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Legenda

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví opatření pro obnovení jižních stavů 
štikozubce obecného a humra severského v Kantaberském moři a na západě 
Pyrenejského poloostrova a kterým se mění nařízení č. 850/98/ES
(KOM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))
(Postup konzultace)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Radě (KOM(2003)0818)1,

– s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem 
(C5-0042/2004), 

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0000/2004),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

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

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

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

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 1

(1) Mezinárodní rada pro průzkum moří 
(ICES) v nedávných vědeckých 
stanoviscích poukázala na to, že jižní stavy 
štikozubce a humra severského jsou v 
divizích ICES VIIIc a IXa vystaveny 
úbytku v důsledku odlovu v takové míře, 
která narušuje populaci dospělých jedinců, 
že je možné je ve výše uvedených 
oblastech označit za ohrožené pro 

(1) Mezinárodní rada pro průzkum moří 
(ICES) v nedávných vědeckých 
stanoviscích poukázala na to, že jižní stavy 
štikozubce a humra severského jsou v 
divizích ICES VIIIc a IXa, vyjma 
Cádizského zálivu, vystaveny úbytku v 
důsledku odlovu v takové míře, která 
narušuje populaci dospělých jedinců, že je 
možné je ve výše uvedených oblastech 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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obnovení stavů na základě reprodukce, a 
proto jim hrozí vymření.

označit za ohrožené pro obnovení stavů na 
základě reprodukce, a proto jim hrozí 
vymření.

Odůvodnění

Ve zprávě ACFM (Poradního sboru pro řízení rybolovu) z podzimu 2004 o štikozubcích se 
výslovně uvádí, že zde není zahrnut Cádizský záliv, neboť existuje mnoho pochybností, pokud 
se jedná o údaje týkající se stavů v této oblasti.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4 a (nový)

(4a) Přijetí opatření nutných pro obnovení 
těchto stavů předpokládá nutnost přijmout  
sociálně ekonomická opatření pro 
zmírnění následků pro ty, kterých se 
dotknou restriktivní opatření týkající se 
rybolovné kapacity. Proto je nutné vytvořit 
v rozpočtu Společenství odpovídající 
položky, aby bylo možné čelit této situaci.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se tato opatření dotknou velkého počtu osob, jsou nezbytné fondy 
Společenství, které umožní čelit těžkostem při zavádění těchto plánů. 

Pozměňovací návrh 3
Bod odůvodnění 5

(5) Údaje o absolutních velikostech 
týkající se dotčených stavů podle výpočtu 
Vědeckotechnického a hospodářského 
výboru pro rybářství VTHVR a ICES jsou 
dost neurčité k tomu, aby mohly být 
použity jako cíle pro obnovení stavů, a cíle 
se musí vyjádřit v hodnotách, které určují 
úbytek ryb v důsledku odlovu. 

vypouští se
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Odůvodnění

Předpokládá se, že s dostupnými aktuálními vědeckými poznatky, i když jsou i nadále 
nepřesné, je možné stanovit cílové hodnoty vyjádřené v biomase. 

Pozměňovací návrh 4
Bod odůvodnění 10

(10) Obnovení stavů humra severského 
vyžaduje, aby některé oblasti pro   
reprodukci tohoto druhu byly chráněny 
před rybolovem. Proto se musí nařízení 
Rady č. 850/98/ES ze dne 30. března 1998 
o zachování rybolovných zdrojů pomocí 
technických opatření pro ochranu 
nedospělých mořských živočichů 
patřičným způsobem změnit. 

vypouští se

Odůvodnění

Většina lodí, které loví v těchto oblastech, provádí odlovy humra severského velmi ojediněle. 
Uzavření oblastí navrhované Komisí je nepřiměřené cíli, jehož má být dosaženo. Vědecký 
základ, o který se Komise opírá, není pevný a bude se muset doplnit vědeckými údaji před tím, 
než se ve lhůtách, které navrhuje Komise, přijme opatření. 

Pozměňovací návrh 5
Čl. 1 písm. a)

a) jižní stavy štikozubce obecného, které se 
vyskytují v divizích VIIIc a IXa 
stanovených Mezinárodní radou pro 
průzkum moří (ICES); 

a)  jižní stavy štikozubce obecného, které 
se vyskytují v divizích VIIIc a IXa 
stanovených Mezinárodní radou pro 
průzkum moří (ICES), vyjma Cádizského 
zálivu; 

Odůvodnění

Ve zprávě ACFM z roku 2004  se výslovně uvádí, že zde není zahrnut Cádizský záliv, neboť 
existuje mnoho pochybností, pokud se jedná o údaje týkající se stavů v této oblasti.
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Pozměňovací návrh 6
Čl. 1 písm. c)

c) stav humra severského, který se uvádí v 
divizi IXa, stanovený Mezinárodní radou 
pro průzkum moří (ICES); 

c) stav humra severského, který se uvádí v 
divizi IXa, stanovený Mezinárodní radou 
pro průzkum moří (ICES), vyjma 
Cádizského zálivu;

Odůvodnění

Ve zprávě ACFM z roku 2004 se výslovně uvádí, že zde není zahrnut Cádizský záliv, neboť 
existuje mnoho pochybností, pokud se jedná o údaje týkající se stavů v této oblasti.

Pozměňovací návrh 7
Článek 2

Cílem plánu pro obnovení bude obnovit 
ohrožené stavy tak, aby se opět vrátily na 
bezpečnou biologickou hranici.

Cílem plánu pro obnovení bude obnovit 
ohrožené stavy tak, aby se opět vrátily na 
bezpečnou biologickou hranici, a to do 
lhůty, která je v souladu s údaji ICES.

Odůvodnění

Na základě nedávných vědeckých zpráv by měl cíl obnovení stavu štikozubce obecného  
vycházet z úrovně biomasy doporučené vědeckými institucemi.

Pozměňovací návrh 8
Čl. 5 odst. 1

1. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku 
ryb v důsledku odlovu štikozubce 
obecného v jižních oblastech je vyšší než 
0,17 za rok, nebude moci celkový 
přípustný odlov překročit úroveň odlovu, 
protože v souladu s vědeckým hodnocením 
provedeným VTHVR a uvedeným v 
nedávné zprávě ICES vyplývá, že po roce 
jejího uplatňování se hodnota úbytku ryb v 
důsledku odlovu snížila o 10 % ve srovnání 
s hodnotou úbytku ryb v důsledku odlovu

1. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku 
ryb v důsledku odlovu štikozubce 
obecného v jižních oblastech je vyšší než 
0,31 za rok, nebude moci celkový 
přípustný odlov překročit úroveň odlovu, 
protože v souladu s vědeckým hodnocením 
provedeným VTHVR a uvedeným v 
nedávné zprávě ICES vyplývá, že po roce 
jejího uplatňování se hodnota úbytku ryb v 
důsledku odlovu snížila o 10 % ve srovnání 
s hodnotou úbytku ryb v důsledku odlovu
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stanovenou pro předchozí rok.  stanovenou pro předchozí rok. 

Odůvodnění

Jak vyplynulo z průběhu slyšení pořádaného Výborem pro rybolov Evropského parlamentu, 
na základě vědeckého pohledu se usuzuje, že postupné snižování až na hodnotu úmrtnosti 
40 % je dostatečné pro obnovení stavu. To by umožňovalo dosáhnout našeho cíle bez 
drastického snížení činnosti.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 5 odst. 2

2. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku 
ryb v důsledku odlovu štikozubce 
obecného v jižních oblastech je stejná nebo 
nižší než 0,17 za rok, bude celkový 
přípustný odlov stanoven na úrovni odlovu, 
protože v souladu s vědeckým hodnocením 
provedeným VTHVR a uvedeným v 
nedávné zprávě ICES vyplývá, že hodnota 
úbytku ryb v důsledku odlovu je v roce 
jejího uplatňování 0,15 za rok. 

2. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku 
ryb v důsledku odlovu štikozubce 
obecného v jižních oblastech je stejná nebo 
nižší než 0,31 za rok, bude celkový 
přípustný odlov stanoven na úrovni odlovu, 
protože v souladu s vědeckým hodnocením 
provedeným VTHVR a uvedeným v 
nedávné zprávě ICES vyplývá, že hodnota 
úbytku ryb v důsledku odlovu je v roce 
jejího uplatňování 0,31 za rok. 

Odůvodnění

Jak vyplynulo ze slyšení pořádaného Výborem pro rybolov Evropského parlamentu, na 
základě vědeckého pohledu se usuzuje, že postupné snižování až na hodnotu úmrtnosti 40 % je 
dostatečné pro obnovení stavu. To by umožňovalo dosáhnout našeho cíle bez drastického 
snížení rybolovné činnosti.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 7 odst. 1

1. V prvním roce uplatňování tohoto 
nařízení se budou uplatňovat tato 
pravidla:
a) pokud uplatňování podle článku 5 nebo 
článku 6 povede k celkovému 
přípustnému odlovu, který převyšuje o 
více než 25% celkový přípustný odlov 

vypouští se
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předchozího roku, Rada přijme celkový 
přípustný odlov, který nebude vyšší o více 
než 25% ve srovnání s odlovem 
stanoveným pro daný rok;
b) pokud uplatňování podle článku 5 nebo 
článku 6 povede k celkovému 
přípustnému odlovu, který je o více než 
25% nižší než celkový přípustný odlov 
předchozího roku, Rada přijme celkový 
přípustný odlov, který nebude nižší o více 
než 25% ve srovnání s odlovem 
stanoveným pro daný rok.

Odůvodnění

První odstavec se vypouští, aby se zajistila větší stabilita rybářské činnosti a navrhuje se 10% 
roční kolísavost. 

Pozměňovací návrh 11
Čl. 7 odst. 2 úvodní věta

2. Po druhém roce uplatňování tohoto 
nařízení se budou uplatňovat tato pravidla:

2. Po prvním roce uplatňování tohoto 
nařízení se budou uplatňovat tato pravidla:

Odůvodnění

První odstavec se vypouští, aby se zajistila větší stabilita rybářské činnosti a navrhuje se 10% 
roční kolísavost.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 7 odst. 2 písm.a)

a) pokud uplatňování podle článku 5 nebo 
článku 6 povede k celkovému přípustnému 
odlovu, který bude o více než 15% vyšší 
než celkový přípustný odlov předchozího 
roku, Rada přijme celkový přípustný odlov, 
který nebude vyšší o více než 15% ve 
srovnání s odlovem stanoveným pro daný 
rok;

a) pokud uplatňování podle článku 5 nebo 
článku 6 povede k celkovému přípustnému 
odlovu, který bude o více než 10 % vyšší 
než celkový přípustný odlov předchozího 
roku, Rada přijme celkový přípustný odlov, 
který nebude vyšší o více než 10 % ve 
srovnání s odlovem stanoveným pro daný 
rok;
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Odůvodnění

První odstavec se vypouští, aby se zajistila větší stabilita rybářské činnosti a navrhuje se 10% 
roční kolísavost. 

Pozměňovací návrh 13
Čl. 7 odst. 2 písm.b)

b) pokud uplatňování podle článku 5 nebo 
článku 6 povede k celkovému přípustnému 
odlovu, který bude o více než 15% nižší 
než celkový přípustný odlov předchozího 
roku, Rada přijme celkový přípustný odlov, 
který nebude nižší o více než 15% ve 
srovnání s odlovem stanoveným pro daný 
rok.

b) pokud uplatňování podle článku 5 nebo 
článku 6 povede k celkovému přípustnému 
odlovu, který bude o více než 10 % nižší 
než celkový přípustný odlov předchozího 
roku, Rada přijme celkový přípustný odlov, 
který nebude nižší o více než 10 % ve 
srovnání s odlovem stanoveným pro daný 
rok.

Odůvodnění

První odstavec se vypouští, aby se zajistila větší stabilita rybářské činnosti a navrhuje se 10% 
roční kolísavost. 

Pozměňovací návrh 14
Článek 7 a (nový)

Článek 7a
1. Celkový přípustný odlov, o kterém se 
hovoří v kapitole II, bude doplněn 
systémem pro omezení intenzity rybolovu 
podle zeměpisné polohy a podle kategorií 
rybářského náčiní stejně jako podle 
podmínek stanovených pro využívání 
možností rybolovu. 
2. Pro účely uplatňování tohoto nařízení 
Komise předloží Radě návrh, který stanoví 
maximální počet rybolovných dnů v roce 
pro plavidla s podstatně vysokým odlovem 
štikozubců nebo humrů severských ve 
vztahu k jejich ročnímu úlovkům. Tento 
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počet dnů bude úměrný roční úpravě 
hodnoty úbytku ryb uvedené v článku 5. 
3. Definitivní odstavení rybářských 
plavidel nebo změny rybářských oblastí 
uskutečněné v posledních třech letech 
budou využity k udělování dodatečných 
rybolovných dnů plavidlům, která 
pokračují v rybolovu.
4. Členské státy, aby dosáhly plánovaných 
cílů, mohou přijmout opatření pro 
dočasné nebo definitivní přerušení, a 
mohou k tomu účelu využít fondy 
Společenství.

Odůvodnění

Tento článek je opodstatněný při zrušení kapitoly III v návrhu předloženém Komisí (včetně 
článku 8 a článku 15). Ve zprávě zpravodaj vypouští všechny články navržené Komisí, protože 
výpočet prahových hodnot intenzity rybolovu v rámci stanovených podmínek je nyní zastaralý.

Pozměňovací návrh 15
Kapitola III

Tato kapitola se vypouští.

Odůvodnění

Ve zprávě zpravodaj vypouští všechny články navržené Komisí v kapitole III, protože výpočet  
prahových hodnot intenzity rybolovu v rámci stanovených podmínek je nyní zastaralý.

Pozměňovací návrh 16
Článek 16

Článek 16
Zprávy o intenzitě rybolovu 

Bez ohledu na čl. 19 písm. a nařízení 
Komise č. 2847/93/EHS se bude 
čl. 19 písm. b, c, d, e, j tohoto nařízení 
uplatňovat u plavidel, jež jsou uvedena v 

vypouští se
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článku 9, lovících v oblastech uvedených v 
článku 1. 

Odůvodnění

Protože většina druhů těchto rybářských činností se odehrává v pobřežních oblastech, bylo by 
uplatnění tohoto článku administrativně náročné a nepřispělo by k plánu obnovení. Intenzitu 
rybolovu lze kontrolovat na základě denních palubních záznamů nebo prostřednictvím 
satelitního monitorovacího systému.

Pozměňovací návrh 17
Článek 17

S výhradou čl. 5 odst. 2 nařízení Komise 
č. 2807/893/EHS ze dne 22. září 1983, kde 
se stanoví zvláštní způsoby zapisování 
údajů týkajících se rybolovu prováděného 
členskými státy, bude rozpětí povolené 
tolerance v odhadech množství v 
kilogramech pro dané plavidlo činit 5 % z 
hodnoty uvedené v lodním deníku. 

S výhradou čl. 5 odst. 2 nařízení Komise 
č. 2807/893/EHS ze dne 22. září 1983, kde 
se stanoví zvláštní způsoby zapisování 
údajů týkajících se rybolovu prováděného 
členskými státy, bude rozpětí povolené 
tolerance v odhadech množství štikozubce 
obecného v kilogramech pro dané plavidlo 
činit 8 % z hodnoty uvedené v lodním 
deníku. V případě, že legislativa 
Společenství nestanoví žádný koeficient 
pro přepočet, bude se uplatňovat přepočet 
přijatý členským státem, pod jehož vlajkou 
plavidlo pluje.  

Odůvodnění

Analogicky s plánem obnovení štikozubce severního se stanoví 8% rozpětí tolerance 
vypočítané podle koeficientů pro přepočet používaných členským státem, pod jehož vlajkou 
plavidlo pluje. 

Pozměňovací návrh 18
Článek 18

Příslušné orgány každého členského státu
budou ověřovat, zda každé množství 
jižních stavů štikozubce převyšující 50 kg
nebo v případě humra severského 
převyšující 50 kg ulovené v kterékoliv z 

Příslušné orgány každého členského státu 
budou ověřovat, zda každé množství 
jižních stavů štikozubce převyšující 500 kg
nebo v případě humra severského 
převyšující 50 kg ulovené v kterékoliv z 
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oblastí uvedených v článku 1, bylo před 
prvním prodejem zváženo na vahách v 
aukční místnosti. 

oblastí uvedených v článku 1, bylo před 
prvním prodejem zváženo na vahách v 
aukční místnosti. 

Odůvodnění

50 kg u štikozubce je velmi malé množství a pro plavidla, jejichž rybolov je nepatrný, by toto 
omezení znamenalo celou řadu velmi nákladných povinností. 

Pozměňovací návrh 19
Čl. 20 odst. 1

1. Příslušné orgány členského státu mohou 
vyžadovat, aby se vážilo každé množství 
jižních stavů štikozubce převyšující 50 kg
nebo v případě humra severského 
převyšující 50 kg ulovené v kterékoliv 
zeměpisné oblasti uvedené v článku 1 a 
poprvé vyložené ve výše uvedeném 
členském státě ještě před tím, než bude 
přepraveno do jiné destinace.  

1.  Příslušné orgány členského státu mohou 
vyžadovat, aby se vážilo každé množství 
jižních stavů štikozubce převyšující 500 kg
nebo v případě humra severského 
převyšující 50 kg ulovené v kterékoliv 
zeměpisné oblasti uvedené v článku 1 a 
poprvé vyložené ve výše uvedeném 
členském státě ještě před tím, než bude 
přepraveno do jiné destinace.  

Odůvodnění

50 kg u štikozubce je velmi malé množství a pro plavidla, jejichž rybolov je nepatrný, by toto 
omezení znamenalo celou řadu velmi nákladných povinností.

Pozměňovací návrh 20
Čl. 20 odst. 2

2. Bez ohledu na článek 13 uvedený ve 
směrnici č. 2847/93/EHS bude k množství 
většímu než 50 kg štikozubce nebo většímu 
než 50 kg humra severského při přepravě 
do jiné destinace, než je místo první 
vykládky nebo prvního dovozu, přiložena 
kopie prohlášení uvedeného v čl. 8 odst. 1 
výše zmíněného nařízení vztahující se k 
přepravovanému množství výše uvedených 
druhů. Výjimka uvedená v nařízení 
č. 2847/93/EHS čl. 13 odst. 4 písm. b) se 

2. Bez ohledu na článek 13 uvedený ve 
směrnici č. 2847/93/EHS bude k množství 
většímu než 500 kg štikozubce nebo 
většímu než 50 kg humra severského při 
přepravě do jiné destinace, než je místo 
první vykládky nebo prvního dovozu, 
přiložena kopie prohlášení uvedeného v 
čl. 8 odst. 1 výše zmíněného nařízení 
vztahující se k přepravovanému množství 
výše uvedených druhů. Výjimka uvedená v 
nařízení č. 2847/93/EHS čl. 13 odst. 4 
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nebude uplatňovat. písm. b) se nebude uplatňovat.

Odůvodnění

50 kg u štikozubce je velmi malé množství a pro plavidla, jejichž rybolov je nepatrný, by  toto 
omezení znamenalo celou řadu velmi nákladných povinností.

Pozměňovací návrh 21
Článek 22

Čl. 29 písm. b (nařízení č. 850/98/ES)

Článek 22 vypouští se
Omezení uplatnitelná při odlovu humra 

severského

Nařízení č. 850/98/ES bude změněno 
takto:

Za čl.29 písm. a se vloží tento článek:
"Článek 29 písmeno b" 

Omezení uplatnitelná při odlovu humra 
severského.

Bude zakázán odlov za použití sítí  
vlečených po dně a rybářských vrší 
v zeměpisných polohách ohraničených 
těmito souřadnicemi:

Oblast 1
- 43° 35' severní šířky a 004° 45' 
východní délky
- 43° 45' severní šířky a 004° 45' 
východní délky
- 43° 37' severní šířky a 005° 20' 
východní délky
- 43° 55' severní šířky a 005° 20' 
východní délky

Oblast 2:
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- 43° 37' severní šířky a 006° 15' 
východní délky
- 43° 50' severní šířky a 006° 15' 
východní délky
- 44° 00' severní šířky a 006° 45' 
východní délky
- 43° 34' severní šířky a 006° 45' 
východní délky

Oblast 3:
- 42° 00' severní šířky a 009° 00' 
východní délky
- 42° 27' severní šířky a 009° 00' 
východní délky
- 42° 27' severní šířky a 009° 30' 
východní délky
- 42° 00' severní šířky a 009° 30' 
východní délky

Oblast 4:
- 37° 45' severní šířky a 009° 00' 
východní délky
- 38° 10' severní šířky a 009° 00' 
východní délky
- 38° 10' severní šířky a 009° 15' 
východní délky
- 37° 45' severní šířky a 009° 20' 
východní délky

Oblast 5:
- 36° 05' severní šířky a 007° 00' 
východní délky
- 36° 35' severní šířky a 007° 00' 
východní délky
- 36° 45' severní šířky a 007° 18' 
východní délky
- 36° 50' severní šířky a 007° 50' 
východní délky
- 36° 25' severní šířky a 007° 50' 
východní délky."



PR\546606CS.doc 17/19 PE 349.947v01-00

CS

Odůvodnění

Většina lodí, které loví v těchto oblastech, provádí odlovy humra severského velmi ojediněle. 
Uzavření oblastí navrhované Komisí je nepřiměřené cíli, jehož má být dosaženo. Vědecký 
základ, o který se Komise opírá, není pevný a bude se muset doplnit vědeckými údaji před tím, 
než se ve lhůtách, které navrhuje Komise, přijme opatření.

Pozměňovací návrh 22
Příloha

Tato příloha se vypouští

Odůvodnění

Sama Komise přiznává, že výpočet intenzity rybolovu předložený v návrhu je zastaralý. V této 
zprávě se vypouští celá kapitola o omezení intenzity rybolovu za podmínek navržených Komisí 
proto, aby Komise aktualizovala výpočet uvedených limitů podle podmínek navržených v této 
zprávě.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El proyecto de informe que aquí se analiza introduce notables modificaciones a la propuesta 
de la Comisión por la que se establecen medidas para la recuperación de la población sur de 
merluza europea y de cigalas en le mar Cantábrico y en las aguas del oeste de la Península 
Ibérica. 

Antes de entrar a analizar el proyecto de la Comisión hay que decir que éste recoge 
exclusivamente los aspectos de conservación de recursos, sin hacer mención alguna de la 
realidad socioeconómica que implica su aplicación, circunstancia por la que he considerado 
conveniente introducir una referencia a las necesarias medidas económicas que deben 
adoptarse para hacer frente a los perjuicios que sufrirá el sector pesquero, como consecuencia 
del probable recorte de posibilidades de la flota que tradicionalmente opera en este sector.

La propuesta de la Comisión gira en torno a un objetivo de recuperación de recursos que toma 
como referencia la mortalidad por pesca. El modelo que se recoge en la propuesta de la 
ponente está por el contrario basado en baremos de recuperación de biomasa, dentro de un 
periodo de diez años, plazo que permite al sector una adaptación gradual, más flexible, que 
garantiza una mayor estabilidad de la actividad pesquera sin menoscabar el objetivo final de 
recuperación de los recursos a niveles adecuados para una gestión sostenible de los mismos.

Los parámetros recogidos en las enmiendas a la propuesta de la Comisión sobre mortalidad 
por pesca en la pesquería de merluza y las posibilidades de variaciones anuales de TAC, son 
conformes con los datos científicos que expusieron los expertos en la reunión que nuestra 
comisión celebró en el mes de septiembre con científicos y profesionales del sector.

La ponente estima que las disposiciones contenidas en el Capítulo 3° de la propuesta de la 
Comisión sobre cálculo del límite del esfuerzo pesquero no son correctas y propone su 
sustitución por un sistema más idóneo, basado en un cálculo del total admisible de capturas 
complementado con un sistema de limitación del esfuerzo pesquero por áreas geográficas y 
agrupamiento de artes de pesca.

Así mismo, considera la ponente que las cantidades establecidas en la propuesta de la 
Comisión sobre obligaciones de pesaje para la merluza (50 Kg.), en la que se imponen 
obligaciones rigurosas de control, son muy reducidas. La aplicación de esta decisión 
supondría una serie de obligaciones muy costosas para los profesionales, desproporcionadas,  
si se compara con los posibles beneficios que se podrían obtener con esta medida para la 
recuperación de la pesquería. 

En cuanto a las previsiones sobre la pesquería de la cigala contenidas en la propuesta de la 
Comisión, la ponente no las considera acertadas porque desconocen la realidad. Las 
pesquerías en las zonas cubiertas por la propuesta son generalmente multiespecíficas. Las 
capturas de cigala en estas pesquerías multiespecíficas representan aproximadamente el 1% 
del total de las capturas.

El sistema de vedas propuesto en el plan de la Comisión, teniendo en cuenta que en la 
actualidad existen otras zonas de veda, harían casi imposible las pesca de arrastre en el 
Cantábrico y noroeste de la península ibérica.
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En cuanto a la zona del Golfo de Cádiz, en la actualidad no existen dados científicos 
fidedignos sobre la situación real de los recursos de merluza y  cigala en esta zona, por lo que 
resulta más apropiado por el momento excluirla de la reglamentación hasta que contemos con 
datos científicos suficientes que nos permitan adoptar  unas medidas idóneas en este área.


