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I. Úvod

 Vznik Výboru pre rybné hospodárstvo

Rozhodnutie o vzniku Výboru pre rybné hospodárstvo sa prijalo 21. júla 1994 na 
ustanovujúcej schôdzi štvrtého volebného obdobia (1994 – 1999) Európskeho parlamentu. 
Pred týmto dátumom sa otázkami súvisiacimi so spoločnou politikou  rybného hospodárstva
(SPRH) zaoberala pracovná skupina a neskôr Podvýbor pre rybné hospodárstvo vytvorený 
ako súčasť Výboru pre poľnohospodárstvo. 

K rozhodnutiu z roku 1994 došlo z praktických a politických dôvodov. Podvýbor pre rybné 
hospodárstvo už totiž pôsobil ako skutočný výbor, ale s nevýhodami vyplývajúcimi zo štatútu 
orgánu podliehajúceho inému výboru. Na druhej strane rástol politický tlak na zabezpečenie 
takého miesta v organizačnej schéme Európskeho parlamentu, aké si odvetvie rybného 
hospodárstva pre svoju osobitosť v rámci politík Spoločenstva a pre svoj význam 
nadobudnutý v priebehu postupného rozširovania Európskej únie zaslúži.

 Význam, obsah a ciele spoločnej politiky rybného hospodárstva

Odvetvie rybného hospodárstva je napriek všeobecne obmedzenému príspevku do HDP 
členských štátov významným zdrojom zamestnanosti v regiónoch, kde často chýbajú iné 
alternatívy. Odvetvie dodáva výrobky rybného hospodárstva na trh Európskej únie, ktorý je 
jedným z najvýznamnejších na svete. Európska únia patrí medzi svetové mocnosti v odvetví 
rybného hospodárstva a akvakultúry.

Podľa súčasného rámcového nariadenia (nariadenie Rady (ES) č. 2371/2002 
z 20. decembra 2002) sa spoločná politika rybného hospodárstva vzťahuje na „ochranu, 
hospodárenie a využívanie živých vodných zdrojov, akvakultúry a spracovanie a uvádzanie 
výrobkov rybného hospodárstva a akvakultúry na trh“, ak sa tieto činnosti vykonávajú na 
území členských štátov, alebo vo vodách Spoločenstva, alebo na rybárskych lodiach 
Spoločenstva, alebo štátnymi príslušníkmi členských štátov bez toho, aby bola dotknutá 
priama zodpovednosť štátu, v ktorom je loď zaregistrovaná. Povinnosťou spoločnej politiky 
rybného hospodárstva je ustanoviť súhrnné opatrenia na ochranu, hospodárenie s a využívanie 
živých vodných zdrojov, na obmedzovanie vplyvu rybolovu na životné prostredie, na 
podmienky prístupu do vôd a k zdrojom, na štrukturálnu politiku a riadenie kapacity flotily, 
na kontrolu a presadzovanie uplatňovania pravidiel, na akvakultúru, na spoločnú organizáciu 
trhov a na medzinárodné vzťahy. Spoločná politika v rybného hospodárstva zabezpečí „také 
využívanie živých vodných zdrojov, ktoré umožnia trvalo udržateľné ekonomické, 
environmentálne a sociálne podmienky“.

Od prvých spoločných opatrení v tomto odvetví prijatých v roku 1970 a od vytvorenia 
spoločnej politiky rybného hospodárstva v roku 1983 došlo k významnému rozvoju vo 
všetkých oblastiach tejto politiky Spoločenstva. Napriek hĺbkovej reforme z roku 2002 stojí 
spoločná politika rybného hospodárstva 27 rokov od svojho vzniku pred veľkými výzvami, 
pretože musí prekonať svoje slabiny a čeliť vyčerpávaniu rybolovných zdrojov a nadmernej 
kapacite flotily, hospodárskemu a sociálnemu poklesu v odvetví, globalizácii trhu 
s výrobkami rybného hospodárstva a akvakultúry, vplyvu zmeny klímy, potrebe nového 
začiatku pre rozvoj európskej akvakultúry, ako aj požiadavkám ekosystémového prístupu 
v rámci novej integrovanej námornej politiky a jej environmentálneho piliera, rámcovej 
smernice o morskej stratégii.
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 Právomoci a štatút Výboru pre rybné hospodárstvo

Výbor pre rybné hospodárstvo zodpovedá v súlade s prílohou VI bod XIV rokovacieho 
poriadku EP za:
 „činnosť a rozvoj spoločnej politiky rybného hospodárstva a jej riadenie;
 ochranu rybných zdrojov;
 spoločnú organizáciu trhu s výrobkami z rýb;
 štrukturálnu politiku v oblasti rybného hospodárstva a akvakultúry vrátane finančných 

nástrojov pre poradenstvo v oblasti rybného hospodárstva;
 medzinárodné zmluvy v oblasti rybného hospodárstva.“

Výbor pre rybné hospodárstvo počas šiesteho volebného obdobia niekoľkokrát navrhoval a 
viackrát žiadal o preformulovanie tohto bodu prílohy VI rokovacieho poriadku EP, aby lepšie 
špecifikoval a aktualizoval jeho právomoci v kontexte vývoja, ktorý medzitým nastal (pozri 
prílohu 11.3 tohto dokumentu).

Výbor pre rybné hospodárstvo mal až do súčasnosti štatút tzv. „neutralizovaného“ výboru 
(riadny člen tohto výboru mohol byť súčasne riadnym členom iného parlamentného výboru a 
náhradníkom ďalšieho výboru). Konferencia predsedov politických skupín Európskeho 
parlamentu na svojej schôdzi dňa 12. marca 2009 rozhodla o „odneutralizovaní“ Výboru pre 
rybné hospodárstvo a vyhovela tak jeho opakovanej žiadosti. Na druhej strane odporučila 
obmedziť revidovanie prílohy VI rokovacieho poriadku EP „len na technické úpravy“. 
Rozhodnutím Európskeho parlamentu zo 6. mája 2009 zostal bod XIV prílohy VI nezmenený.

 Činnosť Výboru pre rybné hospodárstvo

Výbor pre rybné hospodárstvo prijal v priebehu tohto volebného obdobia dôležité správy a 
stanoviská k mnohým témam (prílohy 3, 4, 5 a 6).

Ostatné činnosti výboru: 
– organizovanie verejných vypočutí (prílohy 8 a 14);
– otázky na ústne zodpovedanie a návrhy uznesení na plenárnej schôdzi (príloha 7);
– organizovanie návštev delegácií vo viacerých členských štátoch alebo tretích krajinách 

(príloha 9);
– účasť členov ako pozorovateľov na výročných schôdzach regionálnych organizácií pre 

riadenie rybolovu alebo na iných schôdzach s medzinárodnou účasťou (príloha 10);
– organizovanie neformálnych vypočutí a stretnutí so zástupcami odvetvia a iných 

organizácií alebo subjektov zainteresovaných v odvetví rybného hospodárstva (príloha 
14);

– účasť na seminároch a konferenciách organizovaných inými inštitúciami;
– pravidelné poskytovanie informácií svojim členom prostredníctvom informačného 

bulletinu The Trawler – Le Chalutier (pravidelná aktualizácia po každej schôdzi výboru). 
– objednávanie štúdií od príslušného tematického oddelenia Generálneho riaditeľstva pre 

vnútorné politiky Európskeho parlamentu (Štrukturálne a kohézne politiky) a semináre, 
ktoré sa uskutočnili počas šiesteho volebného obdobia (príloha 13).

Napriek obmedzeniam pri zasahovaní do legislatívneho procesu, ktoré sa viažu na 
konzultačný proces bežne uplatňovaný v oblasti právomocí Výboru pre rybné hospodárstvo 
(článok 37 Zmluvy o ES), boli viaceré z jeho návrhov úplne alebo čiastočne zohľadnené 
Európskou komisiou alebo Radou alebo priamo či nepriamo ovplyvnili prijaté rozhodnutia.
Výbor pre rybné hospodárstvo, ako dôležitá platforma na rozhovory a politický tlak, poskytol 
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priestor zástupcom odvetvia pri viacerých kľúčových príležitostiach, buď na svojich 
schôdzach, prostredníctvom verejných vypočutí, alebo počas návštev svojich delegácií v 
rôznych regiónoch, kde došlo k nadviazaniu mnohých kontaktov so zástupcami odvetvia a 
vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi verejnej správy. Pripomíname tiež, že Výbor pre 
rybné hospodárstvo a jeho členovia prejavili v osobitných krízových situáciách, 
prostredníctvom otázok na ústne zodpovedanie Komisii alebo návrhov uznesení 
predkladaných na plenárnych schôdzach, svoj záujem a pripravenosť zasiahnuť na obranu 
záujmov odvetvia. Táto úloha je príznačná pre Výbor pre rybné hospodárstvo už od jeho 
vzniku a ani v šiestom volebnom období tomu nebolo inak.

 Výzvy šiesteho volebného obdobia

Európska komisia začala revíziu spoločnej politiky rybného hospodárstva ustanovenú 
v rámcovom nariadení 2371/2002 prijatím pracovného dokumentu v septembri 2008, 
uverejnením zelenej knihy 22. apríla 2009 a začatím rozsiahleho verejného konzultačného 
procesu. Nový Výbor pre rybné hospodárstvo sa bude aktívne podieľať na tomto procese a na 
príprave budúcej reformy. Európsky parlament a Rada po možnom vstupe Lisabonskej 
zmluvy do platnosti stanovia v súlade s riadnym legislatívnym postupom ustanovenia 
potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnej politiky rybného hospodárstva. Táto situácia 
prinesie so sebou dôležité zmeny a viac zodpovednosti pre náš výbor, ktorý sa bude v rámci 
postupu spolurozhodovania vyjadrovať ku kľúčovým otázkam spoločnej politiky rybného 
hospodárstva.

Cieľom tohto dokumentu sekretariátu Výboru pre rybné hospodárstvo je poskytnúť globálny, 
stručný a zovšeobecňujúci pohľad na činnosť výboru v šiestom volebnom období, najmä 
novým členom výboru.

II. Jednotné a účinné uplatňovanie SPRH

Európsky parlament počas jednotlivých volebných období s poľutovaním konštatoval 
nedostatočné dodržiavanie pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva a opakovane 
požadoval zlepšenie kontroly členskými štátmi, harmonizáciu inšpekčných kritérií a sankcií, 
transparentnosť výsledkov inšpekcií a posilnenie inšpekčného systému na úrovni 
Spoločenstva. Európsky parlament počas šiesteho volebného obdobia aktívne prispel 
k posilneniu európskej politiky kontroly, ktorá je jedným zo základných pilierov SPRH a 
ktorá v posledných rokoch prešla významnými zmenami.

Dňa 23. februára 2005 sa Európsky parlament vyjadril (A6-0022/2005, spravodajkyňa: 
Elspeth ATTWOOLL, ALDE, GB) k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje 
Agentúra Spoločenstva pre kontrolu rybolovu (CFCA), ktorej vytvorenie je výsledkom 
reformy z roku 2002. Agentúra začala svoju činnosť v roku 2007 a jej výkonný riaditeľ sa 
pravidelne zúčastňoval schôdzí Výboru pre rybné hospodárstvo, aby informoval jeho členov o 
činnosti tejto agentúry.

Dňa 15. februára 2007 Európsky parlament prijal nelegislatívne uznesenie o vykonávaní 
akčného plánu Európskej únie proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému 
rybolovu (A6-0015/2007, spravodajkyňa: Marie-Hélène AUBERT – Verts/ALE, FR).
Parlament žiadal Komisiu a členské štáty, aby zdvojnásobili svoje úsilie pri realizácii 15 
krokov zahrnutých v akčnom pláne Európskej únie boja proti nezákonnému, neohlásenému
a neregulovanému rybolovu, ktorý bol prijatý v roku 2002. Ďalej vyzýva Komisiu, aby do 
svojho legislatívneho návrhu zahrnula aj tieto opatrenia: vytvorenie registra Spoločenstva pre 
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plavidlá vykonávajúce nezákonný, neohlásený a neregulovaný rybolov, ktorý by zahŕňal 
plavidlá z čiernych listín regionálnych rybolovných organizácií a ktorý by mal zjednodušiť 
výmenu informácií medzi členskými štátmi a umožniť monitorovanie plavidiel aj so 
zohľadnením prípadnej zmeny vlajky; spoločné minimálne sankcie za vážne porušenia 
pravidiel s dostatočným odrádzajúcim účinkom by mali platiť vo všetkých členských štátoch; 
všetky čierne listiny rybárskych plavidiel a plavidiel na prepravu ulovených rýb s menami 
vlastníkov alebo prevádzkovateľov schválené regionálnymi rybolovnými organizáciami by 
mali byť zverejnené a začlenené do právnych predpisov Spoločenstva; plavidlám, ktoré 
nepochádzajú z EÚ a sú uvedené na zozname, by mal byť vydaný zákaz vstupu do prístavov 
Spoločenstva, s výnimkou prípadov zásahu vyššej moci alebo humanitárnych dôvodov; pred 
vyložením rýb v prístave EÚ alebo ich dovozom do EÚ je potrebné dokázať ich legálny 
pôvod; Komisia by mala zaistiť, že žiadnej osobe, ktorá sa dopustí nezákonného, 
neohláseného a neregulovaného rybolovu, nebude poskytnutá žiadna pomoc ani dotácia 
z fondov Spoločenstva pre žiadnu oblasť činnosti a členské štáty by mali zaujať podobný 
postoj vo veci príslušnej štátnej pomoci; Európsky parlament ďalej vyzýva Komisiu, aby 
pomáhala rozvojovým krajinám, najmä tým, s ktorými uzavrela dohody o rybolove, v plnom 
rozsahu splniť záväzky medzinárodného akčného plánu zameraného na predchádzanie 
nezákonnému rybolovu

Európska komisia predložila v októbri 2007 oznámenie a návrh nariadenia týkajúci sa boja 
proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu. Predložili sa pravidlá a 
všeobecné podmienky zamerané na uplatňovanie účinného systému kontroly prístavným 
štátom, na zavedenie systému udeľovania oprávnení a na európske zladenie maximálnej 
úrovne sankcií uplatňovaných členskými štátmi pri závažnom porušovaní pravidiel spoločnej 
politiky rybného hospodárstva. Príspevok Európskeho parlamentu pri vymedzení novej 
stratégie bol veľmi prospešný a návrh Komisie obsahuje viacero odporúčaní, ktoré sú 
súčasťou vyššie uvedeného nelegislatívneho uznesenia Európskeho parlamentu z 15. februára 
2007. Európsky parlament prijal 5. júna 2008 legislatívne uznesenie o návrhu nariadenia 
Rady, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na prevenciu a odstránenie nezákonného, 
neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho (A6-0193/2008, 
spravodajkyňa: Pani Marie-Hélène AUBERT – Verts/ALE, FR). Nariadenie 1005/2008 
schválené Radou v septembri 2008 sa uplatňuje od 1. januára 2010. Spoločne s nariadením 
Rady 1006/2008 z 28. septembra 2008 o oprávneniach na rybolovné činnosti rybárskych 
plavidiel Spoločenstva mimo vôd Spoločenstva a o prístupe plavidiel tretích krajín do vôd 
Spoločenstva (pozri legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 10. apríla 2008, (A6-
0072/2008, spravodajca pán Philippe MORILLON – ALDE, FR) a pripravovaným 
nariadením o zavedení kontrolného systému Spoločenstva (pozri ďalej) tvoria dôležitý prvok 
európskej politiky kontroly SPR.

A nakoniec, Európsky parlament prijal 22. apríla 2009 legislatívne uznesenie o návrhu 
nariadenia Rady, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie 
dodržiavania pravidiel spoločnej rybárskej politiky (A6-0253/2009, spravodajca Raul 
ROMEVA – Verts/ALE, ES). Európsky parlament podporil návrh Európskej komisie 
a zároveň navrhol súbor pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov týkajúcich sa najmä odkladu 
dátumu uplatňovania niektorých ustanovení na rybárske plavidlá dlhšie ako 10 metrov a s 
celkovou dĺžkou menej ako 15 metrov na 1. júl 2013, zavedenia finančnej podpory 
spolufinancovanej z rozpočtu Spoločenstva vo výške 80 % na inštaláciu zariadení systému 
monitorovania plavidiel a elektronických lodných denníkov, zvýšenia chybovej tolerancie 
odhadov zaznamenaných v lodných denníkoch na 5 až 10 %, zrušenia určitých ustanovení 
udeľujúcich Komisii právo uzatvoriť miesta lovu v reálnom čase; zníženia kvót členského 
štátu alebo zamietania prevodov kvót. V rámci kontroverznej oblasti rekreačného rybolovu sa 
Európsky parlament domnieva, že podrobiť komerčný rybolov prísnym kontrolám 
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a obmedzeniam a súčasne z veľkej časti vylúčiť nekomerčný rybolov z týchto kontrol by bolo 
diskrimináciou. Na základe navrhovaného kompromisného riešenia sa domnieva, že do dvoch 
rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia môžu členské štáty posúdiť vplyv 
rekreačného rybolovu vo svojich vodách a zistené informácie predložiť Komisii. Príslušný 
členský štát a Komisia by mali po porade s Vedeckým, technickým a hospodárskym výborom 
pre rybné hospodárstvo rozhodnúť, ktorý druh rekreačného rybolovu má podstatný vplyv na 
takéto populácie. Pre tie druhy rybolovu, ktoré majú podstatný vplyv, by mali príslušné 
členské štáty v úzkej spolupráci s Komisiou vytvoriť monitorovací systém, ktorý dokáže 
presne odhadnúť celkový úlovok rekreačného rybolovu týkajúci sa každej populácie rýb. 
Tam, kde majú úlovky z rekreačného rybolovu podstatný vplyv, mali by sa zahŕňať do 
príslušnej kvóty vlajkového členského štátu. Členský štát by mal mať možnosť stanoviť 
podiel na tejto kvóte, ktorý sa má použiť výhradne na účely rekreačného rybolovu. Prijatie 
tohto nariadenia Rady je stanovené na nasledujúce mesiace siedmeho volebného obdobia. 
Návrh tiež ustanovuje rozšírenie právomocí Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybného 
hospodárstva.

III. Zachovanie zdrojov

Reforma spoločnej politiky rybného hospodárstva z roku 2002 bola prednostne zameraná na 
dlhodobé riadenie rybného hospodárstva. Ustanovilo sa vypracovanie viacročných plánov na 
obnovu pre zásoby nachádzajúce sa pod prípustnými biologickými limitmi a viacročných 
riadiacich plánov pre ostatné zásoby, ako aj postupné zavádzanie metódy riadenia rybného 
hospodárstva založenej na ekosystémoch. 

Viacročné plány riadenia zásob sú v súčasnosti kľúčovým prvkom spoločnej politiky  rybného 
hospodárstva a Európsky parlament by sa mal v priebehu siedmeho volebného obdobia 
vyjadriť k viacerým návrhom výboru v tejto oblasti.

 Plány riadenia a obnovy (2004 – 2009)

 Správa MORILLON (ALDE, FR) o návrhu nariadenia Rady o stanovení opatrení na 
obnovu zásob jazyka morského v západnej časti Lamanšského prielivu a v Biskajskom 
zálive (A6-0050/05): legislatívne uznesenie zo 14. apríla 2005.

 Správa MIGUELEZ RAMOS (PSE, ES) o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa 
ustanovujú opatrenia na obnovu zásob šťukozubca južného a homára nórskeho 
v Kantábrijskom mori a na západe Pyrenejského polostrova (A6-0051/05): legislatívne 
uznesenie zo 14. apríla 2005.

 Správa KRISTENSEN (PSE, DK) o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje plán 
obnovy halibuta grónskeho v rámci Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku 
(A6-0116/05): legislatívne uznesenie z 23. júna 2005.

 Správa MAAT (PPE-DE, NL) o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádzajú opatrenia 
na obnovu zásob úhora európskeho (A6-0140/06): legislatívne uznesenie zo 16. mája 
2006 (Európsky parlament prijal už 15. novembra 2005 nelegislatívne uznesenie 
o rozvoji akčného plánu Spoločenstva na obnovu zásob úhora riečneho, správa MAAT
A6-0284/2005).

 Správa MAAT (PPE-DE, NL) o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje plán 
riadenia pre rybolov využívaním zásob platesy a morského jazyka v Severnom mori (A6-
0265/2006): legislatívne uznesenie z 28. septembra 2006.

 Správa CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa 
ustanovuje viacročný plán pre zásoby tresky v Baltskom mori (A6-0163/2007):
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legislatívne uznesenie zo 6. júna 2007.
 Správa BRAGHETTO (PPE-DE, IT) o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje 

viacročný plán obnovy zásob tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku 
a Stredozemnom mori (A6-0408/07): legislatívne uznesenie zo 14. novembra 2007.

 Správa BUSK (ALDE, DK) o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
nariadenie (ES) č. 423/2004, pokiaľ ide o regeneráciu zásob tresky (A6-0340/08):
legislatívne uznesenie z 20. októbra 2008.

 Správa STEVENSON (PPE-DE, GB) o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje 
viacročný plán pre zásoby sleďa nachádzajúce sa na západ od Škótska (A6-0433/08):
legislatívne uznesenie zo 4. decembra 2008.

 Správa o návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán obnovy populácií 
tuniaka modroplutvého vo východnej časti Atlantického oceánu a v Stredozemnom mori 
(CNS/2009/0029): legislatívne uznesenie z 12. marca 2009 prijaté uplatnením postupu 
skráteného konania.

Európsky parlament vo vyššie uvedených legislatívnych uzneseniach navrhoval pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy, ktorých cieľom je väčšia pružnosť pri uplatňovaní pravidiel 
ustanovených v návrhoch Komisie, významnejšia účasti odvetvia a poradných orgánov pri 
vykonávaní a hodnotení rozhodnutí, zohľadnenie regionálnych osobitostí a osobitostí každého 
loviska, obmedzenie sociálno-hospodárskych vplyvov navrhovaných opatrení, ako aj 
pritiahnutie väčšej pozornosti na prípadné nedostatky týkajúce sa dostupných vedeckých 
údajov. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu sa podľa jednotlivých 
plánov zameriavali najmä na maximálne rozsahy ročného kolísania celkového povoleného 
výlovu (TAC), na kritériá na stanovenie rybolovného úsilia, na počet dní strávených na mori, 
ako aj, v určitých prípadoch,  napríklad pri pláne na obnovu populácie tuniaka 
modroplutvého, na opatrenia zamerané na posilnenie kontroly uplatňovania príslušného 
plánu.

 Trvalo udržateľný a zodpovedný rybolov: hlavné prijaté správy
(2004 – 2009)

Európsky parlament zaujal stanovisko k väčšine tém úzko spojených s ochranou 
a zachovaním rybolovných zdrojov v rámci zodpovedného rybolovu, ktorý je v súlade so 
zásadami trvalej udržateľnosti. Uvedené správy, občas sprevádzané vypočutiami a/alebo 
štúdiami a seminármi, sa týkali najmä uplatňovania rôznych technických opatrení a nástrojov 
riadenia v prospech trvalo udržateľného rybolovu, ako aj opatrení nevyhnutných na lepšiu 
ochranu morských ekosystémov. Z uvedených správ možno citovať tieto:

Správa FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) týkajúca sa návrhu nariadenia Rady 
o opatreniach na riadenie trvalo udržateľného využívania rybolovných zdrojov 
v Stredozemnom mori (A6-0112/05): legislatívne uznesenie z 9. júna 2005 – Na konci 
predchádzajúceho volebného obdobia bol Výborom pre rybné hospodárstvo zamietnutý návrh 
Komisie pre nedostatočné zohľadnenie osobitostí rybolovu v Stredozemnom mori a jeho 
flotily a pre nedostatky na úrovni konzultácií so zainteresovanými stranami. Návrh počas 
plenárnej schôdze z 1. apríla 2004 nenazbieral väčšinu odovzdaných hlasov, Komisia ho však 
nestiahla, ale opätovne predložila Európskemu parlamentu na začiatku nového volebného
obdobia. V rámci tejto správy bol s cieľom ustanoviť náležité riadenie rybolovných zdrojov 
dosiahnutý kompromis, najmä pri love tuniakov, pri rybárskom náčiní používanom pri 
pobrežnom rybolove, a pri otázke minimálnych veľkostí úlovkov kompatibilných s veľkosťou 
ôk a znakmi povolených sietí.
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Správa CHMIELEWSKI (PPE-DE, PL) týkajúca sa návrhu nariadenia Rady na zachovanie 
zdrojov rybolovu vo vodách Baltského mora, Beltov a Øresundu prostredníctvom 
technických opatrení (A6-0265/05): legislatívne uznesenie z 13. októbra 2005 – Pôvodne 
veľmi kontroverzná správa. Dosiahli sa kompromisné riešenia na zabezpečenie optimálnej 
ochrany zdrojov v tomto regióne, najmä v súvislosti s rybárskym náčiním a minimálnymi 
veľkosťami úlovkov.

Správa STIHLER (PSE, GB) o preskúmaní určitých obmedzení prístupu v rámci spoločnej 
politiky rybného hospodárstva (shetlandská oblasť obmedzeného rybolovu a oblasť 
obmedzeného lovu platesy) (A6-0016/06): nelegislatívne uznesenie zo 14. februára 2006) –
Európsky parlament prijatím tejto iniciatívnej správy potvrdil svoju podporu rozhodnutiu 
Európskej komisie, po rozsiahlej konzultácii všetkých zainteresovaných strán, zachovať 
shetlandskú oblasť obmedzeného rybolovu a oblasť obmedzeného lovu platesy. V tejto správe 
sa vyzdvihuje významná úloha Regionálnej poradnej rady pre Severné more (NSRAC) pri 
riadení rybolovu. Žiada preto konzultovať Regionálnu poradnú radu pre Severné more 
(NSRAC) pri ďalšom vyhodnotení oblastí obmedzeného rybolovu v tejto morskej oblasti.

Správa FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) o prístupe Spoločenstva k schémam udeľovania 
environmentálnej značky produktom rybných hospodárstiev (A6-0219/06): nelegislatívne 
uznesenie zo 7. septembra 2006 – Európsky parlament vo svojom uznesení žiadal urýchlené 
zavedenie prístupu Spoločenstva k schémam udeľovania environmentálnej značky produktom 
rybných hospodárstiev a akvakultúry. Súčasne vyjadril poľutovanie nad tým, že oneskorenie 
tohto opatrenia malo za následok rozšírenie rôznych, viac alebo menej serióznych 
environmentálnych značiek bez žiadnej verejnej kontroly, s rizikom nedostatočnej 
dôveryhodnosti a zmätenia spotrebiteľov a výrobcov. Európska komisia oznámila v roku 2008 
svoj zámer predstaviť v prvom polroku 2009 nariadenie týkajúce sa udeľovania 
environmentálnej značky produktom rybných hospodárstiev, skôr než sa zdalo, že od toho 
odstúpi v prospech „horizontálneho“ návrhu systému environmentálnej značky Spoločenstva 
(KOM (2008) 0401), vzťahujúceho sa na väčšinu výrobkov vrátane výrobkov rybného 
hospodárstva (pozri správu A6-105/2009 výboru ENVI a stanovisko Európskeho parlamentu 
prijaté v prvom čítaní 2. apríla 2009). Výbor pre rybné hospodárstvo a ostatní účastníci dali 
jasne najavo svoje námietky k takémuto prístupu. Nakoniec sa dosiahol kompromis v dvoch 
aspektoch. Komisia sa na jednej strane zaviazala predložiť do konca roku 2009 „osobitný“ 
návrh týkajúci sa udeľovania environmentálnej značky produktom rybného hospodárstva, 
potvrdzujúcej najmä skutočnosť, že tieto výrobky pochádzajú z trvalo udržateľného rybného 
hospodárstva („od siete po tanier“). Na druhej strane uplatňovanie „horizontálneho“ 
nariadenia o environmentálnej značke na produkty rybného hospodárstva sa bude týkať najmä 
podmienok spracovania, balenia a dopravy („od vykládky po tanier“) a bude v každom 
prípade závisieť od výsledkov štúdie realizovateľnosti, ktorú sa Komisia zaviazala 
vypracovať a predložiť do konca roka 2011.

Správa FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES) o uplatňovaní zásady trvalej udržateľnosti 
v rybnom hospodárstve EÚ pomocou maximálneho udržateľného výnosu (MUV) (A6-
0298/2007): nelegislatívne uznesenie zo 6. septembra 2007 – Parlament v rámci tejto 
iniciatívnej správy (počas prípravy sa uskutočnilo verejné vypočutie – pozri prílohu 8 a 14) 
žiadal takú politiku rybného hospodárstva, ktorá bude lepšie zodpovedať biologickým 
možnostiam zdrojov nachádzajúcich sa práve v štádiu obnovy. Európsky parlament sa 
domnieval, že návrh na zavedenie maximálneho udržateľného výnosu ešte nebol dostatočne 
zrelý a poukázal najmä na potrebu zavedenia takého prístupu k zdrojom, ktorý podporuje 
trvalú udržateľnosť, zjednodušuje technické opatrenia a sťažuje vypúšťanie odpadu. Väčšia 
pružnosť sa považuje za prospešnú pre konkurencieschopnosť odvetvia, kde by sa každá 
zmena systému riadenia mala opierať o vhodné mechanizmy finančnej kompenzácie.
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Správa SCHLYTER (Verts/ALE, SV) o politike zníženia množstva nežiaducich vedľajších 
úlovkov a odstraňovania odpadu v rámci európskeho rybného hospodárstva (A6-
0495/2007): nelegislatívne uznesenie z 31. januára 2008 – Táto iniciatívna správa sa dotýka 
základného problému celosvetového rozsahu v odvetví rybného hospodárstva: odpad z výlovu 
odhadovaný na 7 až 27 miliónov ton ročne sa rovná až jednej štvrtine všetkých úlovkov. 
Vyhadzovanie odpadu z výlovu v takomto veľkom rozsahu nielenže poškodzuje životné 
prostredie, ale aj spomaľuje obnovu vyčerpaných populácií a rybnému hospodárstvu uberá 
vzácny čas a energiu. Keďže príčiny vyhadzovania odpadu z výlovu sú v jednotlivých 
druhoch rybolovu rôzne, aj riešenia musia byť prispôsobené konkrétnym situáciám. Európsky 
parlament preto požiadal Komisiu, členské štáty a subjekty zainteresované v tomto odvetví, 
aby posúdili použitie motivačných opatrení na zlepšenie súčasných postupov v rybolove, 
najmä prostredníctvom možnosti stráviť viac dní na mori, alebo umožnením preferenčného 
prístupu plavidiel používajúcich selektívny výstroj do niektorých oblastí, alebo spustením 
správne vymedzených a vyčíslených pilotných projektov na zníženie množstva odpadu. 
Navrhol prijať zákaz odpadu z výlovu len v tom prípade, ak zlyhajú predchádzajúce riešenia 
do piatich rokov od vstupu nových noriem do platnosti.

Správa ATTWOOLL (ALDE, GB) o nástrojoch správy založených na právach rybolovu 
(A6-0060/08): nelegislatívne uznesenie z 10. apríla 2008 – V tejto iniciatívnej správe (v 
rámci ktorej sa na žiadosť Výboru pre rybné hospodárstvo zorganizoval seminár – pozri 
prílohu 13) sa ako reakcia na oznámenie Komisie na rovnakú tému poukázalo na výhody a 
nevýhody systému založeného na právach rybolovu. Parlament uznal, že experimenty so 
správou založenou na právach rybolovu v členských štátoch, ktoré zaviedli takéto systémy, 
mali v mnohých aspektoch veľmi pozitívne výsledky a súčasne poukázal na veľkú zložitosť a 
ťažkosti prechodu na jeden systém, či už dosiahnutý zladením postupov jednotlivých 
členských štátov alebo jeho riadením na úrovni Spoločenstva. Európsky parlament sa 
domnieva, že je potrebné zistiť, ako by mohli takéto zmeny vplývať na relatívnu stabilitu a jej 
úlohu pri udržiavaní životaschopnosti spoločenstiev závislých od rybolovu a na stupeň 
koncentrácie vlastníctva takýchto práv a z toho vyplývajúce sociálno-hospodárske následky. 
Vyzýva Komisiu na analýzu systémov správy, ktoré v súčasnosti fungujú v členských štátoch.
Parlament sa domnieva, že stanovené obdobie na diskusiu je príliš krátke a žiada o jeho 
predĺženie, aby sa zabezpečilo náležité preskúmanie a vyhodnotenie rôznych možností, ktoré 
sa ponúkajú, ako aj ich následkov. Treba pripomenúť, že nedávno bola na túto tému 
uverejnená externá štúdia na žiadosť Európskej komisie (štúdia je k dispozícii na webovej 
stránke Európskej komisie 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_en.htm).

Správa MIGUÉLEZ RAMOS (PSE, ES) o riadení zásob hlbokomorských rýb (A6-
0103/2008): nelegislatívne uznesenie z 8. mája 2008 – Aj v rámci tejto správy sa na žiadosť 
Výboru pre rybné hospodárstvo uskutočnil seminár (pozri prílohu 13). Európsky parlament vo 
svojom uznesení vyzval Komisiu, aby zaviedla programy na zhromažďovanie vedeckých 
informácií výskumnými plavidlami a aby vypracovala sociálno-hospodárske hodnotenie 
hlbokomorského rybolovu a analýzu vplyvu nového zníženia rybolovného úsilia na tento 
sektor. Ďalej vyzval Komisiu a členské štáty aby vypracovali, každý za seba, spoločné 
pokyny a vymieňali si informácie o osvedčených postupoch v záujme lepšieho uplatňovania 
opatrení, s cieľom obmedziť nelegálny rybolov a predaj nelegálnych úlovkov na európskych 
trhoch a aby podporovali ekologickejšie metódy rybolovu, ktoré nepoškodzujú životné 
prostredie a nenarúšajú ekologickú biodiverzitu v dôsledku neželaných vedľajších úlovkov.

Správa FREITAS (PPE-DE, PT) o návrhu nariadenia Rady o ochrane citlivých morských 
ekosystémov na otvorenom mori pred škodlivým vplyvom spojeným s používaním 
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rybárskych zariadení na lov pri dne (A6-0183/2008, legislatívne uznesenie z 5. júna 2008) –
Tento návrh nariadenia je v súlade s odporúčaniami Organizácie Spojených národov, ktoré sa 
týkajú odstránenia ničivých spôsobov rybolovu, ktoré ohrozujú citlivé morské ekosystémy na 
otvorenom mori (rezolúcia 61/105 z 8. decembra 2006). Prijatý návrh sa uplatňuje na 
prevádzkovanie plavidiel EÚ na otvorenom mori v oblastiach, ktoré nie sú predmetom 
regulovania regionálnou rybolovnou organizáciou, a preto vyžadujú jednostrannú reguláciu 
vlajkovými štátmi. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu sa týkali najmä 
nestanovenia hĺbkových limitov na používanie zariadení na lov rýb pri dne, vymedzenia 
príslušných zariadení na lov rýb pri dne a odkazov na práce prebiehajúce v rámci FAO, zatiaľ 
čo návrh na zníženie počtu pozorovateľov na palube nebol akceptovaný.

Správa KINDERMANN (PSE, DE) o vypracovaní európskeho plánu regulácie populácie 
kormoránov s cieľom zníženia škôd, ktoré kormorány spôsobujú populáciám rýb, rybnému 
hospodárstvu a akvakultúre (A6-0434/08, nelegislatívne uznesenie zo 4. decembra 2008) –
V posledných rokoch došlo k veľkému nárastu populácie kormoránov, ktoré spôsobujú trvalé 
škody podnikom zaoberajúcim sa akvakultúrou a stavom mnohých druhov voľne žijúcich rýb 
vo vnútrozemských vodách a pri pobrežiach mnohých členských štátov Európskej únie. 
Európsky parlament prostredníctvom tejto iniciatívnej správy vyzval Európsku komisiu a 
členské štáty, aby zdvojnásobili finančné prostriedky a zintenzívnili spoluprácu na vedeckej 
a administratívnej úrovni na vytvorenie európskeho plánu regulácie populácie kormoránov. 
Zber spoľahlivých a všeobecne uznaných údajov o populácii kormoránov sa chápe ako prvý 
nevyhnutný krok na pravidelné monitorovania týchto vtákov, s cieľom vyvážiť podiel 
opatrení určených na ochranu tohto druhu a opatrení zabezpečujúcich ochranu voľne žijúcich 
rýb vo vnútrozemských vodách a životaschopnosť produkcie akvakultúry.

Správa GUERREIRO (GUE/NGL, PT) o spoločnej politike rybného hospodárstva 
a ekosystémovom prístupe k riadeniu rybného hospodárstva (A6-0485/2008): nelegislatívne 
uznesenie z 13. januára 2009 – Na žiadosť Výboru pre rybné hospodárstvo sa na túto tému 
uskutočnil seminár (pozri prílohu 13). Európsky parlament vo svojom uznesení viazanom na 
diskusiu o prípadnej reforme spoločnej politiky  rybného hospodárstva zdôraznil, že 
akákoľvek politika rybného hospodárstva musí zohľadňovať viacrozmerný charakter 
problematiky (sociálne, hospodárske, environmentálne hľadisko), ktorá vyžaduje integrovaný 
a vyvážený prístup. Úsilie o uspokojenie potravinových potrieb každého členského štátu, 
zaručenie prežitia odvetvia a spoločenstiev, ktoré sa živia rybným hospodárstvom, 
a zachovanie trvalej udržateľnosti morských ekosystémov nie sú považované za nezlučiteľné 
ciele. Európsky parlament vyjadruje hlboké znepokojenie pokiaľ ide o možnosť zavedenia 
akejkoľvek zmeny spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktorá by podporila koncentráciu 
rybolovnej činnosti, najmä čo sa týka práva prístupu k zdrojom, a upozorňuje, že zníženie 
a koncentrácia kvót pri niektorých subjektoch nezaručuje zníženie rybolovného úsilia, ale 
podporuje koncentráciu využívania populácií rýb. Parlament vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala rôzne nástroje riadenia rybného hospodárstva a aby zároveň zabezpečila, že 
súčasné nástroje nebudú zmenené, pokiaľ nebude k dispozícii náhradné riešenie, ktoré 
zabezpečí vhodnejšie využívanie zdrojov. Európsky parlament sa ďalej domnieva, že je 
nevyhnutné zachovať výnimku prístupu k zóne teritoriálnych vôd minimálne v dĺžke 12 míľ, 
ako spôsob podpory trvalej udržateľnosti pobrežných morských ekosystémov, tradičného 
rybolovu a prežitia rybárskych spoločenstiev a požaduje, aby táto výnimka bola trvalá. 
Rovnako považuje za neprimerané jednotné meranie rybolovného úsilia bez zohľadnenia 
rôznorodosti flotíl a ich lovných zariadení a domnieva sa, že kontrola rybolovného úsilia by 
mala zohľadňovať rôzne druhy, rôzne lovné zariadenia a hodnotený vplyv úlovkov na 
populácie každého druhu. Európsky parlament vyvodil záver, že jeden z prvých cieľov, ktorý 
treba dosiahnuť v oblasti riadenia rybolovu, spočíva vo vedeckom posúdení toho, či a ktoré 
flotily sú predimenzované a ktoré zdroje sú nadmerne využívané, aby sa umožnilo prijatie 
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osobitných prispôsobených opatrení. 

Správa VISSER (PPE-DE, NL) o návrhu nariadenia Rady o zachovaní zdrojov rybolovu 
prostredníctvom technických opatrení (A6-0206/2009, legislatívne uznesenie z 22. apríla 
2009) – Cieľom tohto návrhu je zjednodušiť súčasný regulačný rámec týkajúci sa zachovania 
zdrojov rybolovu. Navrhovaný prístup spočíva v prijatí rámcového nariadenia Rady 
obsahujúceho všeobecné zásady a ustanovenia a súčasne doplňujúce nariadenia Komisie 
obsahujúce konkrétne technické predpisy pre každú oblasť podriadenú regionálnej poradnej 
rade. Výbor pre rybné hospodárstvo v rámci tejto správy usporiadal verejné vypočutia a 
požiadal o štúdiu (príloha 8 a 12). Európsky parlament prijal pozmeňujúce a doplňujúce 
opatrenia, navrhujúce pružnejšie ustanovenia týkajúce sa kombinácií sietí a ustanovujúce 
súbor tém, v rámci ktorých má Rada (a nie Komisia prostredníctvom komitologického 
postupu) prijať dôležité rozhodnutia. Podľa ďalšieho pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
by mala Rada na základe návrhu Komisie a v súlade s postupom stanoveným v článku 37 
Zmluvy prijať opatrenia konkrétne uplatniteľné v rôznych regiónoch zodpovedajúcich 
rôznym regionálnym poradným radám. Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho 
parlamentu sú odrazom snahy zaručiť, aby sa častejšie využívanie opatrení prijatých v rámci 
komitologického postupu obmedzilo na vedľajšie prvky čisto technickej povahy a nevplývalo 
na existenciu všeobecných jednotných a nediskriminačných pravidiel, ani na legislatívnu 
inštitucionálnu rovnováhu. 

IV. Zlepšovanie hospodárskej a sociálnej situácie v odvetví

V posledných rokoch sa kombinácia rôznych faktorov podpísala pod zhoršenú hospodársku 
situáciu mnohých podnikov rybného hospodárstva. Ide najmä o znižovanie množstva úlovkov 
vyplývajúceho zo zlého stavu zdrojov rybného hospodárstva a obmedzenia prístupu k 
niektorým z nich, rast nákladov spojený s cenami pohonných hmôt, stagnáciu prvotných 
predajných cien a zlý vývoj na trhoch vplyvom dovozu z tretích krajín, rastúcej koncentrácie 
na úrovni distribúcie a vplyvom finančnej krízy.

Výbor pre rybné hospodárstvo vo viacerých iniciatívnych správach zohľadnil túto situáciu a 
požiadal Komisiu, aby prijala krátkodobé, strednodobé a dlhodobé opatrenia na obmedzenie 
jej vplyvov a našla riešenia umožňujúce zachovať životaschopnosť odvetvia.

Európsky parlament vo svojom nelegislatívnom uznesení z 28. septembra 2006 o zlepšení 
hospodárskej situácie v odvetví rybného hospodárstva (A6-0266/2006, spravodajca: Pedro 
GUERREIRO – GUE/NGL, PT) navrhol prijatie konkrétnych a okamžitých opatrení na 
nápravu situácie s rastom cien pohonných hmôt, najmä: vytvorenie záručného fondu, 
spolufinancovaného na úrovni Spoločenstva, ktorý zabezpečí stabilitu cien pohonných hmôt a 
prideľovanie dočasných kompenzačných odškodnení pre postihnuté rybárske podniky; 
poskytovanie daňových úľav na zabezpečenie konkurencieschopnosti flotily Európskej únie, 
ktorá loví mimo vôd Spoločenstva; naliehavú revíziu zvýšenia stropu pomoci „de minimis“ 
pre odvetvie rybolovu. Zo strednodobých a dlhodobých opatrení Európskeho parlamentu 
navrhnutých v uznesení možno spomenúť „všeobecný plán na zníženie spotreby energie 
flotily“. Európsky parlament si želá, aby nový Európsky fond pre rybné hospodárstvo 
pokračoval v prideľovaní pomoci na obnovu a modernizáciu rybárskej flotily, prednostne v 
prospech pobrežného rybolovu a drobného rybolovu a zároveň označil prideľovanie 
finančných zdrojov Spoločenstva odvetviu rybolovu za nedostatočné. Parlament požiadal 
Komisiu, aby predložila návrh zameraný na vytvorenie programu Spoločenstva na podporu 
pobrežného rybolovu a drobného rybolovu. Podľa Európskeho parlamentu je nevyhnutné: 
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prijať opatrenia na posilnenie boja proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému 
rybolovu, podporovať výskum a investície schopné prispieť k zníženiu spotreby energie 
odvetvia rybolovu, predložiť návrhy na revíziu spoločnej organizácie trhu (SOT) s výrobkami 
rybolovu zavedením postupov, ktoré zlepšia prvotnú predajnú cenu a budú podporovať 
spravodlivé rozloženie pridanej hodnoty v hodnotovom reťazci, a podporovať účasť rybárov 
na procese rozhodovania a riadenia spoločnej politiky  rybného hospodárstva, najmä 
prostredníctvom regionálnych poradných rád. Výbor pre rybné hospodárstvo usporiadal v 
máji a v júni 2006 verejné vypočutia zamerané na konkurencieschopnosť európskej flotily so 
zreteľom na nárast cien pohonných hmôt a na tému hospodárskej situácie v odvetví (pozri 
prílohu 8 a 14). 

Ďalšie viac špecifické správy sa zameriavajú na osobitne zraniteľné skupiny, ako napríklad 
správa o pobrežnom rybolove a problémoch, ktorým čelia rybári loviaci =v pobrežných 
vodách (A6-0141/2006, spravodajca: Sean Ó NEACHTAIN – UEN, IRL) a správa 
o ženských sieťach: rybolov, chov rýb a diverzifikácia (A6-0341/2005, spravodajkyňa: 
Elspeth ATTWOOLL – ALDE, GB), na ktorých sa zakladajú nelegislatívne uznesenia, prijaté 
15. mája 2009 a 15. decembra 2005. V prvej zo správ sa poukazuje na veľký význam 
pobrežného rybolovu pre sociálno-hospodárske prežitie všetkých pobrežných hospodárstiev. 
Európsky parlament uznáva, že ženy hrajú v odvetví pobrežného rybolovu významnú úlohu 
a žiada Komisiu, aby vo svojich iniciatívach systematicky zohľadňovala rodový rozmer 
a rovnoprávnosť žien a mužov. V druhej správe Európsky parlament žiada Komisiu, aby 
vytvorila potrebné kanály na zlepšovanie a šírenie informácií o situácii žien v rôznych 
oblastiach, ktoré sú súčasťou odvetvia rybolovu alebo sú s ním spojené. V rámci obidvoch 
správ sa uskutočnili verejné vypočutia (pozri prílohy 8 a 14). Na schôdzi z 28. augusta 2008 
bola členom predložená štúdia vyžiadaná výborom, o úlohe žien pri trvalo udržateľnom 
rozvoji rybolovných oblastí. (pozri prílohu 11.2).

Zhoršovanie štrukturálnej krízy v odvetví, spôsobené najmä prudkým zvyšovaním cien 
pohonných hmôt počas veľkej časti roka, viedlo v niektorých štátoch v roku 2008 k mnohým 
protestom. Rýchlou reakciou Výboru pre rybné hospodárstvo bolo usporiadanie verejných 
malých vypočutí (vo februári a v júni 2008), ako aj odsúhlasenie otázky na ústne 
zodpovedanie Rade a Komisii, predloženej na plenárnej schôdzi, po ktorej sa 19. júna 2008 
prijalo uznesenie Európskeho parlamentu o kríze v odvetví spôsobenej rastom cien 
pohonných hmôt. Európsky parlament v tomto uznesení opätovne potvrdil svoju podporu 
žiadostiam na urýchlenie postupov umožňujúcich vyplatenie plánovanej pomoci, zvýšenie 
sumy pomoci „de minimis“, poskytovanie daňových úľav a znižovanie sociálnych odvodov 
pre plavidlá, ktoré lovia mimo vôd Spoločenstva, rýchle prijatie nariadenia Rady o kontrole 
nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na predloženie návrhu Komisie 
zameraného na reformu právnej úpravy týkajúcej sa spoločnej organizácie trhu s výrobkami 
rybolovu a akvakultúry. V uznesení sa opätovne žiada o posilnenie podpory pre výskumné 
projekty zamerané na zlepšovanie energetickej účinnosti odvetvia rybolovu.

V. Štrukturálne opatrenia

 Európsky fond pre rybné hospodárstvo

Výbor pre rybné hospodárstvo usporiadal v roku 2005 dve verejné vypočutia k legislatívnemu 
návrhu o novom Európskom fonde pre rybné hospodárstvo (EFRH): 1. februára sa 
uskutočnilo vypočutie so zástupcami vnútroštátnych orgánov odvetvia rybolovu a 29. marca 
so zástupcami rybolovného priemyslu (pozri prílohy 8 a 14).
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Európsky parlament podporil výšku finančných prostriedkov fondu EFRH, tak ako bola 
schválená v dohode o finančnom výhľade (2007 – 2013). Vo svojom legislatívnom uznesení z 
24. júna 2005 o návrhu nariadenia Rady o Európskom fonde rybného hospodárstva (A6-
0217/2005, spravodajca: David CASA – PPE-DE, MT) navrhol reformu systému 
prideľovania finančnej pomoci rybárom. Európsky parlament schvaľuje základný princíp tejto 
reformy, t. j. zachovanie rybolovných zdrojov, podľa neho sa však musí zohľadniť aj 
sociálno-hospodársky vplyv. 

V niektorých témach bol dosiahnutý kompromis: trvalé stiahnutie rybárskych plavidiel, 
financovanie rybárskeho výstroja a investície do akvakultúry. Komisia v súvislosti so 
stiahnutím plavidiel navrhla, aby sa verejná pomoc prideľovala na likvidáciu rybárskych 
plavidiel alebo na ich opätovné zaradenie na neziskové ciele. Európsky parlament chce 
rozšíriť rozsah tejto politiky. Podľa neho by sa mali verejné dotácie využívať na likvidáciu 
plavidiel, na ich opätovné zaradenie v rámci iných činností ako rybolov, na vytváranie 
spoločných podnikov („joint ventures“), alebo na export, pod podmienkou, že plavidlá sa už 
nebudú využívať na rybolov. Poslanci navrhujú, aby fond poskytoval príspevky formou 
jednorazových paušálnych platieb posádkam plavidiel postihnutých trvalým ukončením 
činnosti. Európsky parlament ďalej navrhuje poskytovanie verejnej pomoci na obnovu flotíl 
zameranú, okrem iného, na využívanie selektívnejších techník a schém monitorovania 
plavidiel a na zlepšovanie bezpečnosti na palube, pracovných podmienok a zdravotných 
podmienok, pod podmienkou, že sa tým nezvýši rybolovné úsilie. Parlament sa v súvislosti 
s financovaním rybárskeho výstroja domnieva, že sústrediť sa treba na malé a najstaršie 
plavidlá. Prostriedky by mali byť určené na obnovu flotily zameranú na výmenu plavidiel s 
priemernou dĺžkou do 12 metrov a plavidiel na lov s vlečnými sieťami starších ako 20 rokov, 
ktorých prevádzka už nie je bezpečná. Parlament sa stále v tom istom uznesení domnieva, že 
národné strategické plány by sa mali prijať do šiestich a nie do troch mesiacov, pretože 
trojmesačná lehota neumožňuje vypracovanie plánu so strednodobým dosahom. Národné 
plány musia zohľadňovať potreby akvakultúry, rovnako ako ochranu životného prostredia a 
prírodných zdrojov. Európsky parlament v súvislosti s akvakultúrou navrhuje, aby sa z fondu 
EFRH financovali investície pokrývajúce všetky časti výrobného reťazca vrátane výstavby 
nových prevádzok a rozširovania a modernizácie už existujúcich prevádzok a plavidiel
používaných pri chove slávok. Európsky parlament v súvislosti s trvalo udržateľným 
rozvojom pobrežných oblastí vypustil návrh Komisie, ktorým sa obmedzovalo využitie fondu 
v mestách nad 100 000 obyvateľov. Ako pomoc mladým rybárom Európsky parlament 
navrhuje vyplácanie individuálnych prémií pre osoby do 35 rokov, ktoré môžu preukázať, že 
ako rybári pracovali minimálne päť rokov (alebo majú zodpovedajúce odborné vzdelanie) 
a ktorí sa prvýkrát stali vlastníkmi alebo spoluvlastníkmi používaného rybárskeho plavidla. 

 Finančné opatrenia Spoločenstva na vykonávanie spoločnej politiky rybného hospodárstva
a finančné opatrenia v oblasti morského práva 

Návrh nariadenia Rady o finančných opatreniach Spoločenstva na vykonávanie spoločnej 
politiky rybného hospodárstva a o finančných opatreniach v oblasti morského práva 
ustanovuje rámec finančnej podpory pre vykonávanie spoločnej politiky rybného 
hospodárstva, čím sa dopĺňa návrh nariadenia Rady o Európskom fonde pre rybné 
hospodárstvo. Cieľom návrhu je zoskupenie existujúcich právnych nástrojov na zaistenie 
účinnejšej a transparentnejšej finančnej podpory Spoločenstva, ktorá bude jednoduchšie 
spracovateľná pre Komisiu, ako aj pre príslušné orgány členských štátov a ostatných 
prijímateľov. Európsky parlament vo svojom legislatívnom uznesení k tomuto nariadeniu z 
15. decembra 2005 (A6-0340/2005, spravodajkyňa: Catherine STIHLER – PSE, UK)
zavádza sériu nových ustanovení, aby text výslovne obsahoval ciele finančných opatrení 
Spoločenstva, t. j. pomoc racionálnemu a udržateľnému využívaniu nadbytočných morských 
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zdrojov pobrežných štátov, zlepšenie vedeckých a technických poznatkov o danom rybnom 
hospodárstve, pomoc potlačeniu nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu, 
pomoc stratégiám udržateľného riadenia rybného hospodárstva, podpora celkového lepšieho 
riadenia rybného hospodárstva na finančnej a politickej úrovni, predovšetkým posilnením 
budovania inštitucionálnych kapacít.

 Dočasné osobitné opatrenie na podporu reštrukturalizácie flotíl

Komisia schválila 8. júla 2008 návrh nariadenia, ktorým sa zavádza dočasné osobitné 
opatrenie na podporu reštrukturalizácie európskych rybárskych flotíl postihnutých 
rybárskou krízou a ktorý bol predložený Európskemu parlamentu a Rade a bol predmetom 
žiadosti o skrátené konanie s výhľadom na prípadnú politickú dohodu v Rade od 15. júla. 
Európsky parlament zareagoval rýchlo a na podnet svojho Výboru pre rybné hospodárstvo 
súhlasil so skráteným konaním a prostredníctvom legislatívneho uznesenia z 10. júla 2008
schválil balík navrhovaných opatrení (pozri tiež vyššie uvedený bod IV). Nariadenie Rady 
(ES) č. 744/2008 z 24. júla 2008 obsahujúce tieto opatrenia sa zakladá najmä na dočasných 
výnimkách z pravidiel Fondu pre rybné hospodárstvo a ostane v platnosti až do 31. decembra 
2010.

 Najvzdialenejšie regióny

Najvzdialenejšie regióny Spoločenstva – do ktorých na základe článku 299 ods. 2 Zmluvy o 
ES patria Azorské ostrovy, Madeira, Kanárske ostrovy a francúzske zámorské departementy –
boli v šiestom volebnom období predmetom osobitnej pozornosti Výboru pre rybné 
hospodárstvo. Výbor pre rybné hospodárstvo vypracoval v rokoch 2004 – 2009 dve 
legislatívne správy týkajúce sa osobitne rybného hospodárstva v týchto regiónoch, ako aj dve 
stanoviská pre Výbor pre regionálny rozvoj k dvom iniciatívnym správam tohto výboru (pozri 
prílohu 5 a správy Výboru REGI A6-0246/2005 a A6-0158/2008, spravodajcovia výboru 
požiadaného o stanovisko Duarte FREITAS – PPE-DE, PT a Pedro GUERREIRO –
GUE/NGL, PT). 

Dve delegácie Výboru navštívili dva z týchto regiónov: Martinik v roku 2007 a Madeiru 
v roku 2008 (pozri prílohu 9).

Európsky parlament prijal veľkou väčšinou 26. apríla 2007 legislatívne uznesenie (A6-
0083/2007, spravodajca Duarte FREITAS – PPE-DE, PT), ktorým sa v znení 
pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov schvaľuje návrh nariadenia Rady, ktorým sa zavádza 
program kompenzácie dodatočných nákladov vzniknutých pri obchodovaní s určitými 
výrobkami rybolovu z Azor, Madeiry, Kanárskych ostrovov a z francúzskych departementov 
Guyana a Réunion na obdobie rokov 2007 až 2013 (predĺženie režimu kompenzácie, 
pôvodne začatého v roku 1992). Európsky parlament vo svojom uznesení navrhuje zvýšiť 
ročný finančný balík o 2 milióny EUR, čím sa zvýši z 15 miliónov EUR na približne 17 
miliónov EUR, pri zachovaní rovnakého kľúča rozdeľovania finančných prostriedkov medzi 
členskými štátmi. Ide o zohľadnenie zvýšenia cien za dopravu a s tým súvisiacich výdavkov, 
spôsobené najmä veľkým zvýšením cien ropy v roku 2003, ktoré ešte znásobuje dodatočné 
náklady spojené s odľahlosťou. Európsky parlament znova opakuje, aby režim nebol časovo 
obmedzený, keďže je zameraný na prekonávanie permanentných štrukturálnych prekážok 
spojených s odľahlosťou. Okrem toho by sa kompenzácia nemala viazať iba na prepravné 
náklady a nemala by sa obmedzovať do výšky 75 % týchto nákladov. Kompenzácia by sa 
mala poskytovať na produkty, ktoré sa využívajú pri spracovávaní výrobkov rybolovu pod 
podmienkou, že nie je poskytovaná súbežne s ďalšími podporami Spoločenstva – ide 
napríklad o oleje, soľ a ďalšie suroviny, ktoré sa používajú pri spracovávaní rýb. Európsky 
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parlament tiež zaviedol podrobnejšie požiadavky v súvislosti s ustanoveniami týkajúcimi sa 
sledovateľnosti, s cieľom zabezpečiť, aby sa kompenzácia vzťahovala iba na legálne výrobky 
rybolovu.

Európsky parlament schválil 21. októbra 2008 v znení pozmeňujúcich a doplňujúcich 
návrhov návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 639/2004 
o riadení rybárskych flotíl zaregistrovaných v najvzdialenejších regiónoch Spoločenstva
(A6-0388/2008, spravodajca Pedro GUERREIRO – GUE/NGL, PT). Európsky parlament sa 
domnieva, že je nevyhnutné zaručiť podporu Spoločenstva v oblasti obnovy a modernizácie 
týchto flotíl, najmä flotily drobného rybolovu s cieľom zlepšiť podmienky potrebné na 
zachovanie populácie rýb, ako aj pracovné podmienky a bezpečnosť zamestnancov v týchto 
flotilách, pretože flotily týchto regiónov tvoria zväčša staré plavidlá, pričom v niektorých 
najvzdialenejších regiónoch je vek týchto plavidiel viac ako tridsať rokov. Podľa Európskeho 
parlamentu by osobitné opatrenia tohto nariadenia mali zohľadniť osobitné potreby odvetvia
rybolovu v týchto regiónoch. Okrem iného Európsky parlament navrhuje realistickejší časový 
horizont, aby sa umožnilo dosiahnutie výsledkov, o ktoré sa usiluje návrh Komisie. So 
zreteľom na obmedzenú kapacitu lodeníc sa pôvodne navrhované predĺženie do 
31. decembra 2009 javí Európskemu parlamentu ako nedostatočné a vhodnejším riešením by 
podľa neho bolo predĺženie o tri roky (31. decembra 2008 – 31. decembra 2011). Lehota 
navrhnutá Európskym parlamentom bola začlenená do nariadenia Rady (ES) č. 1207/2008 z 
28. novembra 2008.

VI. Spoločná organizácia trhu (SOT) s výrobkami rybolovu 
a akvakultúry

Európsky parlament sa v priebehu súčasného volebného obdobia viackrát zaoberal 
problémami spojenými so spoločnou organizáciou trhu (SOT) s výrobkami rybolovu 
a akvakultúry, najmä v rámci svojich nelegislatívnych uznesení z 28. septembra 2006
o zlepšení hospodárskej situácie v odvetví rybolovu a z 19. júna 2008 o kríze v odvetví 
spôsobenej rastom cien pohonných hmôt. Európsky parlament prijal 12. decembra 2007 
osobitné nelegislatívne uznesenie o spoločnej organizácii trhov s výrobkami rybolovu 
a akvakultúry (A6-0467/2007, spravodajca: Pedro GUERREIRO – GUE/NGL, PT).

Európsky parlament sa v tomto uznesení domnieva, že je naliehavo potrebná ambiciózna 
revízia spoločnej organizácie trhu s výrobkami rybolovu, aby viac prispievala k zabezpečeniu 
príjmov odvetvia, stabilite trhov, zvýšeniu predaja výrobkov rybolovu a zvýšeniu ich pridanej 
hodnoty. Európsky parlament v uznesení zdôrazňuje, že prínos spoločnej organizácie trhu s 
výrobkami rybolovu pre odvetvie sa znížil, najmä po revízii z roku 2000 a domnieva sa, že v 
záujme plnenia cieľov stanovených v Zmluve by zvrátenie tohto vývoja, najmä 
prostredníctvom výrazného zvýšenia objemu finančných prostriedkov, malo byť jedným z 
hlavných cieľov budúcej revízie spoločnej organizácie trhu s výrobkami rybolovu. Európsky 
parlament sa domnieva, že spoločná organizácia trhu s výrobkami rybolovu neprispela 
zodpovedajúcim spôsobom k zlepšeniu cien pri prvotnom predaji, ktoré od roku 2000 
stagnovali alebo klesali, ani k lepšiemu rozdeľovaniu pridanej hodnoty v rámci hodnotového 
reťazca. Európsky parlament zdôrazňuje, že štrukturálne fondy musia prispievať k 
modernizácii a tvorbe infraštruktúr na pomoc výrobcom pri výrobe/obchodovaní, akými sú 
chladiace, spracovateľské, prepravné a predajné/distribučné zariadenia. Európsky parlament 
vyzýva Komisiu, aby urýchlila proces ekologickej certifikácie výrobkov rybolovu (pozri ďalej 
bod III), ktorý je nevyhnutný pre zdravú a spravodlivú hospodársku súťaž medzi rôznymi 
hospodárskymi subjektmi v rámci EÚ i mimo nej. Európska komisia je vyzvaná, aby 
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zhodnotila vplyv dovážaných výrobkov na ceny pri prvotnom predaji a aby bola rozhodnejšia 
pri hodnotení vonkajších obchodných vzťahov, najmä pri spúšťaní ochranných opatrení 
v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Európsky parlament považuje za 
nevyhnutné, aby sa pri dovážaných výrobkoch rybolovu predávaných na vnútornom trhu 
uplatňovali rovnaké normy a požiadavky, aké sa vzťahujú na výrobky rybolovu pochádzajúce 
zo Spoločenstva.

Výbor pre rybné hospodárstvo usporiadal 5. novembra 2008 verejné vypočutie týkajúce sa 
základného prvku spoločnej organizácie trhu, t. j. organizácií výrobcov, s účasťou šiestich 
pozvaných zástupcov rôznych organizácií a jedného zástupcu EAPO (Európske združenie 
organizácií výrobcov) a s prezentáciou dvoch externých štúdií, z ktorých jedna sa týkala 
procesu tvorby cien výrobkov rybolovu a akvakultúry (pozri prílohy 8, 12 a 14).

Európska komisia oznámila, že v novembri 2009 predstaví návrh týkajúci sa novej 
reformy spoločnej organizácie trhu (SOT) s výrobkami rybolovu a akvakultúry. Táto 
reforma má osobitný význam v kontexte vývoja trhov Spoločenstva a svetových trhov a v 
kontexte sociálnej a hospodárskej krízy v odvetví. Nedávno bola uverejnená externá štúdia na 
žiadosť Európskej komisie o spoločnej organizácii trhu s výrobkami rybolovu a akvakultúry 
(štúdia je k dispozícii na webovej stránke Európskej komisie 
http://ec.europa.eu/fisheries/publications/studies_reports_en.htm). Európska komisia tiež 
v júli 2008 oznámila, že si želá zaviesť systém na monitorovanie cien a podporiť také trhové 
opatrenia v rámci spoločnej organizácie trhu, ktorých cieľom je zladiť ponuku a dopyt, zlepšiť 
kvalitu výrobkov a maximalizovať hodnotu ryby pri prvotnom predaji.

VII. Budúcnosť integrovanej námornej politiky

Európska komisia predstavila 7. júna 2006 svoju zelenú knihu s názvom Budúcnosť námornej 
politiky Európskej únie: Európska vízia pre oceány a moria, a začala rozsiahlu konzultáciu k 
tomuto novému prístupu. Výbor pre rybné hospodárstvo zastúpený svojím spoluspravodajcom 
výboru požiadaného o stanovisko Struanom STEVENSONOM (PPE-DE, GB) sa v rámci 
postupu „pridružených výborov“ (článok 47 rokovacieho poriadku EP) s výborom určeným 
ako gestorským (Výbor pre dopravu a cestovný ruch) zúčastnil pracovnej skupiny združujúcej 
všetky zainteresované výbory (výbory TRAN, PECH, ENVI, REGI a ITRE), s cieľom 
dosiahnuť dohodu pri vypracovaní záverečnej správy (TRAN A6-0235/2007). Dňa 20. marca 
2007 sa v tejto veci uskutočnilo verejné vypočutie s účasťou zástupcov a expertov z rôznych 
odvetví. Stanovisko Výboru pre rybné hospodárstvo bolo prijaté 22. mája 2007.

Európsky parlament vo svojom nelegislatívnom uznesení z 15. júna 2007 o Budúcnosti 
námornej politiky Európskej únie: Európska vízia pre oceány a moria súhlasil s námornou 
politikou vyzývajúcou k integrácii politík, činností a rozhodnutí týkajúcich sa námorných 
záležitostí a presadzujúcou lepšiu koordináciu, väčšiu otvorenosť a intenzívnejšiu spoluprácu 
všetkých subjektov, ktorých činnosť sa dotýka európskych morí a oceánov. Konštatuje, keďže 
rybné hospodárstvo je veľmi regulovaným odvetvím, že sa musia prijať opatrenia, ktoré 
zabezpečia, že táto regulácia vyústi do osvedčených postupov a dobrých výsledkov. Ďalej sa 
domnieva, že na zaručenie trvalej udržateľnosti je potrebné zohľadňovať mnohé faktory, ktoré 
vplývajú na stav zdrojov rybného hospodárstva, ako sú zmena klímy, predátori, 
znečisťovanie, ťažba, ropné a plynné vrty, veterné elektrárne na mori, ťažba piesku a štrku. 
Európsky parlament sa v uvedenom uznesení vyjadruje k rôznym témam, ako napríklad 
pobrežná politika a pobrežný rozvoj, vytváranie chránených morských oblastí, interpretácia 
zásady maximálneho udržateľného výnosu (MUV), boj proti odpadu z výlovu 
a nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu, kartografický 
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program/priestorové plánovanie vôd Spoločenstva, trvalo udržateľný rozvoj akvakultúry a 
financovanie námornej politiky.

Výbor pre rybné hospodárstvo prijal 3. apríla 2008 druhé stanovisko (spravodajca výboru 
požiadaného o stanovisko Pedro GUERREIRO – GUE/NGL, PT) pre Výbor pre dopravu 
a cestovný ruch k jeho iniciatívnej správe týkajúcej sa nového oznámenia Komisie 
o integrovanej námornej politike Európskej únie (správa TRAN A6- 0163/2008).

Európsky parlament sa vo svojom novšom uznesení z 2. septembra 2008 o rybnom 
hospodárstve a akvakultúre v kontexte integrovaného riadenia pobrežných zón v Európe a v 
rámci iniciatívnej správy Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0286/2008, spravodajca 
Ioannis GKLAVAKIS, PPE-DE, GR) domnieva, že odvetvia rybolovu a akvakultúry sa 
musia zahrnúť do prierezového prístupu v rámci všetkých námorných činností v týchto 
zónach a ich zástupcov zapojených do činností zameraných na trvalo udržateľný rozvoj týchto 
zón, najmä v medzinárodných námorných združeniach.

Akčný plán vypracovaný Európskou komisiou v oblasti integrovanej námornej politiky 
uvádza podrobne veľký počet iniciatív, medzi ktorými sa nachádza plán týkajúci sa územného 
plánovania námorného priestoru členskými štátmi, európska sieť námorných zoskupení 
(klastrov), európska sieť námorného výskumu a európska sieť námorného dozoru. Začlenenie 
spoločnej politiky rybného hospodárstva do všeobecného kontextu tejto politiky je jednou z 
kľúčových tém v rámci diskusie o budúcej reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva
(pozri tiež vyššie uvedené body XI a XIV).

VIII. Riadenie

Regionálne poradné rady (RAC) boli naplánované v rámci reformy spoločnej politiky 
rybného hospodástva prijatej v decembri 2002 a ich právny rámec bol ustanovený v článkoch 
31 a 32 základného nariadenia Rady č. 2371/2002/ES. Regionálne poradné rady boli 
vytvorené, aby spoločná politika rybného hospodárstva mohla využívať know-how 
a skúsenosti rybárov a ostatných zainteresovaných strán a zohľadňovať rôzne existujúce 
situácie vo vodách Spoločenstva. Európsky parlament sa na konci piateho volebného obdobia 
vyjadril vo svojom uznesení z 1. apríla 2004 (A5-0167/2004, spravodajca: Sean Ó 
NEACHTAIN – UEN, IRL) k rozhodnutiu Rady, ktorým sa zriaďujú regionálne poradné 
rady v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva (rozhodnutie 2004/585/ES).

Európsky parlament schválil v šiestom volebnom období dve uznesenia týkajúce sa 
osobitnejšie regionálnych poradných rád, ale odkazy na významnú úlohu týchto poradných 
orgánov sú prítomné v mnohých ďalších legislatívnych, aj nelegislatívnych uzneseniach. 
Parlament v prvom uznesení z 26. apríla 2007 (A6-0078/07, spravodajkyňa: Elspeth 
ATTWOOLL – ALDE, GB) schválil návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa 
rozhodnutie 2004/585/ES, považujúc regionálne poradné rady za subjekty sledujúce ciele 
všeobecného európskeho záujmu, a preto by mali byť súčasťou mechanizmu trvalého 
financovania a nie financovania na zostupnom základe. Druhé uznesenie Európskeho 
parlamentu z 24. apríla 2009 sa týka Riadenia spoločnej politiky rybného hospodárstva: 
úlohy Európskeho parlamentu, regionálnych poradných rád a ďalších činiteľov (A6-
0187/2009, spravodajkyňa: Elspeth ATTWOOLL – ALDE, GB). V tomto uznesení sa berie 
do úvahy oznámenie Komisie z júna 2008 o vykonaní rozhodnutia z roku 2004 a fungovaní 
regionálnych poradných rád. Európsky parlament poukazuje na dôležitosť úlohy regionálnych 
poradných rád a žiada prijať opatrenie na posilnenie ich úlohy, na zlepšenie ich prístupu 
k vedeckým dôkazom, na zlepšenie ich zapojenia do konzultačného procesu a sledovania ich 
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odporúčaní, ako aj ich financovania. Európsky parlament sa tiež domnieva, že budúca reforma 
spoločnej politiky rybného hospodárstva by mala plne využiť možnosť konsolidovať 
regionálne poradné rady v záujme väčšej decentralizácie spoločnej politiky rybného 
hospodárstva, aby sa spoločné prijaté opatrenia mohli uplatňovať v rôznych oblastiach podľa 
rôznych špecifík jednotlivých druhov rybolovu a podmienok rybolovu. Európsky parlament 
vo svojom uznesení z 24. apríla 2009 žiada Výbor pre rybné hospodárstvo o posilnenie 
vzťahov s regionálnymi poradnými radami a ich činnosťami. Toto želanie sa však vzťahuje už 
na budúci výbor, ktorý bude zostavený v júli 2009.

Uznesenie z 24. apríla 2009 sa dotýka aj úlohy Poradného výboru pre rybné hospodárstvo 
a akvakultúru (ACFA), ktorý má „poradenskú úlohu v oblasti SPR ako celku a v rámci celého 
Spoločenstva“, zatiaľ čo regionálne poradné rady „majú osobitnú poradnú úlohu vo svojich 
oblastiach pôsobnosti“.

Európsky parlament v rámci tohto uznesenia opätovne potvrdzuje svoje žiadosti na zvýšenie 
účasti členov svojho Výboru pre rybné hospodárstvo ako pozorovateľov pri určovaní, 
monitorovaní a vývoji spoločnej politiky rybného hospodárstva, na schôdzach Rady ministrov 
rybného hospodárstva, ako aj na schôdzach zmiešaných výborov zriadených v rámci dohôd o 
partnerstve v oblasti rybného hospodárstva.

Úloha riadenia v kontexte zjednodušenia spoločnej politiky rybného hospodárstva bola 
zdôraznená v nelegislatívnom uznesení Európskeho parlamentu zo 6. septembra 2006 
o akčnom pláne 2006 – 2008 na zjednodušenie a zlepšenie spoločnej politiky rybného 
hospodárstva (A6-0228/2006, spravodajca: Philippe MORILLON – ALDE, FR).

Táto téma má kľúčový význam aj v rámci novej námornej politiky Európskej únie 
a integrovaného riadenia pobrežných zón (pozri vyššie uvedený bod VII). Zlepšenie 
komunikácie medzi vedeckými pracovníkmi, tvorcami politiky a zúčastnenými stranami
predstavuje ďalší aspekt riadenia zasluhujúci osobitnú pozornosť (pozri nižšie uvedený bod 
IX).

IX. Medzinárodné vzťahy v oblasti rybného hospodárstva

 Bilaterálne dohody s tretími štátmi

Medzinárodné dohody, ktoré uzatvorila Európska komisia a tretie krajiny, majú kľúčový 
význam, pretože úlovky flotily Spoločenstva v týchto vodách presahujú 30 % spotreby 
Spoločenstva a tvoria objem činnosti presahujúci jednu miliardu EUR. Flotila Spoločenstva 
pôsobiaca na otvorenom mori zamestnáva tisíce osôb na rybárskych plavidlách, ako aj v 
pobrežných regiónoch, veľmi závisiacich od tejto činnosti. Vypočítalo sa, že jedno priame 
pracovné miesto v odvetví rybného hospodárstva vytvára päť nepriamych pracovných miest 
v spracovateľskom priemysle alebo v odvetviach súvisiacich s rybolovom.  

Reforma spoločnej politiky rybného hospodárstva z roku 2002 viedla k prechodu od 
tradičných dohôd v oblasti rybolovu ku komplexnejšiemu prístupu rozsiahlejšej spolupráce 
v rámci existujúcich dohôd o partnerstve v oblasti rybolovu (FPA). Okrem poskytnutia 
prístupu pre plavidlá EÚ je cieľom súčasných dohôd o partnerstve v oblasti rybolovu 
posilnenie kapacity partnerských krajín na zabezpečenie udržateľného rybolovu v ich 
vlastných vodách (pozri stanovisko Výboru pre rybné hospodárstvo na túto tému z 27. marca 
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2008 – spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE, ES), 
pre výbor DEVE v rámci jeho iniciatívnej správy A6-0137/2008).

V priebehu tohto volebného obdobia sa obnovili prakticky všetky protokoly o rybolove. 
Navyše, existujúce dohody sa na základe nového postupu vyplývajúceho z reformy z roku 
2002 postupne menili za dohody o partnerstve (príloha 4.4 obsahuje odkazy na uznesenia 
Európskeho parlamentu v tejto oblasti zo šiesteho volebného obdobia).

„Džentlmenská dohoda“ uzavretá v roku 2006 medzi GR pre rybné hospodárstvo Európskej
komisie a Výborom pre rybné hospodárstvo umožnila zlepšiť prenos informácií do 
Európskeho parlamentu na kvantitatívnej aj kvalitatívnej úrovni.  Približne raz za dva mesiace 
sa zástupca Európskej komisie zúčastnil schôdze výboru, aby mu poskytol najnovšie 
informácie o prebiehajúcich rokovaniach a problémoch, ktoré treba vyriešiť, ako aj 
o ostatných prvkoch dôležitých pre spravodajcov a ostatných zainteresovaných poslancov. 
Hodnotiace štúdie, ako aj zápisnice zo schôdzí zmiešaných výborov na monitorovanie dohôd 
o rybolove sa v súčasnosti pravidelne predkladajú na vedomie Európskemu parlamentu.

Stále však treba pokračovať v línii zlepšovania medziinštitucionálneho procesu týkajúceho sa 
dohôd o rybolove. Stále pretrvávajúce problémy spojené s oneskoreným predkladaním 
návrhov nútia Európsky parlament pracovať pod tlakom a s veľmi krátkymi lehotami na 
poskytnutie vyjadrenia. Európsky parlament niekoľkokrát žiadal o účasť členov Výboru pre 
rybné hospodárstvo v zmiešaných výboroch na monitorovanie dohôd. Vstup Lisabonskej 
zmluvy do platnosti zabezpečí užšiu medziinštitucionálnu spoluprácu, ktorá by mala 
zjednodušiť prístup Európskeho parlamentu ku všetkým informáciám týkajúcim sa dohôd o 
rybolove v dostatočnom predstihu, a to aj v čase prebiehajúceho rokovania o protokoloch 
(pozri tiež nižšie uvedený bod XIII).

 Multilaterálne dohody – Regionálne organizácie pre riadenie rybolovu (RFMO)

Cieľom týchto dohôd je posilniť regionálnu spoluprácu so zreteľom na zabezpečenie ochrany 
a trvalo udržateľného využívania zdrojov rybného hospodárstva na otvorenom mori a zásob
vyskytujúcich sa v oblastiach podliehajúcich jurisdikcii rôznych štátov. Ďalším cieľom je 
prevencia proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN). 

Európska únia zohrala v tomto volebnom období extrémne dôležitú úlohu ako hnací prvok 
týchto organizácií, podporujúci posilňovanie ich mechanizmov riadenia a hľadajúci aktívnu 
účasť vo všetkých existujúcich organizáciách, či už sektorových alebo naviazaných na 
konkrétnu geografickú oblasť. Jednou z priorít Európskeho parlamentu je, aby regionálne 
organizácie pre riadenie rybolovu prijali jednotné akčné plány na boj proti nezákonnému, 
neohlásenému a neregulovanému rybolovu, vykonávanému plavidlami plaviacimi sa pod 
„lacnou“ vlajkou.

Európsky parlament sa v tomto volebnom období vyjadril k začleneniu rôznych rozhodnutí a 
odporúčaní schválených regionálnymi organizáciami pre riadenie rybolovu do právnych 
predpisov Spoločenstva (pozri prílohu 4.5). 

Európsky parlament žiada efektívnejší a rýchlejší prístup pri začleňovaní rozhodnutí prijatých 
v regionálnych organizáciách pre riadenie rybolovu do právneho poriadku Spoločenstva. Vo 
svojich uzneseniach žiada Komisiu a Radu o skoré informovanie Parlamentu o otázkach, 
ktorými sa zaoberajú rozhodovacie orgány regionálnych rybolovných organizácií a ktoré 
zahŕňajú právne záväzky pre Spoločenstvo, čo je nevyhnutné pre efektívnu účasť pri procese 
prijímania rozhodnutia.
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Európsky parlament vydal počas šiesteho volebného obdobia, konkrétne 27. apríla 2006, 
súhlasné stanovisko k uzavretiu dohovoru o posilnení Medziamerickej komisie pre tropické 
tuniaky (A6-0070/06, spravodajca: Duarte FREITAS – PPE-DE, PT). Bez úspechu žiadal 
o zmenu právneho základu – z konzultačného postupu na postup súhlasu – v prípade návrhu 
rozhodnutia Rady o podpísaní Dohody o rybolove v južnom Indickom oceáne v mene 
Európskeho spoločenstva (legislatívne uznesenie z 1. septembra 2008, A6-0315/2008, 
spravodajca Philippe MORILLON – ALDE, FR). Európsky parlament podal 22. decembra 
2008 proti Rade žalobu (vec C-566/08) na zrušenie jej rozhodnutia 2008/780/ES z 29. 
septembra 2008, a uviedol, že toto rozhodnutie malo byť prijaté podľa postupu vyžadujúceho 
súhlas Európskeho parlamentu. Európsky parlament sa domnieva, že predmetná dohoda 
vytvára špecifický inštitucionálny rámec postupmi spolupráce a že aplikovateľný právny 
rámec je ten, ktorý ustanovuje článok 37 Zmluvy o ES v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým 
pododsekom prvou vetou a odsekom 3 druhým pododsekom Zmluvy o ES.

X. Výskum a zber údajov

Systematický zber spoľahlivých základných údajov týkajúcich sa rybného hospodárstva je 
základným kameňom pre hodnotenie zásob rýb a vedecké stanoviská, a teda má kľúčový 
význam pre vykonávanie spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Spoľahlivosť vedeckých a technických stanovísk je jedným z často sa opakujúcich 
problémov, na ktorý poukazujú zástupcovia odvetvia rybného hospodárstva na mnohých 
schôdzach a vypočutiach usporiadaných na podnet Výboru pre rybné hospodárstvo. 
Profesionálne subjekty sú totiž veľmi často v úplnom nesúhlase, až rozpore s vedeckými 
hodnoteniami populácií vodných živočíchov, na ktorých sa zakladajú technické opatrenia 
Komisie. 

Európsky parlament prijatím legislatívneho uznesenia z 13. novembra 2007 (správa A6-
0407/2007, spravodajca Paulo CASACA – PSE, PT) zmenil v rámci konzultačného postupu
návrh nariadenia Rady o vytvorení systému Spoločenstva na zber, riadenie a používanie 
údajov v oblasti rybolovu a na podporu odborného poradenstva súvisiaceho so spoločnou 
politikou rybolovu. Týmto nariadením sa ustanovujú pravidlá pre: i) zber a správu 
biologických, technických, environmentálnych, sociálno-hospodárskych údajov o odvetví 
rybného hospodárstva v rámci viacročných programov; ii) využívanie údajov o odvetví 
rybného hospodárstva v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva na účely vedeckej 
analýzy. Týmto nariadením sa ustanovuje aj zlepšovanie vedeckého poradenstva potrebného 
na vykonávanie spoločnej politiky rybného hospodárstva.

Aj keď sa v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva bežne uplatňuje konzultačný 
postup (článok 37), pri zostavovaní štatistík sa v súlade s článkom 285 Zmluvy o ES 
uplatňuje postup spolurozhodovania. Európsky parlament počas šiesteho volebného obdobia 
na základe postupu spolurozhodovania a prostredníctvom niektorých pozmeňujúcich 
a doplňujúcich návrhov odsúhlasil návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o 
predkladaní údajov o vyloďovaní produktov rybolovu v členských štátoch (pozícia prijatá v 
prvom čítaní 15. júna 2006 (A6-0169/2006, spravodajca: Philippe MORILLON – ALDE, 
FR) a uznesenie o spoločnej pozícii prijatej Radou, prijaté 12. decembra 2006 (A6-
0400/06). Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1921/2006 o predkladaní 
štatistických údajov o vyloďovaní produktov rybolovu v členských štátoch a o zrušení 
nariadenia Rady (EHS) č. 1382/91 vstúpilo do platnosti 19. januára 2007. Navrhovaným 
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nariadením sa stanovuje, aby členské štáty poskytovali harmonizované údaje o množstve a 
hodnote produktov rybolovu vylodených na ich území s cieľom vypracovať analýzy trhu 
s produktmi rybolovu a všeobecnejšie hospodárske analýzy situácie v oblasti rybolovu.
Európsky parlament prijal 31. januára 2008, počas prvého čítania v procese 
spolurozhodovania, legislatívne uznesenie o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady o predkladaní štatistiky akvakultúry členskými štátmi. Text schválený na plenárnej 
schôdzi je výsledkom dohody s Radou na základe správy A6-0001/2008 (správa: Philippe 
MORILLON – ALDE, FR). Schválenie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
762/2008 z 9. júla 2008 umožní získavať lepšie štatistické údaje zo všetkých činností v oblasti 
akvakultúry, vykonávaných na území členských štátov. Výbor pre rybné hospodárstvo 
schválil tri stanoviská pre Výbor pre právne veci k trom návrhom na prepracovanie, týkajúcim 
sa nariadení o predkladaní štatistiky v oblasti rybného hospodárstva (nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady 216/2009, 217/2009 a 218/2009 z 11. marca 2009). Všetkými 
spomenutými nariadeniami sa zavádza nový komitologický postup s názvom regulačný 
postup s kontrolou pre tzv. „kvázi legislatívne“ opatrenia, proti ktorým sa Európsky 
parlament môže za určitých podmienok postaviť. 

Európsky parlament prijal 19. februára 2009 nelegislatívne uznesenie o aplikovanom 
výskume v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva (A6-0016/2009, spravodajkyňa:
Rosa MIGUÉLEZ RAMOS – PSE, ES) – Európsky parlament v uznesení vyzýva Komisiu, 
aby prehodnotila 7. rámcový program pri príležitosti hodnotenia v polovici obdobia, ktoré sa 
má uskutočniť v roku 2010, a venovala väčšiu pozornosť osobitným problémom rybolovu 
a akvakultúry. Európsky parlament zdôrazňuje, že na zabezpečenie účinného vykonávania 
spoločnej politiky rybného hospodárstva je nevyhnutné zaviesť osobitné programy v oblasti 
aplikovaného výskumu a zabezpečiť ich financovanie prostredníctvom primeraných 
rozpočtových prostriedkov. Parlament odporúča, aby sa v oblasti morského vedeckého 
výskumu uprednostňoval nielen výskum týkajúci sa poznatkov o stave rybolovných zdrojov, 
ale tiež ekosystémových, obchodných, hospodárskych a sociálnych aspektov, ktoré sú pre 
riadenie rybolovu rozhodujúce, pretože majú zásadný význam. Európsky parlament nakoniec 
povzbudzuje Komisiu k tomu, aby podporovala vytvorenie stabilnej európskej siete založenej 
na súčasnej fyzickej infraštruktúre členských štátov a určenej na pozorovanie a 
zhromažďovanie údajov o morskom prostredí, ktorá by uľahčila výmenu informácií medzi 
prevádzkovateľmi odvetvia a európskymi výskumnými organizáciami a udržala by EÚ na 
poprednej pozícii v tejto oblasti.

Dňa 9. septembra 2008 sa v rámci Výboru pre rybné hospodárstvo uskutočnila verejná 
konferencia na tému Posilnený dialóg medzi vedcami a rybármi o prepracovanej spoločnej 
politike rybného hospodárstva (pozri prílohy 8, 13 a 14). Cieľom konferencie bolo 
zintenzívnenie dialógu medzi vedcami, rybármi, politickými orgánmi a orgánmi verejnej 
správy pri príprave a vykonávaní opatrení prijatých na základe spoločnej politiky rybného 
hospodárstva. Poslanci, vedomí si jasného konfliktu krátkodobých záujmov medzi rybármi a 
vedcami (zatiaľ čo ich dlhodobé ciele sú kompatibilnejšie) vyzvali Komisiu, aby podporila 
užšiu spoluprácu medzi rybármi a vedcami, zhromaždila špecifické informácie o spôsobe, 
akým dialóg medzi vedcami a rybármi funguje v iných štátoch a aby vypracovala zoznam 
najlepších postupov. Všetci účastníci sa zhodli na tom, že rybárom treba zdôrazniť a lepšie 
vysvetliť, že je v ich záujme, aby pri hodnotení svojich predpokladaných strát z krátkodobého 
hľadiska brali do úvahy hospodársky zisk, ktorý môžu nadobudnúť v strednodobom alebo 
dlhodobom horizonte.
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XI. Rozpočtové hľadiská

Prostriedky z rozpočtu Spoločenstva vo výške približne 1 miliardy EUR ročne sú hlavným 
zdrojom verejného financovania priemyslu rybného hospodárstva. Zostavovanie rozpočtu 
podľa činností sa zaviedlo od roku 2004, t. j. keď sa všetky rozpočtové položky týkajúce sa 
rybného hospodárstva stali súčasťou jednej rozpočtovej kapitoly (Kapitola 11 – Námorné 
záležitosti a rybné hospodárstvo).

V šiestom volebnom období vznikol Európsky fond pre rybné hospodárstvo, ktorý zmenil 
štruktúru rozpočtu rybného hospodárstva (pozri vyššie uvedený bod V) a bol zostavený 
finančný výhľad na obdobie rokov 2007 až 2013.

 Finančný výhľad na obdobie rokov 2007 až 2013

Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou 
o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení zo 17. mája 2006 obsahuje 
finančný rámec na obdobie rokov 2007 až 2013, ktorého cieľom je zavedenie rozpočtovej 
disciplíny. Ďalším cieľom dohody je zlepšenie fungovania ročného rozpočtového postupu a 
spolupráce medzi inštitúciami v oblasti rozpočtu.

Výbor pre rybné hospodárstvo vo svojom stanovisku Dočasnému výboru pre politické 
výzvy a rozpočtové prostriedky rozšírenej Únie v rokoch 2007 – 2013 o politických 
výzvach a rozpočtových prostriedkoch rozšírenej Únie v rokoch 2007 – 2013 (A6-
0153/2005, nelegislatívne uznesenie prijaté 8. júna 2005) považuje celkovú sumu 
prostriedkov vyčlenených na spoločnú politiku rybného hospodárstva, uvedenú v okruhu 2, 
vo výške 7,9 miliardy EUR (2007 – 2013) pri ročnom navýšení o 3 % z 909 miliónov EUR v 
roku 2006 na 1,125 miliardy EUR v roku 2013 za neprijateľnú, keďže nezodpovedá ani 
potrebe nových členských štátov, ani európskej dvadsaťpäťky; domnieva sa, že bez 
zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov nie je možné reformovať spoločnú politiku 
rybného hospodárstva na základe trvalo udržateľného rozvoja.

 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy Európskeho parlamentu

Spoločná politika rybného hospodárstva sa za päť rokov súčasného volebného obdobia 
vyvíjala. Od reformy sa rozpočtové stanoviská vzťahujú na návrhy na zlepšenie jej 
vykonávania.

Európsky parlament pri rozpočte na rok 2005 poukázal na dôležitosť vyčlenenia dostatočnej 
sumy na prípravu vzniku Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybolovu. V roku 2005 sa 
sústredil na posilňovanie dialógu s odvetvím a všetkými zainteresovanými stranami, ktorý sa 
stal v čase reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva prioritou. V roku 2006 Parlament 
vyzval na adekvátne financovanie Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo. V roku 2007 sa 
Parlament vyslovil za zachovanie percentuálneho podielu sumy určenej na výskum 
rybolovných zdrojov. V roku 2008 Parlament navrhol posilnenie prostriedkov na podporu 
riadenia zdrojov rybolovu (zhromažďovanie základných údajov).

Parlament tiež poukázal na význam pobrežného rybolovu. Pravidelne vyzýval k dostatočnému 
financovaniu na zaistenie potrieb rozšírenej Európy, zlepšenej kontroly a monitorovania, 
vyváženejších medzinárodných dohôd o rybolove, zvýšenej podpory pre najvzdialenejšie 
regióny a výskumu zameraného na nové udržateľné technológie vrátane oblasti akvakultúry. 
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Parlament je za posilnenú spoluprácu s regionálnymi organizáciami pre riadenie rybolovu v 
rozhodovacom procese.

 Pilotné projekty a prípravné akcie

Európsky parlament predložil v roku 2007 prípravnú akciu Námorná politika s rozpočtom 
6,5 milióna EUR na 2 roky. Tieto rozpočtové prostriedky sú určené na pokrytie štúdií 
nevyhnutných z hľadiska získavania primeraných faktov a analýz na podporu rozvíjajúcej sa 
námornej politiky, keďže určité oblasti sú ešte stále nepreskúmané a keďže je to nevyhnutné 
ako základ pre hodnotenie vplyvu a prípravu budúcich rozhodnutí v tejto politike. Ide najmä o 
sociálno-hospodárske a právne záležitosti v námornej oblasti.

V súvislosti s prípadnou budúcou akciou sa určili tri prierezové oblasti: územné plánovanie 
námorného priestoru, integrácia a konvergencia systémov na zber námorných údajov. Tieto 
prostriedky sú určené aj na pokrytie výdavkov na vyhotovenie štúdií realizovateľnosti, s 
cieľom vypracovať budúce návrhy v týchto oblastiach.

V roku 2007 bol predložený pilotný projekt Zameranie sa na siete spolupráce a najlepšie 
postupy v námornej politike s prideleným rozpočtom 4 milióny EUR. Tieto rozpočtové 
prostriedky sú určené na podporu pilotných projektov zameraných na integráciu rôznych 
systémov monitorovania a kontroly námorného priestoru, zhromažďovanie vedeckých údajov 
o mori a rozširovanie sietí spolupráce a najlepších postupov v oblasti námornej politiky a 
hospodárstva v pobrežných oblastiach.

V roku 2008 Parlament predložil novú prípravnú akciu s názvom Stredisko pre 
monitorovanie cien na trhu rybného hospodárstva s rozpočtom 4 milióny EUR. Tieto 
rozpočtové prostriedky sú určené na financovanie zavedenia systému na monitorovanie 
a sledovanie tvorby a hodnotenia cien produktov rybolovu a akvakultúry.

XII. Medziinštitucionálne vzťahy

Vzťahy s Európskou komisiou a komisárom boli v priebehu celého volebného obdobia na 
uspokojivej úrovni. Treba pripomenúť, že príslušné generálne riaditeľstvo Komisie (bývalé 
GR FISH, premenované na GR MARE, Generálne riaditeľstvo pre námorné záležitosti a 
rybné hospodárstvo) prešlo v roku 2008 rozsiahlou reorganizáciou. Komisár a generálny 
riaditeľ príslušného generálneho riaditeľstva sa aktívne a pravidelne zúčastňovali schôdzí 
výboru. Od roku 2006 sa začala uplatňovať „džentlmenská dohoda“ v oblasti pravidelného 
informovania o dohodách o rybolove (pozri prílohu 11.1). Hľadanie zlepšovania v oblasti 
medziinštitucionáleno postupu týkajúceho sa dohôd o rybolove je však stále nutné. Problémy 
spojené s oneskorenými podávaním pretrvávajú a Európsky parlament je veľmi často nútený 
pracovať pod tlakom a s veľmi krátkymi lehotami na vyjadrenie sa. Európsky parlament 
niekoľkokrát žiadal o účasť členov Výboru pre rybné hospodárstvo v zmiešaných výboroch 
na monitorovanie dohôd. Vstup Lisabonskej zmluvy do platnosti zabezpečí užšiu 
medziinštitucionálnu spoluprácu, ktorá by mala zjednodušiť prístup Európskeho parlamentu 
ku všetkým informáciám týkajúcim sa dohôd o rybolove v dostatočnom predstihu, a to aj v 
čase prebiehajúceho rokovania o protokoloch, ako aj k informáciám týkajúcim sa prípravy 
a monitorovania schôdzí regionálnych organizácií pre riadenie rybolovu.

Členovia Výboru pre rybné hospodárstvo boli v úlohe pozorovateľov a účastníkov súčasťou 
delegácií EK na niektorých schôdzach regionálnych organizácií pre riadenie rybolovu (pozri 
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prílohu 10). Ešte stále však neboli prijatí na interné koordinačné stretnutia delegácie EK. 
Treba pripomenúť, že Komisia začala od roku 2008 na žiadosť francúzskeho predsedníctva 
predstavovať návrhy rozhodnutí Rady o pozíciách Spoločenstva v regionálnych organizáciách 
pre riadenie rybolovu, ktoré majú prijať rozhodnutia s právnym účinkom podľa článku 300 
ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o ES. 

Úradujúce predsedníctva Rady pravidelne predstavovali svoje programy a odpovedali na 
otázky poslancov. Dva dôležité príklady veľmi dobrej spolupráce s Radou v roku 2008: 
konferencia z 9. septembra 2008 v spolupráci s francúzskym predsedníctvom na tému 
Posilnený dialóg medzi vedcami a rybármi o prepracovanej spoločnej rybárskej politike 
a pozvanie predsedu Výboru pre rybné hospodárstvo na ministerskú konferenciu o budúcej 
reforme spoločnej politiky rybného hospodárstva, ktorú zorganizovalo francúzske 
predsedníctvo, na ktorej mohol aktívne predstaviť pozície Európskeho parlamentu. Aj v roku 
2007 počas portugalského predsedníctva bol Výbor pre rybné hospodárstvo Európskeho 
parlamentu pozvaný, aby sa aktívne zúčastnil na medziministerskej konferencii o 
nezákonnom, neohlásenom a neregulovanom rybolove, ktorá sa konala 29. októbra 2007 v 
Lisabone. Treba pripomenúť, že Európsky parlament vo svojom uznesení z 24. apríla o 
riadení v rámci spoločnej politiky rybného hospodárstva žiadal, aby členovia Výboru pre 
rybné hospodárstvo získali štatút pozorovateľov na schôdzach Rady ministrov pre rybolov 
(pozri prílohu 11.4). 

Výkonný riaditeľ Agentúry Spoločenstva pre kontrolu rybolovu niekoľkokrát vo výbore 
predstavil program a činnosti agentúry a následne sa aktívne zúčastnil na diskusii.

XIII. Lisabonská zmluva a spoločná politika rybného hospodárstva

Výbor pre rybné hospodárstvo prijal 28. mája 2008 stanovisko (spravodajkyňa výboru 
požiadaného o stanovisko: pani Rosa MIGUÉLEZ RAMOS – PSE, ES) pre Výbor pre 
ústavné veci k jeho správe o vplyvoch vykonávania Lisabonskej zmluvy (správa AFCO A6-
0145/2009, uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009).

Lisabonská zmluva predstavuje v oblasti spoločnej politiky rybného hospodárstva významnú 
zmenu v rozhodovacom systéme, keďže od jej vstupu do platnosti Parlament prestane byť len 
konzultačnou inštitúciou, ale stane sa všeobecným zákonodarcom 
s rozhodovacou právomocou, o ktorú sa bude rovnomerne deliť s Radou. V rámci tejto novej 
koncepcie Európsky parlament a Rada stanovia v súlade s riadnym legislatívnym postupom
(postup spolurozhodovania) ustanovenia potrebné na dosiahnutie cieľov spoločnej politiky 
rybného hospodárstva (článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

V článku 43 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa naopak ustanovuje, že opatrenia 
týkajúce sa určovania a prideľovania rybolovných možností (celkový povolený výlov a kvóty) 
medzi členské štáty bude vo výlučnej právomoci Rady, pretože v tejto oblasti sa nebude 
požadovať účasť Parlamentu.

Akákoľvek iná vec, ako je stanovenie možností výlovu a rozdelenie kvót, formálne začlenená 
do každoročného nariadenia, ako napríklad technické opatrenia či rybolovné úsilie alebo 
transponovanie dohôd prijatých v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybolovu, ktoré 
majú svoj vlastný právny základ, do práva Spoločenstva, by mala podliehať riadnemu 
legislatívnemu postupu.
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Ochrana životného prostredia vo všeobecnosti vychádza zo spoločných právomocí. Európsky 
parlament v tejto súvislosti žiada, aby sa objasnili pojmy „morské biologické zdroje“ 
uvádzané v článku 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj okolnosti, pri ktorých ich 
zachovanie vychádza „zo spoločnej politiky rybného hospodárstva“, aby sa dal presnejšie 
ohraničiť rozsah výlučnej právomoci.

Hlavná inovácia v oblasti medzinárodných dohôd o rybolove spočíva v postupe uzatvárania 
týchto dohôd, pretože zmluva jasne stanovuje, že skôr než ich Rada uzavrie, musí ich schváliť
Parlament. Z hľadiska Parlamentu toto právo veta v praxi rozšíri a zlepší ustanovenia doteraz 
prijímané v rámci postupu súhlasu, ktoré sa obmedzovali na dohody s významnými 
rozpočtovými dôsledkami alebo na dohody zahŕňajúce zriadenie osobitného inštitucionálneho 
rámca.

Výbor pre rybné hospodárstvo Európskeho parlamentu sa nezávisle od budúcnosti 
Lisabonskej zmluvy a týchto nových pravidiel domnieva, že postupy rokovania a uzatvárania 
týchto dohôd sa majú revidovať. Komisia by mala podrobne informovať Európsky parlament 
o práve prebiehajúcich rokovaniach o dohodách. Európsky parlament by sa mal zúčastňovať 
ako pozorovateľ na schôdzach zmiešaných výborov, ktoré sú stanovené v rámci zmlúv o 
rybolove a táto podmienka by sa mala zapracovať aj do medziinštitucionálnej dohody (pozri v 
tejto súvislosti tiež uznesenie Európskeho parlamentu zo 7. mája 2009 o novej úlohe a 
kompetenciách Parlamentu pri vykonávaní Lisabonskej zmluvy, najmä jeho odseky 32, 46, 
59 a 79).

XIV. Hodnotenie stavu a budúca reforma spoločnej politiky rybného 
hospodárstva

Posledná reforma spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPR) sa uskutočnila v roku 2002. 
Základné princípy tejto reformy sú obsiahnuté v nariadení 2371/2002 z 20. decembra 2002. 
V nariadení sa odkazuje na nevyhnutnosť vyhodnotiť plnenie spoločnej politiky rybného 
hospodárstva v roku 2012, aby sa mohla prispôsobiť vývoju v odvetví.

Komisia nedávno začala konzultáciu všetkých odvetví, ktorých sa týka rybné hospodárstvo 
(rybári, spracovateľský priemysel, odvetvia na začiatku a na konci reťazca a orgány verejnej 
správy). Uverejnila pracovný dokument ako základ pre diskusiu na neformálnej schôdzi Rady 
z 29. septembra 2008 a pre úvahu zameranú na posilnenie spoločnej politiky rybného 
hospodárstva, na zabezpečenie hospodárskej životaschopnosti európskej flotily, na ochranu 
zásob rýb, na začlenenie spoločnej politiky rybného hospodárstva do námornej politiky a na 
zásobovanie spotrebiteľov potravinami. Európska komisia schválila 22. apríla 2009 Zelenú 
knihu o budúcnosti spoločnej politiky rybného hospodárstva Európskej únie, ktorú predstavila 
30. apríla 2009 na poslednej schôdzi Výboru pre rybné hospodárstvo v tomto volebnom
období.

Aj Výbor pre rybné hospodárstvo začal hodnotiť činnosť spoločnej politiky rybného 
hospodárstva za posledné roky a analyzovať otázky, ktorými sa má zaoberať nová reforma, 
naplánovaná na rok 2013.

Výbor pre rybné hospodárstvo sa v niektorých svojich iniciatívnych správach prijatých 
v šiestom volebnom období, ako aj vo vypočutiach, štúdiách a seminároch usporiadaných v 
rámci týchto správ, zaoberal často kontroverznými aspektmi diskutovaných tém (príklad: 
správa FRAGA ESTEVEZ A6-0298/2007 o zavádzaní trvalej udržateľnosti do rybného 
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hospodárstva EÚ pomocou maximálneho udržateľného výnosu, správa ATTWOOLL A6-
0060/2008 o nástrojoch správy založených na právach rybolovu a správa GUERREIRO A6-
0485/2008 o ekosystémovom prístupe – pozri vyššie uvedený bod III).

Výbor pre rybné hospodárstvo usporiadal 10. februára 2009 verejné vypočutie na túto tému 
(pozri prílohy 8 a 14), s účasťou zástupcov rôznych regionálnych poradných rád (RAC) –
RAC pre Severné more, RAC pre juhozápadné vody, RAC pre diaľkové flotily – a zástupcov 
vnútroštátnych orgánov verejnej správy niektorých členských štátov (Dánsko, Španielsko, 
Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Spojené kráľovstvo).

V diskusii medzi účastníkmi a poslancami sa poukázalo na hlavné otázky, ktorých sa budú 
dotýkať ciele reformy: prispôsobenie veľkosti flotily existujúcim zásobám rýb na dosiahnutie 
trvalo udržateľného rybného hospodárstva; prijatie štrukturálnych a podporných finančných 
opatrení na zaistenie životaschopnosti odvetvia; rovnováha medzi narastajúcou 
regionalizáciou na lepšie prispôsobenie lovu osobitostiam každej geografickej oblasti a 
uplatňovanie jasných a jednotných pravidiel zaručujúcich zásadu rovnosti zaobchádzania pre 
všetkých rybárov, dohoda týkajúca sa uspokojivého vyriešenia problému odpadu z výlovu, 
ktorý je hanebným plytvaním potravinových zdrojov, revízia systémov riadenia flotily na ich 
prispôsobenie sa premenlivej situácii jednotlivých zdrojov, a to prostredníctvom celkového 
povoleného výlovu (TAC) a kvót, alebo prostredníctvom regulácie rybolovného úsilia, 
prípadne pomocou iných schém riadenia a posilňovanie úlohy akvakultúry v rámci spoločnej 
politiky rybného hospodárstva, so zreteľom na jej rastúci význam pri zásobovaní trhov.

Komisia uverejnila 8. apríla 2009 dlho očakávané oznámenie o novom začiatku stratégie pre 
trvalo udržateľný rozvoj európskej akvakultúry. Výbor pre rybné hospodárstvo usporiadal 27.
marca 2008 verejné vypočutie na túto tému.

Komisia podľa nedávno zverejnenej zelenej knihy zhromaždí do prvej polovice roka 2010 
výsledky diskusie a vypracuje závery o smere reformy spoločnej politiky rybného 
hospodárstva. Potom sa vykoná hodnotenie vplyvu a Komisia po ďalších konzultáciách so 
zúčastnenými stranami vypracuje návrh nového základného nariadenia, ktorý bude 
predložený Rade a Európskemu parlamentu spolu so všetkými ostatnými návrhmi týkajúcimi 
sa právneho základu v kontexte nového finančného rámca, ktorý nadobudne účinnosť v roku 
2013.
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19/06/2007

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 
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sustainable balance 
between fishing capacity 
and fishing opportunities

05/09/2007

Fraga A6-0298/07 INI/2006/2224 Implementation of 
sustainability in EU 
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25/10/2007
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(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
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- 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

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
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- -
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

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

                                               
 This list is not exhaustive, as a great majority of the reports covered several themes simultaneously.
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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

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
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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

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
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
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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

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
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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

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
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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 
applicable in the regulatory 
area of the North-West 
Atlantic Fisheries 
Organisation (NAFO)

07/06/2007

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

10/07/2007
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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 

animals and aquaculture 
products

27/04/2006
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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
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Guerreiro A6-0266/06 INI/2006/2054 Improving the economic 
situation of the fisheries 
sector

28/09/2006

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

24/04/2009

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
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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

* 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 Dartmouth (Nova Scotia, 18-22/09/2006
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Atlantic Fisheries Organisation (NAFO) Canada)
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

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

* Participation of at least one member and/or official from the Secretariat
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Second conference of European 
Maritime Day stakeholders

Rome (Italy) 18-20/05/2009

Annex 11 - Miscellaneous decisions of the Committee on Fisheries during the 6th 
parliamentary term

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.
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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;

- 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.
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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.)

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,"

"(...)"
whereas, under the Lisbon Treaty, Parliament would continue to be excluded from 
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the setting of TACs and quotas,
whereas attendance of members of Parliament at meetings of Regional Fisheries 

Organisations is currently on an ad hoc basis,
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,
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,
"(...)"

Calls for members of its Fisheries Committee to be given observer status at 
meetings of the Council of Fisheries Ministers;

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;

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:
1. 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, 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;
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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)
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- Mr Frederico Pereira, Coordinator, Executive Committee FTUP (Portuguese Fisheries Trade 
Union Federation)

- 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)
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- 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)

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)
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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)

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
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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)

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))
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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)

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’:
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- 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

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
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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

- 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
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- 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

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)
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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.

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
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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

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 



DV\784020EN.doc 71/75 PE423.984

EN

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
- 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
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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
- 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
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- 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



DV\784020EN.doc 74/75 PE423.984

EN

Annex 15 - Staff attached or previously attached* to the Committee on Fisheries
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Assistant (Coordinator)
Catherine DE HAENE
Secretaries/Assistants
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Anabela PEREIRA
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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

Geneviève Locqueville*
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