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OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia 1540/2012, ktorú prekladá Liz Gaffer, britská štátna občianka, 
o zmenách v spoločnej politike rybného hospodárstva

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľka petície odporúča niekoľko zlepšení týkajúcich sa spoločnej politiky rybného 
hospodárstva, najmä v oblasti vydávania licencií na lov rýb tým, ktorí uprednostňujú 
udržateľné rybolovné praktiky, postupného odstránenia odhadzovania úlovkov a ukončenia 
využívania peňazí daňovníkov na podporu ničivých rybolovných praktík v Európe 
a v zahraničí.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 7. mája 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie (doručená 28. augusta 2013)

Komisia víta úsilie predkladateľky petície v oblasti podpory pre lepšie riadenie rybárstva.
Komisia poukazuje na politickú dohodu, ktorá sa dosiahla medzi inštitúciami Únie (Európsky 
parlament, Rada ministrov a Európska komisia), týkajúcu sa návrhu novej spoločnej politiky 
rybného hospodárstva.

Očakáva sa, že v rámci tejto novej politiky, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2014, sa 
uprednostnia zdravé moria a ich populácie prostredníctvom uplatňovania zásady maximálneho 
udržateľného výnosu, ktorý teraz bude zakotvený v európskych právnych predpisoch. Takisto sa 
ňou ukončí odhadzovanie úlovkov v súlade s postupným zavádzaním povinnosti vykládky 
týkajúcej sa prakticky celého komerčného rybárstva v Únii. 
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Okrem toho sa v rámci nej vyzývajú členské štáty, aby pri rozdeľovaní rybolovných možností 
používali transparentné a objektívne kritériá vrátane kritérií s environmentálnym, 
spoločenským a hospodársky charakterom. Tieto kritéria, ktoré sa použijú, môžu zahŕňať 
okrem iného vplyv rybolovu na životné prostredie. Členské štáty sa ňou takisto vyzývajú, aby 
sa snažili poskytovať stimuly pre rybárske plavidlá využívajúce selektívny rybársky výstroj 
alebo využívanie rybolovných techník so zníženým vplyvom na životné prostredie.

V súvisiacom návrhu nového Európskeho námorného a rybárskeho fondu Komisia jasne navrhla, 
aby sa odstránilo celé verejné financovanie, pokiaľ ide o podporu ničivých rybolovných praktík. 
O tomto návrhu sa v súčasnosti vedú rokovania medzi spoluzákonodarcami.

Závery
V súlade s reformovanou novou spoločnou politikou rybného hospodárstva sú všetky podmienky 
nastavené na prispôsobenie riadenia rybárstva smerom k zlepšeniam, ku ktorým sa vyzýva 
v tejto petícii.


