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Rybolov v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre 
Stredozemné more) ***I
Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 26. marca 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 
o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody o GFCM 
(Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more) (COM(2018)0143 – C8-0123/2018 
– 2018/0069(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0143),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-
0123/2018),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 23. mája 
20181,

– so zreteľom na predbežnú dohodu schválenú gestorským výborom podľa článku 69f 
ods. 4 rokovacieho poriadku, a na záväzok zástupcu Rady, vyjadrený v liste zo 
6. februára 2019, schváliť pozíciu Európskeho parlamentu v súlade s článkom 294 ods. 
4 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0381/2018),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

1 Ú. v. EÚ C 283, 10.8.2018, s. 95.



3. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v 
úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

4. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.



P8_TC1-COD(2018)0069

Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 26. marca 2019 na účely prijatia 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení nariadenie 
(EÚ) č. 1343/2011 o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu v oblasti dohody 
o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more)

(Keďže bola dosiahnutá dohoda medzi Európskym parlamentom a Radou, pozícia 
Európskeho parlamentu zodpovedá záverečnému legislatívnemu aktu, nariadeniu (EÚ) 
2019/982.)



PRÍLOHA K LEGISLATÍVNEMU UZNESENIU

Vyhlásenie Komisie o rekreačnom rybolove

Komisia pripomína, že jedným z cieľov stanovených v ministerskom vyhlásení MedFish4Ever 
prijatom v marci 2017 je stanoviť súbor základných pravidiel na zabezpečenie účinného 
riadenia rekreačného rybolovu v celom Stredozemnom mori, a to čo najskôr, najneskôr však do 
roku 2020. 

V súlade s týmto cieľom je v opatreniach strednodobej stratégie Všeobecnej rybárskej komisie 
pre Stredozemné more (GFCM) na obdobie rokov 2017 – 2020, ktoré sa majú vykonať v oblasti 
GFCM, zahrnuté posúdenie vplyvu rekreačného rybolovu a posúdenie najlepších riadiacich 
opatrení na reguláciu týchto činností. V tejto súvislosti bola v rámci GFCM zriadená pracovná 
skupina pre rekreačný rybolov s cieľom vypracovať harmonizovanú regionálnu metodiku 
posudzovania rekreačného rybolovu. 

V záujme dosiahnutia cieľa stanoveného vo vyhlásení MedFish4Ever bude Komisia 
pokračovať vo svojom úsilí v rámci GFCM. 

Vyhlásenie Komisie o korale červenom

Komisia pripomína, že ochranné opatrenia prijaté v rámci regionálneho plánu flexibilného 
riadenia využívania koralu červeného v Stredozemnom mori [odporúčanie GFCM/41/2017/5] 
sú dočasné. Tieto opatrenia, ktoré zahŕňajú možnosť zaviesť obmedzenia výlovu, posúdi 
Vedecký poradný výbor (SAC) GFCM v roku 2019 na účely ich revízie zo strany GFCM na jej 
43. výročnom zasadnutí (november 2019).


