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DÔVODOVÁ SPRÁVA 
 

Dohoda o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (ďalej len „dohoda 
o GFCM“), zriadená podľa článku XIV Ustanovujúcej listiny Organizácie OSN pre výživu a 
poľnohospodárstvo (FAO), bola schválená na konferencii FAO v roku 1949 a nadobudla 
platnosť v roku 1952. Zmeny tejto dohody boli schválené v roku 1963, 1976 a 1997. 
Európske spoločenstvo pristúpilo k GFCM 16. júna 1998 prostredníctvom rozhodnutia 
98/416/ES1. Stredozemné a čiernomorské členské štáty EÚ sú takisto zmluvnými stranami 
dohody. 

GFCM je tzv. regionálna organizácia pre riadenie rybárstva (RFMO), ktorej cieľom je 
podporovať rozvoj, ochranu racionálne hospodárenie so živými morskými zdrojmi a ich 
najlepšie využívanie a udržateľný rozvoj akvakultúry v Stredozemnom a Čiernom mori. 

Po preskúmaní fungovania dohody ukončenom v roku 2011, pri ktorom sa dospelo k záveru, 
že by sa mala zmeniť s cieľom objasniť ciele a funkcie GFCM a posilniť jej efektívnosť, sa v 
roku 2013 začal postup zmeny dohody GFCM.  

Toto zmenené znenie dohody bolo predmetom rokovaní zmluvných strán GFCM. Na 
diskusiách sa podieľal aj právny servis FAO. Rada oprávnila Komisiu rokovať v mene Únie o 
otázkach spadajúcich do kompetencie Únie. Členské štáty a Komisia viedli rokovania podľa 
svojich oblastí pôsobnosti v súlade s podmienkami svojich mandátov. V priebehu rokovaní 
členské štáty a Komisia pravidelne a úzko koordinovali svoje kroky.  

Zmluvné strany GFCM potvrdili „Zmenenú dohodu o vytvorení Všeobecnej rybárskej 
komisie pre Stredozemné more“ na 38. ročnom zasadnutí GFCM, ktoré sa konalo 19. až 24. 
mája 2014.  

V zmenenej dohode sa zrevidovali štruktúry a obsah predchádzajúcej dohody s cieľom zladiť 
ju s modernými nástrojmi RFMO. Hlavnými zmenami sú: 

– jednoznačnejšie vysvetlenie účelu a východiskových zásad dohody GFCM. V novej 
dohode sa stanovuje jednoznačný celkový cieľ biologickej, sociálnej, hospodárskej a 
environmentálnej udržateľnosti živých morských zdrojov. Takisto sa v nej zavádzajú 
vymedzenia pojmov, ktoré sú potrebné na správny výklad dohody. Presnejšie 
vymedzené funkcie GFM, ku ktorým patrí podpora spoločného riadenia rybolovu 
prostredníctvom viacročných plánov riadenia, zriadenie oblastí obmedzeného 
rybolovu, ako i zber a šírenie údajov. V tejto súvislosti nová dohoda zahŕňa kľúčové 
prvky spoločnej rybárskej politiky, pokiaľ ide o cieľ maximálneho udržateľného 
výnosu, ekosystém a prístup predbežnej opatrnosti, zníženie miery odhadzovania, boj 
proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu,  

– ustanovenia o zavádzaní opatrení/sankcií s cieľom riešiť nedodržiavanie predpisov 
zo strany členov/nečlenov, 

– vytvorenie presne vymedzeného mechanizmu na urovnávanie sporov pre prípad 
vzniku sporov medzi zmluvnými stranami.  

Zmenená dohoda je v súlade s hlavnými cieľmi spoločnej rybárskej politiky.  

Účelom návrhu je uzavrieť zmenenú dohodu GFCM v mene Európskej únie. 

Znenie zmenenej dohody tvorí prílohu k tomuto navrhovanému rozhodnutiu Rady, pričom 
FAO ešte vykoná poslednú právnu kontrolu, ktorú by mala finalizovať v októbri 2014. Preto 

                                                 
1 Ú. v. ES L 190, 4.7.1998, s. 34 – 35. 
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sa ešte v znení môžu vykonať zmeny, ale podľa všetkého by nemali byť zásadné. Komisia s 
cieľom zabrániť nenáležitému odkladu uzavretia zmenenej dohody predkladá tento návrh. 
Komisia zabezpečí predloženie znenia, ktoré validuje FAO, Rade pred začiatkom diskusií v 
pracovnej skupine Rady.  

Rade sa adresuje žiadosť, aby po získaní súhlasu Európskeho parlamentu prijala tento návrh 
čo najskôr. 
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Návrh 

ROZHODNUTIE RADY 

o uzavretí zmenenej dohody o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné 
more v mene Európskej únie 

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, 

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 43 ods. 2 v spojení 
s článkom 218 ods. 6 písm. a), 

so zreteľom na návrh Komisie2, 

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu3, 

keďže: 

(1) Dohoda o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (ďalej len 
„GFCM“) bola zostavená a schválená na piatom zasadnutí konferencie Organizácie 
OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len „FAO“) v roku 1949 a nadobudla 
platnosť 20. februára 1952.  

(2) Európske spoločenstvo sa stalo zmluvnou stranou GFCM na základe prijatia 
rozhodnutia Rady (98/416/ES) zo 16. júna 1998 o pristúpení Európskeho spoločenstva 
k Všeobecnej komisii pre rybolov v Stredozemnom mori4. 

(3) Na základe článku 1 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii Európska únia nahrádza 
Európske spoločenstvo a je jeho právnym nástupcom.  

(4) Rada 15. novembra 2013 oprávnila Komisiu rokovať v mene Únie o zmenách dohody 
GFCM pri otázkach spadajúcich do kompetencie Únie. 

(5) Členské štáty a Komisia viedli rokovania podľa svojich oblastí pôsobnosti v súlade so 
svojimi mandátmi a vo vzájomnej úzkej spolupráci. 

(6) Rokovania boli úspešne zavŕšené na zasadnutí GFCM, ktoré sa konalo 19. až 24. mája 
2014 a na ktorom bolo na základe konsenzu prijaté znenie zmenenej dohody.  

(7) Účelom zmeny je modernizovať GFCM a posilniť jej úlohu pri ochrane rybolovných 
zdrojov v oblastiach, ktoré spadajú do jej kompetencie.  

(8) Ciele, všeobecné zásady a funkcie GFCM sa preskúmali a rozšírili s cieľom 
zabezpečiť dlhodobú ochranu a udržateľné využívanie živých morských zdrojov a ich 
životného prostredia.  

(9) Zmenená dohoda je v súlade so zásadami spoločnej rybárskej politiky Únie, a preto je 
v záujme Únie schváliť ju,  

                                                 
2 Ú. v. EÚ C , , s. . 
3 Ú. v. EÚ C , , s. . 
4 Ú. v. ES L 190, 4.7.1998, s. 34 – 35. 
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PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:  

Článok 1 
Týmto sa uzatvára zmenená Dohoda o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre 
Stredozemné more uvedená v prílohe. 

Článok 2 
Predseda Rady určí osobu splnomocnenú oznámiť FAO v mene Európskej únie skutočnosť, 
že Európska únia prijala zmenenú dohodu.  

Článok 3 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 20 dní po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie. Uverejní sa v Úradnom vestníku Európskej únie. 

Dátum, keď zmenená Dohoda o vytvorení Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné 
more nadobudne platnosť, sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.  

V Bruseli 

 Za Radu 
 predseda 


