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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

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa stanovuje plán obnovy halibuta grónskeho v rámci 
Organizácie pre rybolov v severozápadnom Atlantiku 
(KOM(2004)0640 – C6-0197/2004 – 2004/0229(CNS))

(konzultačný postup)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie predložený Rade (KOM(2004)0640)1,

– so zreteľom na článok 37 Zmluvy o ES, v súlade s ktorým Rada konzultovala s 
Parlamentom (C6-0197/2004),

– so zreteľom na článok 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A6-0000/2005),

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 informovala Parlament, či má v úmysle odchýliť sa od textu 
schváleného Parlamentom;

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

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

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Názov

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa 
stanovuje plán obnovy halibuta grónskeho 
v rámci Organizácie pre rybolov v 
severozápadnom Atlantiku 

Návrh nariadenia Rady, ktorým sa 
stanovuje plán regenerácie halibuta 
grónskeho v rámci Organizácie pre rybolov 
v severozápadnom Atlantiku 
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh 
platí v rámci celého textu.  V prípade jeho 
prijatia bude potrebné uskutočniť 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v Ú. v. EÚ.
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zodpovedajúce zmeny v celom texte.)

Odôvodnenie

Coherence with the terminology of the legal rules established in the Council Regulation (EC) 
No 2371/2002 of 20 December 2002.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Článok 3 odsek 1 pododsek 2

Ak sa však NAFO rozhodne, že tieto 
úrovne CPÚ nezaistia udržateľné 
využívanie rybolovných zdrojov z tejto 
zásoby, Rada kvalifikovanou väčšinou na 
základe návrhu Komisie upraví CPÚ 
stanovené v prvom pododstavci v súlade s 
rozhodnutím NAFO.

Ak sa však NAFO rozhodne, že tieto 
úrovne CPÚ by mali byť upravené v 
súlade s preventívnym prístupom 
týkajúcim sa riadenia zásob halibuta 
grónskeho, Rada kvalifikovanou väčšinou 
na základe návrhu Komisie upraví CPÚ 
stanovené v prvom pododstavci v súlade s 
rozhodnutím NAFO.

Odôvodnenie

The TACs for such a long period will be adjusted, increased or reduced, on the basis of the 
scientific council advice.  The implementation of the recovery plan should produce an 
increase of the exploitable biomasse at mid-term.
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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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