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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Návrh Komisie

Škodlivé postupy odstraňovania plutiev žralokov (finning) na palube rybárskych plavidiel, 
ktorých telá sa následne odhadzujú do mora, sú v Európskej únii od roku 2003 oficiálne 
zakázané v súlade s nariadením (ES) č. 1185/2003.

Nariadenie však ustanovuje možnosť výnimky z pravidiel s cieľom získať osobitné povolenia. 
Ide o výnimky, ktoré sa stali pravidlom najmä v prípade dvoch členských štátov – Španielska 
a Portugalska.

Komplikovaný systém schvaľovania odstraňovania plutiev na palube v rámci povoleného 5 % 
pomeru medzi hmotnosťou plutiev a hmotnosťou tela však v podstate znemožnil vykonávanie 
účinných kontrol. Overovať dodržiavanie tohto pomeru (hmotnosť tela sa mení podľa toho, či 
je, alebo nie je vypitvané), najmä v prípade, že plutvy sa vykladajú v iných prístavoch ako 
telá, je skutočne veľmi zložité.

Podľa jednoznačného názoru vedeckej obce je v záujme zastavenia postupu odstraňovania 
plutiev nutné zaviesť povinnosť vykladania plutiev prirodzene spojených s telami.

Na základe tohto konštatovania a v súlade s povinnosťami na úrovni FAO predložila Komisia 
v roku 2009 oznámenie o akčnom pláne Spoločenstva na zachovanie a riadenie žralokov, z 
ktorého sa odvíja tento návrh, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1185/2003 na 
odstránenie všetkých súčasných výnimiek.

Trh so vzácnymi druhmi

Ryby patriace k taxonomickej jednotke Elasmobranchii, ku ktorým patria žraloky a rajotvaré 
ryby, majú zvláštne biologické vlastnosti, ktorým sa pripisuje ich mimoriadna zraniteľnosť v 
dôsledku neregulovaného a intenzívneho rybolovu. Príčinou ich nízkeho reprodukčného 
potenciálu a slabej schopnosti zvyšovania a obnovy populácie je mimoriadne neskoré 
dosiahnutie sexuálnej zrelosti: napríklad samec žraloka krátkoplutvového ju dosiahne vo veku 
7 – 9 rokov, samička až vo veku 19 – 21 rokov. Tento druh sa navyše rozmnožuje len každé 
tri roky s gestačným obdobím 15 – 18 mesiacov, z čoho vyplýva nízka miera počatých 
jedincov.

Najčastejšie lovenými druhmi sú žralok modrý (Prionace glauca) s 80 % podielom na
celoeurópskom rybolove a žralok krátkoplutvový (Isurus oxirinchus) s 10% podielom. 
Svetová únia ochrany prírody (IUCN) považuje žraloka krátkoplutvového za zraniteľný druh 
a žraloka modrého za takmer ohrozený druh v celosvetovom meradle a za zraniteľný druh v 
stredozemskej oblasti.

Vzhľadom na pokles populácií týchto druhov Spojené štáty americké, 8 štátov Strednej 
Ameriky, Taiwan, Nemecko a Spojené kráľovstvo už rozhodli nepovoliť ďalšie odstraňovanie 
plutiev na palube rybárskych plavidiel.

Európa je na druhom mieste na svete v počte ulovených žralokov. Podľa údajov FAO Fishstat 
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priznali členské štáty EÚ v roku 2009 vykládku 111 916 ton rajotvorých rýb a žralokov, čo 
predstavuje 16 % celosvetových vykládok.

Európska únia je jedným z hlavných vývozcov žraločích plutiev na trhy v Hongkongu a Číne. 
Tento obchod je jedným z najvýnosnejších odvetví rybného hospodárstva: plutvy sú totiž 
základnou prísadou mimoriadne obľúbenej „čínskej polievky”.

Názor spravodajcu výboru požiadaného o stanovisko

Spravodajca dôrazne podporuje návrh Komisie. Metóda prirodzene spojených plutiev je 
jedinou účinnou metódou, ako obmedziť odstraňovanie plutiev (finning) a zabezpečiť 
členským štátom jednoduchú, efektívnu a nezaťažujúcu kontrolu plnenia tohto nariadenia. 
Zámerom pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov je teda objasniť a potvrdiť text nariadenia.

Za obzvlášť dôležité považujeme spresniť rozšírenie kontrol na celý rozsah pôsobnosti 
nariadenia, ktoré sa neuplatňuje len na rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členských 
štátov, ale tiež na všetky plavidlá v morských vodách Únie. Dosť často sa napríklad vyskytujú 
prípady japonských lodí s dlhými lovnými šnúrami, ktoré vykladajú žraločie plutvy v prístave 
Vigo v Galícii.

Keďže vedecké údaje o týchto druhoch do veľkej miery chýbajú, mali by členské štáty 
uvádzať vo svojich výročných správach Komisii presnejšie údaje o vykladaní žralokov 
zahrňujúce identifikáciu ulovených druhov, ich množstvo, celkovú hmotnosť podľa druhu 
a rybolovnej oblasti tak, aby bolo možné vytvoriť vedecky spoľahlivé databázy, ktoré sú 
nutné na realizáciu opatrení na plnenie akčného plánu Spoločenstva pre zachovanie a 
udržateľné riadenie žralokov.

Okrem toho by bolo potrebné dôkladnejšie sledovať aj kvalitu vykonaných kontrol a 
poskytnúť tak Komisii presnejšie a úplnejšie údaje o kontrolách a sankciách, ktoré uplatňujú 
rôzne členské štáty.

Spravodajca ďalej považoval za vhodné vyjadriť v znení nariadenia aj povinnosť každej 
rybárskej lode vykladať žralokov s plutvami prirodzene spojenými s telami, ktorá sa v 
súčasnom znení považuje za samozrejmú. 

Spravodajca by chcel pripomenúť široký politický súhlas, ktorý vyjadrila väčšina poslancov 
Európskeho parlamentu písomnému vyhláseniu zo 16. decembra 2010, v ktorom bola 
Komisia požiadaná, aby zakázala akékoľvek odstraňovanie žraločích plutiev. Výkonný orgán 
EÚ týmto návrhom konkrétne vyhovel tejto potrebnej požiadavke. Parlament ju môže na 
tomto mieste len pevne podporiť.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybné 
hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 2

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Ryby patriace k taxonomickej jednotke 
Elasmobranchii, ktorá zahŕňa žraloky 
a rajotvaré ryby, sú vo všeobecnosti veľmi 
zraniteľné nadmerným výlovom 
v dôsledku charakteristík ich životného 
cyklu, teda pomalého rastu, neskorého 
dospievania a malého počtu mláďat. 
V uplynulých rokoch boli niektoré 
populácie žralokov vážne zasiahnuté 
a ohrozené, pretože sa prudko zvýšil dopyt 
po produktoch zo žraloka, predovšetkým 
po plutvách.

(2) Ryby patriace k taxonomickej jednotke 
Elasmobranchii, ktorá zahŕňa žraloky 
a rajotvaré ryby, sú vo všeobecnosti veľmi 
zraniteľné nadmerným výlovom 
v dôsledku charakteristík ich životného 
cyklu, teda pomalého rastu, neskorého 
dospievania a malého počtu mláďat. 
V uplynulých rokoch boli niektoré 
populácie žralokov vážne zasiahnuté 
loďami, ktoré sa plavia pod vlajkou 
členských štátov v morských vodách, ktoré 
buď patria k výsostným vodám členských 
štátov, alebo spadajú pod ich právomoc, 
alebo v iných morských vodách, a dnes sú 
ohrozené, pretože sa prudko zvýšil dopyt 
po produktoch zo žraloka, predovšetkým 
po plutvách.

Or. it

(Pozri článok 1 bod 1 a 2 nariadenia (ES) č. 1185/2003.)

Odôvodnenie
S priznaným podielom 16 % celosvetového výlovu žralokov a rajotvarých rýb v roku 
2009(FAO Fishstat) je Európska únia na druhom mieste na svete, čo sa týka objemu 
ulovených žralokov. Na prevažnej časti uloveného objemu sa podieľajú španielske a 
portugalské lode s dlhými rybolovnými šnúrami a lode s vlečnými sieťami s mraziarenským 
zariadením, ktoré lovia v Atlantickom, Tichom a Indickom oceáne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 3

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) Nariadenie (ES) č. 1185/2003 
umožňuje členským štátom, aby vydávali 
osobitné povolenia na rybolov dovoľujúce 
spracovanie na palube, pri ktorom sa môžu 

(3) Nariadenie (ES) č. 1185/2003 
umožňuje členským štátom, aby vydávali 
osobitné povolenia na rybolov dovoľujúce 
spracovanie na palube, pri ktorom sa môžu 
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plutvy žralokov oddeľovať od tiel. 
S cieľom zabezpečiť, aby hmotnosť plutiev 
zodpovedala hmotnosti tiel, bol stanovený 
pomer hmotnosti plutiev k hmotnosti tela 
žraloka, avšak po spracovaní môžu byť 
plutvy a telá vyložené v rôznych 
prístavoch. V takých prípadoch je 
používanie tohto pomeru neúčinné 
a vytvára priestor na výskyt odstraňovania
plutiev žralokom. Tieto okolnosti brzdia 
zhromažďovanie údajov, napríklad
určovanie druhov, štruktúra populácie, 
ktoré slúžia ako podklady pre vedecké 
odporúčania na zavedenie opatrení na 
zachovanie rybolovu.

plutvy žralokov oddeľovať od tiel. 
S cieľom zabezpečiť, aby hmotnosť plutiev 
zodpovedala hmotnosti tiel, bol stanovený 
pomer hmotnosti plutiev k hmotnosti tela 
žraloka, avšak po spracovaní môžu byť 
plutvy a telá vyložené v rôznych 
prístavoch. V takých prípadoch je 
používanie tohto pomeru neúčinné 
a vytvára priestor na odstraňovanie plutiev 
žralokom. Tieto okolnosti bránia 
zhromažďovaniu údajov, ako je určovanie 
druhov a štruktúra populácie, ktoré slúžia 
ako podklady pre vedecké odporúčania na 
zavedenie opatrení na riadenie a 
zachovanie rybolovu.

Or. it

Odôvodnenie

Zmienka o „riadení” je už zahrnutá v 9 z 20 jazykových verzií návrhu a je potrebné, aby 
všetky verzie boli jednotné v tom, že sa nebudú zmieňovať len o zachovaní, ale aj riadení 
rybolovu. Zámerom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je preto doplniť tento údaj vo 
zvyšných 11 jazykoch (španielčine, nemčine, estónčine, gréčtine, angličtine, taliančine, 
lotyštine, maďarčine, maltskom jazyku, slovenčine a slovinčine). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Organizácia OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO) prijala v roku 
1999 Medzinárodný akčný plán na 
zachovanie a riadenie populácií žralokov, 
ktorý bol základom pre oznámenie 
Komisie o akčnom pláne Európskeho 
spoločenstva na zachovanie a riadenie 
populácií žralokov z roku 2009, v ktorom 
sa Únia zaviazala prijať všetky potrebné 
opatrenia na zachovania žralokov a na 
minimalizáciu odpadu a vyhadzovania 
zvyšných častí ulovených žralokov. Rada 
podporila celkový prístup a konkrétne ciele 
Únie stanovené v uvedenom oznámení.

(4) Organizácia OSN pre výživu 
a poľnohospodárstvo (FAO) prijala v roku 
1999 Medzinárodný akčný plán na 
zachovanie a riadenie populácií žralokov, 
ktorý bol základom pre oznámenie 
Komisie o akčnom pláne Európskeho 
spoločenstva na zachovanie a riadenie 
populácií žralokov z 5. februára 2009, 
v ktorom sa Únia zaviazala prijať všetky 
potrebné opatrenia na zachovania žralokov 
a na minimalizáciu odpadu a vyhadzovania 
zvyšných častí ulovených žralokov. Rada 
podporila celkový prístup a konkrétne ciele 
Únie stanovené v uvedenom oznámení a 
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vyzvala Komisiu, aby venovala osobitú 
pozornosť otázke odstraňovania plutiev a 
aby čo najskôr predložila zmenu a 
doplnenie nariadenia (ES) č. 1185/2003, 
najmä pokiaľ ide o výnimky a podmienky 
ich uplatňovania.

Or. it

Odôvodnenie

V záveroch Rady sa výslovne poukazuje na nariadenie č. 1185/2003 a na nutnosť zmeniť a 
doplniť oslobodenia od zákazu odstraňovania plutiev v ňom obsiahnutého.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 6a (nové)

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Vyhlásenie Európskeho parlamentu 
zo 16. decembra 2010 o podpore 
sprísnenia zákazu Európskej únie 
týkajúceho sa odstraňovania žraločích 
plutiev1  kritizuje výnimky z nariadenia 
(ES) č. 1185/2003 a vyzýva Komisiu, aby 
pri zmene a doplnení tohto nariadenia 
brala do úvahy metódu plutiev prirodzene 
spojených s telami.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Odôvodnenie

Parlament vo svojom písomnom vyhlásení zo 16. decembra 2010 vyzval Komisiu, aby do 
konca druhého roka plnenia akčného plánu Spoločenstva týkajúceho sa žralokov (február 
2011) predložila návrh úplného zákazu odstraňovania žraločích plutiev na palube rybárskych 
lodí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 7

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) Európska komisia v rámci 
požadovaného posúdenia vplyvu 
zorganizovala v rokoch 2010 – 2011 
verejné konzultácie s cieľom získať 
informácie o najprijateľnejšom spôsobe, 
akým by sa malo zmeniť a doplniť 
nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003. 
Výsledkom posúdenia vplyvu je, že 
nariadenie by sa malo zmeniť a doplniť 
tak, aby sa všetky žraloky museli vykladať 
s neodstránenými plutvami. Na dosiahnutie 
základného cieľa zachovať zásoby
žralokov a s prihliadnutím na výsledok 
verejných konzultácií je potrebné a vhodné 
primerane zmeniť a doplniť nariadenie 
(ES) č. 1185/2003,

(7) Európska komisia v rámci 
požadovaného posúdenia vplyvu 
zorganizovala v rokoch 2010 – 2011 
verejné konzultácie s cieľom získať 
informácie o najprijateľnejšom spôsobe, 
akým by sa malo zmeniť a doplniť 
nariadenie Rady (ES) č. 1185/2003. 
Výsledkom posúdenia vplyvu je, že 
nariadenie by sa malo zmeniť a doplniť 
tak, aby sa všetky žraloky museli vykladať 
s plutvami prirodzene spojenými s telami. 
Na dosiahnutie základného cieľa zachovať 
populácie žralokov a s prihliadnutím na 
výsledok verejných konzultácií je potrebné 
a vhodné primerane zmeniť a doplniť 
nariadenie (ES) č. 1185/2003,

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné jasne a jednoznačne uviesť, že všetky ulovené  žraloky sa musia vykladať s 
plutvami prirodzene spojenými s telami s cieľom zabrániť nesprávnej praxi odkladania 
plutiev do osobitných vreciek, ktoré sa následne pripoja k telu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 2
Nariadenie (ES) č. 1185/2003
Článok 3 – odseky 1a a 1b (nový)

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Za odsek 1 článku 3 sa vkladá tento 
odsek 1a:

2) V článku 3 sa za odsek 1 vkladajú tieto 
odseky:

1a Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
a s cieľom uľahčiť skladovanie na palube, 
plutvy žraloka sa môžu čiastočne narezať 
a zložiť k telu žraloka.“

„1 a) Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, 
a s cieľom uľahčiť skladovanie na palube, 
plutvy žraloka sa môžu čiastočne narezať 
a zložiť k telu žraloka.
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1 b) Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1a, 
všetky ulovené žraloky sa musia vykladať 
s plutvami prirodzene spojenými s 
telami.”

Or. it

Odôvodnenie

Je potrebné jasne a jednoznačne uviesť, že všetky ulovené žraloky sa musia vykladať s 
plutvami prirodzene spojenými s telami. Táto požiadavka nie je uvedená nikde inde.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č 1185/2003
Článok 6 – odsek 1 – úvodná časť

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Keď rybárske plavidlá plaviace sa pod 
vlajkou členského štátu chytajú, držia na 
palube, prekladajú alebo vykladajú 
žraloky, členský štát vlajky pošle Komisii 
najneskôr 1. mája súhrnnú ročnú správu 
o vykonávaní tohto nariadenia počas 
predchádzajúceho roka. Správa opisuje 
sledovanie plnenia požiadaviek tohto 
nariadenia plavidlami a opatrenia na 
presadzovanie, ktoré prijmú členské štáty 
v prípadoch neplnenia požiadaviek. Správa 
poskytuje predovšetkým tieto informácie:„

1. Členský štát, ktorého rybárske plavidlá
chytajú, držia na palube, prekladajú alebo 
vykladajú žraloky, a/alebo členský štát, 
ktorého rybárske plavidlá plaviace sa pod 
vlajkou tretieho štátu prekladajú alebo 
vykladajú žraloky, pošle Komisii najneskôr 
1. mája súhrnnú ročnú správu 
o vykonávaní tohto nariadenia počas 
predchádzajúceho roka. Správa opisuje 
sledovanie plnenia požiadaviek tohto 
nariadenia plavidlami a opatrenia na 
presadzovanie, ktoré prijmú členské štáty 
v prípadoch neplnenia požiadaviek. V 
súlade s nariadením Rady (ES)
č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým 
sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva 
na zabezpečenie dodržiavania pravidiel 
spoločnej politiky v oblasti rybného 
hospodárstva1, 
a s vykonávacím nariadením Komisie 
(EÚ) č. 404/2011 z 8. apríla 2011, ktorým 
sa ustanovujú podrobné pravidlá 
vykonávania nariadenia Rady (ES) 
č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém 
kontroly Spoločenstva na zabezpečenie 
dodržiavania pravidiel spoločnej politiky 
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rybného hospodárstva2, sa vyžadujú 
predovšetkým tieto informácie:
1 Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1
2 Ú. v. EÚ L 112, 30.4.2011, s. 1

Or. it

Odôvodnenie

V článku 1 nariadenia č. 1185/2003 je určený rozsah pôsobnosti. Nariadenie sa nevzťahuje 
len na rybárske plavidlá plaviace sa pod vlajkou členských štátov, ale aj na všetky rybárske 
lode v morských vodách, ktoré patria do ich právomoci. Navyše niektoré členské štáty, 
ktorých rybárske plavidlá nelovia, nedržia na palube, neprekladajú ani nevykladajú žraloky, 
vlastnia prístavy, v ktorých majú rybárske plavidlá tretích štátov možnosť vykladať žraloky. 
Obe uvedené nariadenia zavádzajú konkrétne pravidlá týkajúce sa kontroly rybolovu a 
podrobných podmienok pre kontroly a sankcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1185/2003
Článok 6 – odsek 1 – zarážka 1

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

počet vykládok žralokov, – počet vykládok žralokov a pre každú 
vykládku počet kusov rozdelený podľa 
druhu a rybolovnej oblasti a celková 
hmotnosť každého druhu;

Or. it

Odôvodnenie

Na základe analýzy Komisie nariadenie 1185/2003 neumožňuje zhromažďovanie takých 
údajov, ako sú zisťovanie druhov a populácií, ktoré predstavujú základ vedeckých odporúčaní 
týkajúcich sa realizácie opatrení zameraných na riadenie a zachovanie rybolovu.  Je teda 
potrebné, aby členské štáty zaznamenávali vyložené druhy žralokov, rybolovné oblasti, počet 
kusov a celkovú hmotnosť na každý druh a aby tieto údaje zahrnuli do výročných správ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1185/2003
Článok 6 – odsek 1 – zarážka 2
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Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet vykonaných kontrol, – počet, dátum a miesto vykonaných 
kontrol,

Or. it

Odôvodnenie

V záujme správneho a úplného uplatňovania tohto nariadenia je dôležité, aby členské štáty 
mali k dispozícii presné údaje týkajúce sa kontrol, ktoré vykonali príslušné orgány.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 1 – bod 5
Nariadenie (ES) č. 1185/2003
Článok 6 – odsek 1 – zarážka 3

Text Komisie Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– počet a charakter zistených prípadov 
neplnenia požiadaviek vrátane úplnej 
identifikácie plavidla (plavidiel), ktorého 
sa to týka.

– počet a charakter zistených prípadov 
neplnenia požiadaviek vrátane úplnej 
identifikácie plavidla (plavidiel), ktorého 
sa to týka, ako aj sankcie za každý prípad 
porušenia pravidiel..

Or. it

Odôvodnenie

V nariadení (ES) č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na 
zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky rybného hospodárstva, sa určuje, že 
sa majú systematicky prijímať vhodné opatrenia (vrátane začatia správneho alebo 
trestnoprávneho konania v súlade s vnútroštátnymi predpismi) voči fyzickým alebo 
právnickým osobám, u ktorých existuje podozrenie, že porušili pravidlá spoločnej politiky 
rybného hospodárstva.


