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Symboly pro postupy

* Konzultační postup
většina platných hlasů

**I Spolupracující postup (první čtení)
většina platných hlasů

**II Spolupracující postup (druhé čtení)
většina hlasů pro schválení společného stanoviska
většina členů parlamentních frakcí k zamítnutí nebo změně 
společného stanoviska

*** Souhlasný postup
většina členů parlamentních frakcí pro přijetí v případech 
spadajících pod články 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES 
a článku 7 Smlouvy o EU

***I Spolurozhodovací prostup (první čtení)
většina platných hlasů

***II Spolurozhodovací prostup (druhé čtení)
většina hlasů pro schválení společného stanoviska
většina členů parlamentních frakcí k zamítnutí nebo změně 
společného stanoviska

***III Spolurozhodovací prostup (třetí čtení)
většina hlasů pro schválení společného textu

(Typ postupu závisí na právním základě navrženém Komisí)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je změněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zdůraznění normální kurzívou je informací pro příslušné odbory 
označující části legislativního textu, pro které se navrhuje oprava na pomoc 
při přípravě závěrečného textu (např. zjevné chyby a opomenutí v dané 
jazykové verzi). Navrhované změny musí být odsouhlaseny s příslušným 
odborem.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍ REZOLUCE EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Rady, kterým se stanoví plán obnovy pro platýse černého v rámci 
Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku
(KOM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(Konzultační postup)

EVROPSKÝ PARLAMENT,

– s ohledem na návrh Komise Radě (KOM(2004)0640)1,

– s ohledem na článek 37 Smlouvy o ES, v souladu s nímž Rada jedná s Parlamentem 
(C6-0197/2004), 

– s ohledem na článek 51 svého jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0000/2005),

1. schvaluje návrh Komise, jak byl naposledy pozměněn;

2. vyzývá Komisi, aby příslušným způsobem pozměnila svůj návrh, v souladu s čl. 250 
odst. 2 Smlouvy o ES;

3. vyzývá Radu, aby informovala Parlament o svém záměru odchýlit se od textu, který 
schválil Parlament;

4. žádá Radu, aby opět jednala s Parlamentem, pokud bude chtít podstatně pozměnit návrh 
Komise;

5. pověřuje svého předsedu, aby jeho stanovisko předal Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Název

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví 
plán obnovy pro platýse černého v rámci 
Organizace pro rybolov v severozápadním 
Atlantiku

Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví 
ozdravný plán pro platýse černého v rámci 
Organizace pro rybolov v severozápadním 
Atlantiku
(Tato změna platí v rámci celého textu.  
V případě přijetí bude třeba provést 

  
1 Ještě nezveřejněno v Úř. věst.
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odpovídající změny v celém textu.)

Odůvodnění

Soulad s terminologií právních předpisů v nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 z 20. prosince 
2002.

Pozměňovací návrh 2
Čl. 3, odst. 1, pododst. 2

Nicméně, pokud NAFO rozhodne, že tyto 
úrovně TAC nezajistí udržitelné využívání 
rybolovných zdrojů z této populace, Rada 
kvalifikovanou většinou na základě návrhu 
Komise upraví TAC stanovené v prvním 
pododstavci v souladu s rozhodnutím 
NAFO.

Nicméně, pokud NAFO rozhodne, že tyto 
úrovně TAC by měly být upraveny 
v souladu s preventivními opatřeními 
týkajícími se řízení této populace platýze 
černého, Rada kvalifikovanou většinou na 
základě návrhu Komise upraví TAC 
stanovené v prvním pododstavci v souladu 
s rozhodnutím NAFO.

Odůvodnění

Hodnoty TAC pro takto dlouhé období budou upraveny, zvýšeny nebo sníženy na základě 
doporučení vědecké rady.  Uskutečněním ozdravného plánu by mělo dojít ke zvýšení využitelní 
biomasy ve střednědobém horizontu.
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EXPLANATORY STATEMENT

At its 25th Annual meeting of 15 - 19 September 2003, the Northwest Atlantic Fisheries 
organisation (NAFO) adopted a rebuilding plan for Greenland halibut in the NAFO Sub-area 
2 and divisions 3KLMNO.  The plan foresees a reduction of the TAC level until 2007 as well 
as additional control measures to ensure its application.

The Rebuilding Plan objective is to attain a level of exploitable biomass of five years and 
older of 140.000 tonnes on average thus assuring the stock over the long term. 

The rebuilding plan was implemented on a provisional basis in Council Regulation 2287/2003 
of 19 December 2003 which fixed the fishing opportunities and associated conditions for 
certain fish stocks and groups of fish stocks for 2004, and Council Regulation  No 27/2005 of 
22 December 2004 establishing the TACs for 2005 applicable in Community waters and, for 
Community vessels, in waters where catch limitations are required.

The Commission proposed to the Council and the Parliament a Council Regulation  
(COM(2004)0640) to implement the NAFO's recovery plan according to the rules provided 
for in Article 5 of Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the 
conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries 
Policy, which is similar to other recovery plans such as hake, cod and sole resources.

The Council proposal is coherent with the basis set in the new fisheries policy. It is in line 
with other recovery plans and includes control measures which are already applied by the 
community fleet operating in the NAFO area.
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