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Označenie postupov

* Konzultačný postup 
  väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

*** Postup súhlasu 
 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie) 
 väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Rady ustanovujúceho opatrenia na obnovu zásob Južnej tresky a 
Nórskeho homára v Kantabrijskom mori a západne od Ibérskeho poloostrova , ktorým 
sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 850/98

(KOM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2003)0818)1,

– so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Parlamentom (C5-0042/2004),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu  Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0000/2004),

1. schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie;

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

3. vyzýva Radu, aby oznámila Parlamentu, či hodlá odstúpiť od textu schváleného 
Parlamentom;

4. žiada Radu o opätovnú konzultáciu s Parlamentom, ak mieni podstatne pozmeniť návrh 
Komisie;

5. poveruje predsedu, aby túto pozíciu odovzdal Rade a Komisii.

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1

(1) Nedávne vedecké odporúčanie 
Medzinárodnej Rady pre výskum mora 
(ICES) naznačilo, že zásoby južnej tresky a 
nórskeho homára v divíziách ICES VIIIc a 
IXa boli vystavené úrovni úhynu 
spôsobenej rybolovom, ktorý nepriaznivo 

(1) Nedávne vedecké odporúčanie 
Medzinárodnej Rady pre výskum mora 
(ICES) naznačilo, že zásoby južnej tresky a 
nórskeho homára v divíziách ICES VIIIc a 
IXa, s výnimkou Cádizského zálivu, boli 
vystavené úrovni úhynu spôsobenej 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
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ovplyvnil množstvo dospelých rýb v mori 
až do takej miery, že zásoby nie sú schopné 
sa sami reprodukciou obnovovať a to, že 
tieto zásoby sú preto ohrozené zánikom.

rybolovom, ktorý nepriaznivo ovplyvnil 
množstvá dospelých rýb v mori do takej 
miery, že zásoby nie sú schopné sa sami 
reprodukciou obnovovať a to, že tieto 
zásoby sú preto ohrozené zánikom.

Odôvodnenie

Správa AFCM z jesene 2004 o treske výslovne vyníma Cádizský záliv, keďže existujú mnohé 
pochybnosti pokiaľ ide o údaje týkajúce sa zásob v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 4a (nové)

(4a) Prijatie opatrení potrebných na 
obnovu týchto zásob rýb si nevyhnutne 
vyžaduje prijatie socio-ekonomických 
opatrení na odstránenie dôsledkov v 
prípade tých, ktorých postihnú opatrenia 
na obmedzenie kapacity rybolovu. Je 
preto nevyhnutné vyhradiť dostatočné 
prostriedky z rozpočtu Spoločenstva na 
riešenie tejto situácie.

Odôvodnenie

S ohľadom na vysoký počet osôb, ktorých sa to týka, sú na uskutočnenie týchto plánov 
potrebné dostatočné prostriedky Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 5

(5) Odhady veľkostí zásob v absolútnych 
číslach, ktoré poskytli STECF a ICES sú 
príliš neurčité na to, aby ich bolo možné 
využiť ako cieľové hodnoty na obnovu 
zásob a cieľové hodnoty by mali byť 
vyjadrené ako miera úmrtnosti pri 
rybolove.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Hoci sú vedecké informácie, ktoré sú  dostupné v súčasnej dobe, aj naďalej neurčité, je 
predsa len možné na ich základe stanoviť cieľové hodnoty vyjadrené v biomase.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 10

(10) Obnova zásob nórskeho homára si 
vyžaduje, aby boli určité oblasti 
rozmnožovania tohto druhu chránené 
pred rybolovom. Z tohto dôvodu by 
nariadenie Rady (ES) č. 850/98 z 30. 
marca 1998 o zachovaní zdrojov rybolovu 
prostredníctvom technických opatrení na 
ochranu mláďat morských organizmov 
malo byť zmenené a doplnené v tomto 
zmysle,

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Pre väčšinu plavidiel, ktoré lovia v týchto oblastiach, je rybolov nórskeho homára veľmi 
sporadickou činnosťou. Uzavretie oblastí ako ho navrhuje Komisia je neprimerané s ohľadom 
na požadovaný cieľ. Vedecký základ, na ktorý sa Komisia odvoláva pri podpore svojho 
návrhu nie je pevný a na prijatie opatrenia ako ho navrhuje Komisia, budú potrebné ďalšie 
vedecké údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 1 BOD A

(a) zásoby južnej tresky v divíziách VIIIc a 
IXa ako boli vymedzené Medzinárodnou 
Radou pre výskum mora (ICES);

(a) zásoby južnej tresky v divíziách VIIIc a 
IXa ako boli vymedzené Medzinárodnou 
Radou pre výskum mora (ICES), s 
výnimkou Cádizského zálivu;

Odôvodnenie

Správa AFCM z roku 2004 výslovne vyníma Cádizský záliv, keďže existujú mnohé pochybnosti 
pokiaľ ide o údaje týkajúce sa stavov v tejto oblasti

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 1 BOD C

(c) zásoby nórskeho homára v divízii ICES 
IXa.

(c) zásoby nórskeho homára v divízii ICES 
IXa, s výnimkou Cádizského zálivu.

Odôvodnenie

Správa AFCM z roku 2004  výslovne vyníma Cádizský záliv, keďže existujú mnohé 
pochybnosti pokiaľ ide o údaje týkajúce sa zásob v tejto oblasti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 2

Plán obnovy sa zameriava na 
znovuvytvorenie ohrozených zásob v rámci 
bezpečných biologických limitov. 

Plán obnovy sa zameriava na 
znovuvytvorenie ohrozených zásob v rámci 
bezpečných biologických limitov, v 
dostatočnom časovom období a v súlade s 
informáciami ICES.

Odôvodnenie

V súlade s najnovšími vedeckými správami, by mal byť cieľ obnovy zásob tresky založený na 
dosiahnutí úrovne biomasy, ktorú odporúčajú vedecké orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 5 ODSEK 1

1. Ak miera úmrtnosti zásob južnej tresky 
pri rybolove bude podľa odhadov STECF v 
zmysle najnovšej správy ICES vyššia ako 
0,17 na rok, celkové prípustné úlovky 
(CPÚ) neprevýšia úroveň úlovkov, ktorá v 
súlade s vedeckým vyhodnotením STECF 
v zmysle najnovšej správy  ICES bude mať 
za následok 10% zníženie miery úmrtnosti 
rýb pri rybolove v roku, pre ktorý platia 
CPÚ v porovnaní s odhadovanou mierou 
úmrtnosti rýb pri rybolove v 
predchádzajúcom roku.

1. Ak miera úmrtnosti zásob južnej tresky 
pri rybolove bude podľa odhadov STECF v 
zmysle najnovšej správy ICES vyššia ako 
0,31 na rok, celkové prípustné úlovky 
(CPÚ) neprevýšia úroveň úlovkov, ktorá v 
súlade s vedeckým vyhodnotením STECF 
v zmysle najnovšej správy ICES bude mať 
za následok 10% zníženie miery úmrtnosti 
rýb pri rybolove v roku, pre ktorý platia 
CPÚ v porovnaní s odhadovanou mierou 
úmrtnosti rýb pri rybolove v 
predchádzajúcom roku.

Odôvodnenie

Ako vyplynulo z vypočutia usporiadaného Výborom pre rybné hospodárstvo Európskeho 
parlamentu, z vedeckého pohľadu, je postupné znižovanie miery úmrtnosti rýb dosahujúce 
úroveň 40 % dostatočné na obnovu zásob rýb. Toto by umožnilo dosiahnuť náš cieľ bez 
radikálneho zníženia rybolovnej aktivity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 5 ODSEK 2

2. Ak miera úmrtnosti zásob južnej tresky 
pri rybolove dosiahne podľa odhadov 
STECF s ohľadom na najnovšie správy 

2. Ak miera úmrtnosti zásob južnej tresky 
pri rybolove dosiahne podľa odhadov 
STECF v zmysle najnovšej správy ICES 
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ICES úroveň 0,17 na rok alebo nižšiu 
úroveň, CPÚ budú stanovené na úroveň 
úlovkov, pri ktorej bude v súlade s 
vedeckým vyhodnotením STECF v zmysle 
najnovšej správy ICES miera úmrtnosti rýb 
pri rybolove dosahovať 0,15 na rok, pre
ktorý platia CPÚ.

úroveň 0,31 na rok alebo nižšiu úroveň, 
CPÚ budú stanovené na úroveň úlovkov, 
pri ktorej bude v súlade s vedeckým 
vyhodnotením STECF v zmysle najnovších 
správ ICES, miera úmrtnosti rýb pri 
rybolove dosahovať 0,31 na rok, pre ktorý 
platia CPÚ.

Odôvodnenie

Ako vyplynulo z vypočutia usporiadaného Výborom pre rybné hospodárstvo Európskeho 
parlamentu, z vedeckého pohľadu, je postupné znižovanie miery úmrtnosti rýb pri rybolove 
dosahujúce 40 % dostatočné na obnovu zásob rýb. Toto by umožnilo dosiahnuť náš cieľ bez 
radikálneho zníženia rybolovnej aktivity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 7 ODSEK 1

1. Počas prvého roka uplatňovania tohto 
nariadenia platia tieto pravidlá:

vypúšťa sa

(a) ak by uplatňovanie článku 5 alebo 6 
viedlo k CPÚ, ktoré sú väčšie ako CPÚ 
predchádzajúceho roku o viac ako 25 %, 
Rada prijme CPÚ, ktoré nebudú väčšie 
ako 25 % CPÚ uvedeného roku;
(b) ak by uplatňovanie článku 5 alebo 6 
viedlo k CPÚ, ktoré sú o viac ako 25% 
menšie ako CPÚ predchádzajúceho roku, 
Rada prijme CPÚ, ktoré nie sú menšie o 
viac ako 25 % CPÚ uvedeného roku.

Odôvodnenie

Prvý odsek sa vypúšťa s cieľom zabezpečiť väčšiu stabilitu rybolovnej aktivity a podľa návrhu 
bude  pohyblivá sadzba 10% ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 7 ODSEK 2 ÚVODNÁ ČASŤ

2. Od druhého roka uplatňovania tohto 
nariadenia platia tieto pravidlá:

2. Od prvého roka uplatňovania tohto 
nariadenia platia tieto pravidlá:
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Odôvodnenie

Prvý odsek sa vypúšťa s cieľom zabezpečiť väčšiu stabilitu rybolovnej aktivity a podľa návrhu 
bude pohyblivá sadzba 10% ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 7 ODSEK 2 BOD A

(a) ak by uplatňovanie článku 5 alebo 6 
viedlo k CPÚ, ktoré sú väčšie ako CPÚ 
predchádzajúceho roku o viac ako 15%, 
Rada prijme CPÚ, ktoré nie sú väčšie o 
viac ako 15% CPÚ uvedeného roku;

(a) ak by uplatňovanie článku 5 alebo 6 
viedlo k CPÚ, ktoré sú väčšie ako CPÚ 
predchádzajúceho roku o viac ako 10%, 
Rada prijme CPÚ, ktoré nebudú väčšie o 
viac ako 10% CPÚ uvedeného roku;

Odôvodnenie

Prvý odsek sa vypúšťa s cieľom zabezpečiť väčšiu stabilitu rybolovnej aktivity a podľa návrhu 
bude ročná percentná pohyblivá sadzba 10% ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 7 ODSEK 2 BOD B

(b) ak by uplatňovanie článku 5 alebo 6 
viedlo k CPÚ, ktoré sú menšie ako CPÚ 
predchádzajúceho roku o viac ako 15%, 
Rada prijme CPÚ, ktoré nebudú menšie o 
viac ako 15% CPÚ uvedeného roku.

(b) ak by uplatňovanie článku 5 alebo 6 
viedlo k CPÚ, ktoré sú menšie ako CPÚ 
predchádzajúceho roku o viac ako 10%, 
Rada prijme CPÚ, ktoré nie sú menšie o 
viac ako 10% CPÚ uvedeného roku.

Odôvodnenie

Prvý odsek sa vypúšťa s cieľom zabezpečiť väčšiu stabilitu rybolovnej aktivity a podľa návrhu 
bude pohyblivá sadzba10% ročne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
KAPITOLA III

Táto kapitola sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Táto správa ruší všetky návrhy predložené Komisiou kapitole III, keďže výpočet obmedzenia 
výlovu je prekonaný vzhľadom na podmienky uvedené v návrhu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 7a (nový)

Článok 7a
1. Celkové prípustné úlovky uvedené v 
kapitole II sa doplnia plánom obmedzenia 
výlovu, ktorý závisí od zemepisných 
oblastí a kategórií rybárskeho náradia, 
ako aj od ustanovenia zodpovedajúcich 
podmienok na využitie týchto možností 
rybolovu.
2. Na účely uplatňovania tohto nariadenia 
predloží Komisia Rade návrh, 
ustanovujúci najvyšší možný počet 
rybolovných dní na rok pre plavidlá, ktoré 
vo vzťahu k svojim ročným úlovkom lovia 
veľké množstvo južnej tresky a nórskeho 
homára . Tento počet dní zodpovedá 
ročnej úprave miery úmrtnosti pri 
rybolove ustanovenej v článku 5
3. Odstavenie plavidiel alebo zmeny 
rybolovných oblastí za posledné tri roky sa 
využijú na poskytnutie dodatočných 
rybolovných dní pre plavidlá, ktoré 
pokračujú v rybolove.
4. Členské štáty môžu prijať opatrenia na 
dočasné alebo konečné pozastavenie s 
cieľom dosiahnuť ciele plánu a na tento 
účel môžu využiť prostriedky 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Tento článok nahrádza kapitolu III návrhu Komisie (články 8 až 15 vrátane), ktorá sa 
vypúšťa. Aktuálna správa ruší všetky návrhy predložené Komisiou, keďže výpočet obmedzenia 
výlovu je prekonaný vzhľadom na podmienky uvedené v návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 16

Článok 16 vypúšťa sa
Hlásenia o rybolovnej kampani

Bez ohľadu na článok 19 písmeno a 
nariadenia (EHS) č. 2847/93, jeho články 
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19písmeno b, 19písmeno c, 19 písmeno d 
a 19 písmeno e a 19 písmeno j platia pre 
plavidlá zahrnuté do databázy podľa 
článku 9 a pôsobiace v zemepisných 
oblastiach uvedených v článku 1.

Odôvodnenie

Keďže rybolovná aktivita týchto druhov sa vykonáva v pobrežných oblastiach, uplatňovanie 
tohto článku by znamenalo nadmernú byrokratickú prekážku, bez toho, aby sa prispelo k 
plánu regenerácie. Rybolovné úsilie je možné monitorovať prostredníctvom lodného denníka 
plavidiel alebo satelitného monitorovacieho systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 17

Odchylne od článku 5 odseku 2 nariadenia 
Komisie (EHS) č. 2807/893 z 22. 
septembra 1983, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá pre zaznamenávanie 
údajov o úlovkoch rýb členských štátov, 
prípustná odchýlka v odhade množstva rýb 
v kilogramoch uchovávaných na palube 
plavidiel je 5% množstiev zaznamenaných 
v lodnom denníku.

Odchylne od článku 5 odseku 2 nariadenia 
Komisie (EHS) č. 2807/893 z 22. 
septembra 1983, ktorým sa ustanovujú 
podrobné pravidlá pre zaznamenávanie 
údajov o úlovkoch rýb členských štátov, 
prípustná odchýlka v odhade množstva 
tresky v kilogramoch uchovávaných na 
palube plavidiel je 8% množstiev 
zaznamenaných v lodnom denníku. V 
prípade, ak v legislatíve Spoločenstva nie 
je ustanovený koeficient prepočtu, 
uplatňuje sa koeficient prepočtu prijatý 
členským štátom, pod ktorého vlajkou sa 
plavidlo plaví.

Odôvodnenie

Analogicky s plánom obnovy pre nórskeho homára sa stanovuje 8% prípustná odchýlka, ktorá 
sa vypočíta v súlade s koeficientom prepočtu členského štátu, pod ktorého vlajkou sa plavidlo 
plaví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 18

Príslušné úrady členského štátu zabezpečia, 
aby bolo akékoľvek množstvo južnej 
tresky nad 50 kg a/alebo nórskeho homára 
nad 50 kg ulovených v jednej zo 
zemepisných oblastí uvedených v článku 1 

Príslušné úrady členského štátu zabezpečia, 
aby bolo akékoľvek množstvo južnej 
tresky nad 500kg a/alebo nórskeho homára 
nad 50 kg ulovených v jednej zo 
zemepisných oblastí uvedených v článku 1 
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pred prvým predajom odvážené na váhe v 
aukčných miestnostiach.

pred prvým predajom odvážené na váhe v 
aukčných miestnostiach.

Odôvodnenie

V prípade tresky je 50 kg veľmi malé množstvo a spôsobilo by mnoho nákladných povinností 
pre plavidlá, ktoré majú malý vplyv na rybolov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 20 ODSEK 1

1. Príslušné úrady členského štátu môžu 
požadovať, aby bolo akékoľvek množstvo 
Južnej tresky nad 50 kg alebo Nórskeho 
homára nad 50 kg ulovených v jednej zo 
zemepisných oblastí uvedených v článku 1 
a prvý krát vyložených v uvedenom 
členskom štáte odvážené pred prepravou z 
prístavu prvého vyloženia.

1. Príslušné úrady členského štátu môžu 
požadovať, aby bolo akékoľvek množstvo 
Južnej tresky nad 500 kg alebo Nórskeho 
homára nad 50 kg ulovených v jednej zo 
zemepisných oblastí uvedených v článku 1 
a prvý krát vyložených v uvedenom 
členskom štáte odvážené pred prepravou z 
prístavu prvého vyloženia.

Odôvodnenie

V prípade tresky je 50 kg veľmi malé množstvo a spôsobilo by mnoho nákladných povinností 
pre plavidlá, ktoré majú malý vplyv na rybolov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 20 ODSEK 2

2. Odchylne od článku 13 nariadenia 
(EHS) č. 2847/93 musia byť množstvá 
južnej tresky alebo nórskeho homára väčšie 
ako 50 kg, ktoré sa dopravujú do iného 
miesta ako je miesto vyloženia alebo 
dovozu, sprevádzané kópiou jedného z 
prehlásení uvedených v článku 8 odseku 1 
nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktoré sa 
týkajú prepravovaných množstiev rýb 
uvedeného druhu. Výnimka uvedená v 
článku 13 odseku 4 písmene b nariadenia 
(EHS) č. 2847/93 sa neuplatňuje.

2. Odchylne od článku 13 nariadenia 
(EHS) č. 2847/93 musia byť množstvá 
južnej tresky alebo nórskeho homára väčšie 
ako 500 kg, ktoré sa dopravujú do iného 
miesta, ako je miesto vyloženia alebo 
dovozu, sprevádzané kópiou jedného z 
prehlásení uvedených v článku 8 odseku 1 
nariadenia (EHS) č. 2847/93, ktoré sa 
týkajú prepravovaných množstiev rýb 
uvedeného druhu. Výnimka uvedená v 
článku 13 odseku 4 písmene b nariadenia 
(EHS) č. 2847/93 sa neuplatňuje.

Odôvodnenie

V prípade tresky je 50 kg veľmi malé množstvo a spôsobilo by mnoho nákladných povinností 
pre plavidlá, ktoré majú malý vplyv na rybolov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
ČLÁNOK 22

Článok 29 písmeno b (Nariadenia o ES č. 850/98)
Článok 22 vypúšťa sa

Obmedzenie lovu nórskeho homára
Nariadenie (ES) č. 850/98 sa mení a
dopĺňa takto:
Za článok 29a sa vkladá tento článok:

„článok 29b“
Obmedzenie lovu nórskeho homára

Lov pomocou dnových vlečných sietí a 
rybárskych noší sa zakazuje v 
zemepisných oblastiach ohraničených 
čiarou spájajúcou nasledujúce súradnice:
Oblasť 1
43°35´severnej šírky, 004°45´západnej 
dĺžky
43°45´severnej šírky, 004°45´západnej 
dĺžky
43°37´severnej šírky, 005°20´západnej 
dĺžky
43°55´severnej šírky, 005°20´západnej 
dĺžky
Oblasť 2
43°37´severnej šírky, 006°15´západnej 
dĺžky
43°50´severnej šírky, 006°15´západnej 
dĺžky
44°00´severnej šírky, 006°45´západnej 
dĺžky
43°34´severnej šírky, 006°45´západnej 
dĺžky
Oblasť 3
42°00´severnej šírky, 009°00´západnej 
dĺžky
42°27´severnej šírky, 009°00´západnej 
dĺžky
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42°27´severnej šírky, 009°30´západnej 
dĺžky
42°00´severnej šírky, 009°30´západnej 
dĺžky
Oblasť 4
37°45´severnej šírky, 009°00´západnej 
dĺžky
38°10´severnej šírky, 009°00´západnej 
dĺžky
38°10´severnej šírky, 009°15´západnej 
dĺžky
37°45´severnej šírky, 009°20´západnej 
dĺžky
Oblasť 5
36°05´severnej dĺžky, 007°00´západnej 
šírky
36°35´severnej dĺžky, 007°00´západnej 
šírky
36°45´severnej dĺžky, 007°18´západnej 
šírky
36°50´severnej dĺžky, 007°50´západnej 
šírky
36°25´severnej dĺžky, 007°50´západnej 
šírky

Odôvodnenie

Pre väčšinu plavidiel, ktoré lovia v týchto oblastiach, je rybolov nórskeho homára veľmi 
sporadickou činnosťou. Uzavretie oblastí, ako ho navrhuje Komisia, je neprimerané s 
ohľadom na požadovaný cieľ. Vedecký základ, na ktorý sa Komisia odvoláva pri podpore 
svojho návrhu, nie je pevný, a na prijatie opatrenia, ako ho navrhuje Komisia, budú potrebné 
ďalšie vedecké údaje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
PRÍLOHA

Táto príloha sa vypúšťa.

Odôvodnenie

Komisia pripúšťa, že výpočet výlovu uvedený v návrhu je prekonaný. Celá kapitola o 
obmedzení výlovu za podmienok navrhnutých Komisiou bola v tejto správe zrušená, aby 
Komisia mohla aktualizovať výpočet zodpovedajúceho obmedzenia podľa podmienok 
navrhnutých v tejto správe.  
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EXPLANATORY STATEMENT

This draft report makes significant changes to the Commission proposal establishing measures 
for the recovery of Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and the 
waters of the Western Iberian peninsula.

Before analysing the draft regulation, it should be pointed out that the Commission’s proposal 
is exclusively based on aspects relating to the conservation of resources and makes no 
mention at all of the socio-economic impact of its application. Consequently, your rapporteur 
considers it desirable to insert a reference to the economic measures which will need to be 
adopted to deal with the damage to the fishing industry as a result of the probable reduction in 
fishing possibilities available to the fleet traditionally operating in this sector.

The Commission proposal is geared to a stock-recovery objective which takes fishing 
mortality as its reference point. In contrast, the model used in the rapporteur’s proposal is 
based on biomass recovery scales over a ten-year period, which will enable the industry to 
adapt more gradually and more flexibly, ensuring greater stability for fishing without 
diminishing the ultimate objective of ensuring the recovery of stocks to sufficient levels for 
their sustainable management.

The parameters contained in the amendments to the Commission proposal as regards fishing 
mortality in the hake fishery and the possibilities for annual variations in the TACs are in 
keeping with the scientific data provided by experts at the meeting held by our committee 
with scientists and stakeholders in September 2004.

Your rapporteur considers that the provisions contained in Chapter III of the Commission 
proposal on the calculation of the fishing effort limit are incorrect and proposes that they be 
replaced by a more appropriate system based on a calculation of total allowable catches 
complemented by a fishing effort limitation scheme based on geographical areas and 
categories of fishing gear.

Your rapporteur also takes the view that the quantities laid down in the Commission proposal 
in relation to the mandatory weighing of hake (50 kg), where strict control obligations are 
imposed, are very small. The application of this decision would entail a series of very costly 
obligations for stakeholders, which are disproportionate to the possible benefits to be gained 
from this measure in relation to the recovery of stocks.

With regard to the Norway lobster fishery, your rapporteur considers that the estimates 
contained in the Commission proposal are not accurate because they take no account of actual 
fishing conditions. Fishing in the areas covered by the proposal is generally multi-species. 
Catches of lobster in these multi-species fisheries represent approximately 1% of total 
catches.

Bearing in mind that other areas are already closed, the system of closed areas proposed in the 
Commission’s plan would make trawling in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula 
all but impossible.
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With regard to the Gulf of Cadiz, there are at present no reliable scientific data on the actual 
state of stocks of hake and Norway lobster in this area, which means that, for the moment, it is 
preferable to exclude it from the regulations until we have sufficient scientific data to adopt 
appropriate measures.


