatie van Beroepsvissers)

Meeting of 26 Aprril 2005

- Mr Martin Hall (Inter-American Tropical Tuna Commission)
- Ms Alessandra Pomè (WWF-World Life Fund)
- Mr Mario Aguilar (Mexican Government representative to the IATTC)

Meeting of 23 May 2005

Deep-sea trawlers

- Mr Fernando Curcio Rui Gómez (Director Gral. de Recursos Pesqueros, Spain)
- Mr Javier Garat Perez (president of CEOPE, Spain)
- Mr Marc Ghiglia (French Shipowners Union)
- Mr Carl Gustaf Lundin (director of the Marine Programme of the World Conservation 

Union (IUCN)) - Switzerland
- Mr Alex Rogers (British Antarctic Survey)

Meeting of 16 June 2005

North Atlantic Salmon Fund, Icelandic foundation:

- Mr Orri Vigfússon (president of the foundation)
- Mr Delfin Buente (NASF - Spain)
- Mr Michel Maumus (vice-president, Adour Institution)
- Mr Brian Marshall (Wessex Salmon & Rivers Trust, UK)
- Mr Marc -Adrien Marcellier (Dir. NASF, France)
- Mr Kurt Pilochwski (NASF, Germany)

7th research framework programme:

- Mr Maurice Héral (programme director of the Institut Français de Recherche pour 
l'Exploitation de la Mer (Ifremer), co-president of EFARO)

- Mr Martin Scholten (director of the Netherlands Institute for Fisheries Research (RIVO), 
co-president of EFARO)

- Ms Niamh Connolly (scientific secretary of the Marine Board of the European Science 
Foundation (ESF))

- Mr Antoine Dosdat (director of European affairs at Ifremer, executive secretary of 
EFARO)
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Meeting of 11 July 2005

- Mr Ben Bradshaw (United Kingdom Fisheries Minister, President-in-Office of the 
Council)

Meeting of 12 July 2005

Public hearing: women’s networks: fishing, farming and diversification:

- Ms Esmeralda Loos-Dekker (Netherlands)
- Ms Dolores Bermudez Rodriguez (president of AREAL, Spain)
- Ms Nicki Holmyard (North Sea Women's Network, UK)
- Ms Ann Bell (Executive Secretary of the North Sea Regional Advisory Council, UK)
- Ms May Britt Manin (Norway)
- Ms Josefa Valverde Rouco (president of ACAMA, Spain)
- Ms Michèle Pendelièvre (France)

Meeting of 30 August 2005

- Ms Ann Bell (NSC Fisheries Co-ordinator) 
- Mr Harry Jensen (NSC)
- Mr Anders Fasht (proposed Chair of NSC Inshore Fisheries Forum)
- Mr Lars Haukvik (NSC Executive Secretary)
- Mr Peter Dryborough (Principal, North Atlantic Marine College, Shetland) 

Meeting of 14 September 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs
- Mr Julio Morón, Gerente adjunto d'OPAGAG, Organización de Productores Asociados 

de Grandes Atuneros Congeladores de España

Meeting of 23 November 2005

‘Flags of convenience and illegal, unreported and unregulated fishing on the high seas: 
Recommendations for Action (Trade Union Confederation)’:

- Prof. Matthew Gianni (co-author of the study)

Meeting of 24 November 2005

Public hearing: ‘Inshore fishing and the problems encountered by inshore fishermen’:

- Dr Oliver Tully (director of the Inshore Fisheries Programme for the Irish Sea Fisheries 
Board)

- Mr Bertie Armstrong (Scottish Fishermen’s Federation) 
- Mr Dimitrios Eyagelidis (Greek Association of Aquaculture Scientists)
- Mr José Manuel González Gil De Bernabé (secretary-general of the Federación Nacional 

de Cofradías de Pescadores)
- Mr Pablo Villar Martinez (Director of the Cofradía de pescadores, Cangas)
- Mr José Gouyen 
- Mr Frederico Fernandes Pereira (coordinator of the executive committee of the Federation 

of fisheries unions, Portugal)
- Ms Rosa Chapela (Centro Tecnologico del Mar - Fundación CETMAR)
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Meeting of 29 November 2005 and 1 December 2005

- Mr Joe Borg, Commissioner for fisheries and maritime affairs

Meeting of 31 January 2006

- Mr Josef Pröll, Austrian Minister for agriculture, forestry, the environment and water 
management, President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Guus Pastoor, President of the AIPCE (EU Fish Processors and Traders Association)

Meeting of 22 February 2006

- Mr Böge (BUDG rapporteur for the Interinstitutional Agreement on budgetary discipline 
and sound financial management) 

Meeting of 23 February 2006

- Representatives of the French Fish Marketing Union
- Mr Bernard Steinitz (Secretary-General) (speaker)

Meeting of 20 March 2006

- Mr Wichmann (Director of the Danish Fishermen’s Association)

Meeting of 2 May 2006

- Mr Niclasen (former chair of the Committee on Fisheries in the Faroese Parliament (1996-
1998) and Minister of Fisheries of the Faroes (1998-2003)

- Mr Kristjanson (scientist)
- Mr Sigurjón Þórðarson (Member of Althingi for the Northwest Constituency since 2003, 

Vice-Chair of the parliamentary group of the Liberal Party since 2004)

Meeting of 3 May 2006

Public hearing on ‘the competitiveness of the European fleet in the face of rising fuel prices’:

- Mr Krijn Poppe (representing the LEI, Agriculture Economics Research Institute, 
Netherlands)

- Mr Niels Wichmann (President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 
Association, DK)

- Mr Bertie Armstrong (chief executive of the Scottish Fishermen’s Association, UK)
- Mr José Manuel López (Financial Director of Puerto de Celeiro, SA, ES)
- Mr Ettore Iani (President of the Italian Association of Fisheries Cooperatives 

(LEGAPESCA), IT)
- Mr António Schiappa Pietra Ferreira Cabral (Secretary-General of the Association of 

Industrial Fishing Shipowners, PT)
- Mr Javier Garat (Secretary-General of FEOPE, ES)
- Mr Pierre-Georges Dachicourt (President of the National Committee for Sea Fisheries 

(CNPM), FR)
- Mr Alan McCulla (Anglo-North Irish Fish Producers, UK)
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Meeting of 20 June 2006

-  Ms Helga Pedersen, Minister for fisheries and coastal affairs, Norway 

Meeting of 21 June 2006

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs
- Mr Ramiro Otero (President of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers’ Federation))
- Mr José Ramón Fuertes Gamundi (President of COGECA ‘Fisheries’ (General 

Confederation of Agricultural Cooperatives in the EU))

Meeting of 12 July 2006

- Mr Juha Korkeaoja, Finnish Minister for agriculture and fisheries

Meeting of 12 September 2006

- Mr Holmquist (Director-General of DG Fisheries at the Commission)

Public hearing on bluefin tuna:

- Mr Jean-Marc Fromentin (scientist and expert on bluefin tuna, IFREMER, France)
- Mr Ferrán Bel (Director of the Asociación de Armadores de Pesca de atún con artes de 

cerco, Spain)
- Mr Mario Ferretti (FEDERCOPESCA, Italy)
- Ms Marta Crespo (Organización de Productores Pesqueros d'Almadraba. Spain)
- Mr Sergi Tudela (WWF, Spain)
- Mr Antonio Roldán Muñoz (Mayor of Conil de la Frontera, Spain)
- Mr Enrique Rodriguez Marin (scientist and expert on bluefin tuna, Spanish 

Oceanographic Institute (IEO))

Meeting of 2 October 2006

- Mr Ole Linnet Juul (Director, Danish Food and Drink Association)
- Mr Poul Melgaard Jensen (Head of Section, Danish Seafood Association)
- Mr Morten Haugaard Jacobsen (Advisor, Danish Food and Drink Association)
- Mr Maurice Benoish (President of the SEM LORIENT fishing port, representing the 

EAPO)
- Mr Tristan Douard (Deputy Director of PROMA, representing the PO)
- Mr Patrice Besnard (PDG ets Moulin Lorient, representing fish-processing and marketing 

companies)
- Mr Philippe Bourhis (Director of the SCAPECHE fleet)

Meeting of 3 October 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
- Mr David Agnew (Marine Resources Assessment, London)

Meeting of 20 November 2006

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)
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Meeting of 21 November 2006

Presentation of the study ‘The United Nations Convention on the Law of the Sea: 
development, challenges and perspectives’:
- Mr Ian Goulding (Managing Director of Megapesca, Portugal)

(Scientific opinions for the International Council for the Exploration of the Sea (ICES))
- Mr Pastoors (Chair of the Advisory Committee on Fisheries Management (ACFM) of the 

International Council for the Exploration of the Sea (ICES))

Meeting of 20 December 2006

Representatives of the seiner sector in Greece:

- Mr Stelios Manologlou (legal adviser for the Organisation of Greek Seiners)
- Mr Anestis Pagonis (President of the Organisation of Greek Seiners)

Meeting of 25 January 2007

- Mr Horst Seehofer, German Federal Minister for food, agriculture and consumer 
protection and President-in-Office of the Council

- Mr Koster, Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo

Meeting of 27 February 2007

- Mr Joe Borg, Commissioner

Public hearing on ‘cod stocks in the Baltic Sea and the fisheries exploiting those stocks’:

- Mr Marek Gzel, Secretary of the administrative board of the Association of Fishing 
Vessel Owners in Poland and member of the Scientific Council of the Sea Fisheries 
Institute in Gdynia (Poland)

- Mr Karnicki, member of various Polish delegations at meetings of international 
organisations

- Mr Hans Lassen, member and President of various groups within the International 
Council for the Exploration of the Sea (ICES)

- Mr Paul Knapman, professional working in the fishing industry

Meeting of 10-11 April 2007

Public hearing on ‘maximum sustainable yield’:

- Mr Richard Grainger, representing the FAO
- Mr Sidney Holt, consultant
- Mr Niels Wichmann, President of Europêche and Director of the Danish Fishermen’s 

Association
- Mr Martin Pastoors, Chair of the Advisory Committee for Fisheries and Aquaculture
- Mr Iain MacSween, Chair of the Pelagic RAC
- Ms Ann Bell, of the North Sea RAC
- Mr Christopher Hedley, representing Ocean Law
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Meeting of 3 May 2007

- Mr Flemming Schmidt, European Transport Workers’ Federation (ETF)
- Mr Niels Wichmann, Mr Jean-Luc de Feuardent, Europêche/COGECA
- Mr Emilio Mastracchio, Director in DG Fisheries and Maritime Affairs at the 

Commission (on the Fisheries Council of 16-17 April)

Meeting of 5 June 2007

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 27-28 June 2007

- Mr Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency in Vigo
- Mr Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission
- Mr Deben, Director at DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission

Public hearing on bluefin tuna:

- Dr Antonio Di Natale, member of the ICCAT Scientific Committee;
- Mr Mario Ferretti, technical expert at the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Mr Sebastian Losada, Oceans Member for Greenpeace Spain;
- Mr Ferrán Bel, Director of the Shipowners’ Association of Ametlla de Mar;
- Dr Massimo Coccia, President of the National Fisheries Cooperative Federation 

(FEDERCOOPESCA)
- Ms Marta Crespo, Managing Director of the Almadraba Producers’ Organisation in Spain
- Mr Serge Larzabel, Chair of the Committee on Bluefin Tuna within the National 

Committee of Sea Fisheries and Marine Aquaculture (CNPMEM) in France

Meeting of 16-17 July 2007

- Mr Tom Pickerell, Executive Committee of WWF-UK
- Mr Sam Lambourn, fisherman, President of the Cornwall PO and President of the North-

Western Waters Regional Advisory Council
- Ms Ann Bell, Aberdeenshire Council
- Mr Harry Jensen, Denmark, adviser, Midtjylland region/central region
- Mr Henrick Jensen
- Mr Pim Visser

- Mr Jaime Silva, Portuguese Minister for agriculture, rural development and fisheries, 
President-in-Office of the Council

Meeting of 10-11 September 2007

Workshop on rights-based management tools in fisheries:

- Mr Bjørn Hersoug, lecturer, Norwegian College of Fishery Science, University of 
Tromsø, Norway

- Mr Friedrich Wieland, Head of Unit, Legal Affairs, DG Fisheries, Commission, Brussels, 
Belgium
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- Mr Thorolfur Matthíasson, lecturer, Faculty of Economic Sciences and Management, 
University of Iceland, Reykjavik, Iceland

- Mr Torbjørn Trondsen, lecturer in marketing, Norwegian College of Fishery Science, 
University of Tromsø, Norway

- Mr Luc van Hoof, Development of European Research, Institute for Marine Resources 
and Ecosystem Studies (IMARES), University of Wageningen, Netherlands

Study on ‘climate change and fisheries’:
- Mr Alexander Potrykus, BIPRO, (‘Beratungsgesellschaft für integrierte 

Problemlösungen’)

- Mr Joe Borg (Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs)

Meeting of 22 November 2007

Workshop on deep-sea fish stocks:

- Mr Pascal Lorance, scientist specialising in the management of deep-water stocks at the 
French Institute for Research on the Exploitation of the Sea (France)

- Mr Philip Large, scientist specialising in the management of deep-water stocks at
Lowestoft Laboratory, CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Studies)

- Mr Matthew Gianni, independent consultant; member of the North Sea Regional Advisory 
Council

- Ms Maria de la Fuensanta Candela Castillo, representing DG Fisheries and Maritime 
Affairs at the Commission; responsible for deep-water stocks

Meeting of 19-20 December 2007

- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG Fisheries and Maritime Affairs at the 
Commission 

- Mr Luis Vieira, State Secretary for fisheries, representing the Portuguese Minister for 
agriculture, rural development and fisheries, President-in-Office of the Council

Meeting of 23-24 January 2008

- Mr Iztok Jarc, Minister for agriculture, forestry and food policy of the Republic of 
Slovenia and President-in-Office of the Council

- Mr Joe Borg, Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Meeting of 27-28 February 2008

Community system against illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing

- Ms Hélène Bours of the CFFA (Coalition for Fair Fisheries Arrangements)
- Mr Bruno Correard of the RFA (Responsible Fishing Alliance)
- Mr Joaquim Cadilla Castro, Vice-President of the Spanish Fisheries Confederation
- Mr Mamadou Amadou Ball, Director of the unit for the coordination of surveillance 

operations in Banjul
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Protection of vulnerable marine ecosystems:

- Mr Ricardo Serrao Santos, Director of the Department of Oceanography and Fisheries of 
the University of the Azores

Consequences of diesel price increases in the fisheries sector:

- Mr Javier Garat, Vice-President of Europêche
- Mr José Manuel Gil de Barnabe, member of Europêche
- Mr Ettore Ianni, member of the fisheries section of COGECA
- Mr Genaro Amigo Coucino, member of Europêche
- Ms Patrizia Notarnicola, member of Europêche

Meeting of 27 March 2008

Public hearing on ‘the situation and future prospects for aquaculture’:

- Ms Lara Barazi-Yeroulanos, Vice-President of the Greek Mariculture Federation
- Ms Julie Diminant, attaché, National Committee of Shellfish Farming
- Ms Elena Mente, assistant professor, Department of Agriculture, Fish and the Aquatic 

Environment, University of Thessaly (Greece)
- Mr Javier Ojeda, Director of APROMAR (Employers’ Association of Aquaculture 

Producers - Spain)
- Mr Alistair Lane, Director-General of the European Aquaculture Society
- Mr François Simard, adviser on fisheries and maritime affairs, Mediterranean Information 

Office (IUCN)
- Mr Richie Flynn, Secretary-General of the Irish Farmers Association, Aquaculture Section 

(Ireland)

Meeting of 2-3 April 2008

- Mr Kikis Kazamias, member of the European Court of Auditors (presentation of Court of 
Auditors special report 7/2007)

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service

Citizen’s Agora:

- Mr Gérard Onesta, Vice-President of the European Parliament 

Meeting of 5-6 May 2008

Legislative and work programme (LWP) 2009 on the basis of the annual policy strategy 
(APS) 2009, Treaty of Lisbon, fisheries agreement between the EC and Mauritania and other 
matters:

- Mr Joe Borg, European Commissioner for Fisheries and Maritime Affairs

Change in the name, tasks and structure of DG MARE at the Commission:
- Mr Fokion Fotiadis, Director-General of DG MARE at the Commission.
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Presentation of a study on ‘the environmental effects of fishing gear and the social and 
economic consequences of their modification, substitution or withdrawal’
- Mr José Franco, author of the study
- Mr Esteban Puente (AZTI Tecnalia)

Control of illegal bluefin tuna fishing in the Mediterranean:
- Mr Harm Koster, Executive Director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 28 May 2008

Presentation of the scientific campaign by the IEO in Patagonia (South-West Atlantic) to 
identify and map vulnerable areas of the seabed:
- Mr Fernando Curcio Ruigomez, Director-General for Fisheries Resources and 

Aquaculture (Spain)
- Mr Julio Martínez Portela, scientist from the Spanish Oceanography Institute

Workshop on ‘Application of the ecosystem approach to fisheries management’:

- Dr Ola Flaaten, lecturer at the university of Tromso (Norway)
- Dr Paul Connolly, Head of Fisheries Science Services, Marine Institute (Ireland)
- Dr Adela Rey Aneiros, lecturer in public international law at the university of La Coruna 

(Spain)
- Dr Jake Rice, Director of Advice and Assessment for the Canadian Department of 

Fisheries and Oceans

Meeting of 25-26 June 2008

The crisis in the fisheries sector caused by rising fuel oil prices:
- Mr Guy Vernaeve, secretary-general of Europêche
- Mr Ramiro Otero, president of the fisheries sector of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Presentation of the RSPB - Birdlife international UK report - ‘Towards a Community action 
plan to reduce incidental catches of seabirds in fisheries’:
- Dr Euan Dunn, Head of marine policy

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fisheries and aquaculture:
- Dr Franz Kohl, chair of the cormorant group of the European Anglers Alliance
- Mr Angelo Cau, lecturer at the Institute for animal biology and ecology at the University 

of Cagliari

Meeting of 15-16 July 2008

- Mr Michel Barnier, French Minister for Agriculture and Fisheries, President-in-Office of 
the Council

Meeting of 28 August 2008

Presentation of a study on ‘the role of women in the sustainable development of European 
fishing areas’
- Ms Katia Frangoudes, consultant at the University of Western Brittany
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Meeting of 8-9 September 2008

- Ms Roth-Behrendt, chair of the working party on parliamentary reform

Herring stocks in the west of Scotland:
- Mr Derek Duthie, representing the Pelagics Regional Advisory Council 

Conference on ‘a stronger dialogue between scientists and fishermen for a renovated common 
fisheries policy’:

- Ms Sylvie Alexandre, director for marine fisheries and aquaculture at the French Ministry 
of Agriculture and Fisheries

- Mr Fokion Fotiadis, director-general at DG MARE at the Commission
- Dr Michael Sissenwinne, chair at the ICES advisory committee
- Mr John Casey, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)
- Mr Javier Garat, Vice-President of EUROPÊCHE
- Mrs Aukje Coers, secretary of the Pelagics RAC
- Mr Patrick Daniel, Commission, DG MARE
- Mr Willy Vanhee, Institute for Agriculture and Fisheries Research (ILVO), Ostend
- Mr Joseph Horwood, president of the ICES
- Mr Giampaolo Buonfiglio, president of the fisheries section of COGECA
- Mr José Antonio Suarez Llanos, president of the long distance RAC GT 3
- Mr Yves Foëzon, Vice-President of the RAC for the South
- Mr Luc Van Hoof, FEUFAR (IMARES Coordination)
- Mr Antonio Di Natale, Aquastudio Research Institute
- Mr Philippe Gros, scientific strategy and forward-looking studies department, IFREMER
- Mr Michael Park, vice-president of the North Sea RAC
- Mr Jacques Bigot, member of the fisheries section of the ETF (European Transport 

Workers' Federation)

Meeting of 7 October 2008

Towards a ‘European cormorant management plan’ to minimise the increasing impact of 
cormorants on fish stocks, fishing and aquaculture:
- Mr Daniel Gerdeaux, responsible for the lake hydrobiology station at INRA (National 

Institute for Agronomic Research) at Thonon, France
- Mr David Carss, coordinator of the INTERCAFE project (interdisciplinary initiative to 

reduce pan-European conflicts between fisheries and cormorants)

Presentation of a study on technical measures in the CFP and the reform of Council 
Regulation 850/98:
- Mr Stuart Reeves, member of CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and 

Aquaculture Sciences) and Chair of the working party on the management of mixed 
fisheries at ICES (International Council for the Exploration of the Sea)

Public hearing on ‘Conservation of fisheries resources through technical measures’:

- Mr Ricardo Passos, representing the European Parliament’s Legal Service
- Mr Rogério Feio, expert in marine biology and fisheries and regional fisheries director in 

the Azores regional government
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- Mr Jacques Pichon, president of the producers’ organisation ‘Pêcheurs de Manche et 
Atlantique’ in France and member of the executive committee of the north-western waters 
regional advisory council

- Mr Anton Dekker, representing the Netherlands fishing industry
- Mr Mike Park, representing the Scottish white fish producers’ association and member of 

the North Sea Regional Advisory Council

Meeting of 5 November 2008

Presentation of a study on ‘marketing and price formation of fisheries and aquaculture 
products’:
- Mr Philip Rodgers, Erinshore Economics Limited.

Presentation of a study on ‘the financial and non-financial instruments of the common 
organisation of the markets in fisheries and aquaculture products’:
- Mr Dominique Aviat, AND International.

Public hearing on producers’ organisations:

- Mr Sean O'Donoghue, president of the EAPO (European Association of Fisheries 
Producers’ Organisations)

- Mr Frederico Pereira, coordinator of the executive committee of the Federation of 
Fisheries Unions in Portugal

- Mr Antoni Garau Coll, deputy secretary of the management board of the Mallorcamar 
producers’ organisation in Mallorca, Spain

- Mr David Anderson, director-general of Aberdeen Fish Producers' Organisation Ltd., UK
- Mr Liberato Fernandes, president of the fisheries sector federation in the Azores, Portugal
- Mr Xoan Lopez, secretary-general of the Galician Federation of ‘Confrarías’ (fishermen’s 

associations), Spain.

Meeting of 2 December 2008

Results of the bluefin tuna surveillance campaign in the Mediterranean and 2009 work 
programme and budget of the control agency:
- Mr Harm Koster, executive director of the Community Fisheries Control Agency 

Meeting of 21 January 2009

- Mr Petr Gandalovic, Czech Minister for Agriculture, President-in-Office of the Council 

Meeting of 10-11 February 2009

Public hearing on the health check and future reform of the common fisheries policy (CFP):

- Mr Joe Borg, member of the Commission for maritime affairs and fisheries
- Mr Hugo Andersson, president of the North Sea regional advisory council
- Mr Mogens Schou, ministerial advisor, Ministry of Food, Agriculture and Fisheries, 

Denmark
- Mr Benoît Guérin, secretary-general, south-western waters regional advisory council
- Mr Loïc Laisné, deputy director of maritime fisheries and aquaculture, Ministry of 

Agriculture and Fisheries, France
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- Mr Eurico Monteiro, director-general, Directorate-General of Fisheries and Aquaculture, 
Ministry of Agriculture, Rural Development and Fisheries, Portugal

- Mr Richard Pullen, head of the sea fisheries conservation division, Department of the 
Environment, Food and Rural Affairs, UK

- Mr Carlos Aldereguia, executive secretary, long-distance fleet regional advisory council
- Ms Concepción Sanchez Trujillano, deputy director, sub-directorate-general for 

Community fisheries affairs, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food, Spain
- Mr Francesco Saverio Abate, director-general for sea fisheries and aquaculture, 

representing the Italian national administration

Community monitoring system to ensure adherence to the rules of the common fisheries 
policy:

- Mr Harm Koster, director of the Community Fisheries Control Agency
- Mr Ramon Franquesa, economist at the University of Barcelona

Meeting of 31 March 2009

Piracy in the Indian Ocean:

- Mr José Angel Angulo Errazquin, director of ANABAC (Spanish association of tuna 
seiner owners), and 

- Mr Pierre Alain Carré, fleet director of CMB, responsible for a large proportion of the 
French fleet, representing ORTHONGEL (French frozen tuna producers organisation).

Meeting of 30 April 2009

Presentation of the Commission communication of 8 April 2009 on a strategy for the 
sustainable development of aquaculture and the Green Paper of 21 April 2009 on the reform 
of the CFP:
- Mr Fotiadis, director-general of DG Fisheries and Maritime Affairs at the Commission 

The competition, considered to be unfair, arising from imports into the EU of aquaculture 
products from Turkey:

- Mr Miguel Saura Cediel, representing Spanish Aquaculture Associations
- Ms Yvette White, secretary-general of the French Aquaculture Federation
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Annex 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries

The following work and/or have worked* for the Committee on Fisheries over this period 
(2004-2009):
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Agneta STURESSON*
Michael TOPPING*

Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants

Claudine DELEU
Gwénaëlle DEPIERRAZ

Anabela PEREIRA
Els VANHOVEN

Patricia ORR*
Rocio RODRIGO MUNOZ*

Ana Paula SOARES*
Anett WEBER*

Policy department ‘Structural and cohesion policies’ (fisheries section)

Jesús IBORRA MARTIN
Ana Olivert AMADO*

Eva CASALPRIM*

Political group advisors

PPE: Mauro Belardinelli
PSE: Elke Esders

Teresa Mergulhão*
ALDE: Michele Barneschi

Kimmo Collander*
Airis Meier*

VERTS/ALE: Michael Earle
Lachlan Muir

GUE/NGL: Mafalda Guerreiro
Pedro de Carvalho*

IND/DEM: Gary Cartwright
UEN: Claire Donlon

Michael Mc Greal*
NI: Susan Kerr
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