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Návrh stanoviska (PE 347.216) 
Predkladá Satu Hassi 
k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 850/98 vzhľadom na 
ochranu hlbokomorských koralových útesov pred účinkami rybolovu vykonávaného vlečnými 
sieťami v určitých oblastiach Atlantického oceánu  

Návrh nariadenia (KOM(2004)0058 – C6-0074/2004 – 2004/0020(CNS)) 

Text navrhnutý Komisiou 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Luis Manuel Capoulas Santos 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 
ODÔVODNENIE 1a (NOVÉ) 

 (1a) Článok 2 nariadenia Rady (ES) č. 
2371/2002 z 20. decembra 2002 o ochrane a 
trvalo udržateľnom využívaní zdrojov 
rybného hospodárstva v rámci spoločnej 
politiky v oblasti rybolovu ustanovuje, že 
zásady dobrého spravovania, ktorými by sa 
mala riadiť spoločná politika v oblasti 
rybolovu zahrňujú rozhodovací proces 
založený na spoľahlivých vedeckých 
poznatkoch a širokom zapojení všetkých 
zúčastnených subjektov na všetkých 
úrovniach. To znamená, že regionálne 
poradné rady sú informované o riadení 
rybolovného úsilia v oblastiach, v ktorých 
sa navrhujú opatrenia Spoločenstva na 
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riešenie otázok ochrany a riadenia. 

Or. pt 

Odôvodnenie 

Bolo by vhodné použiť odkaz na procedurálne kritériá vytvorené v rámcovom nariadení 
(nariadenie (ES) č. 2371/2002) pre spoločnú politiku v oblasti rybolovu.   

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Luis Manuel Capoulas Santos 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 
ODÔVODNENIE 4 

(4) Vedecké štúdie dokazujú, že tieto 
biotopy sa len s veľkými ťažkosťami a 
veľmi pomaly spamätávajú zo škôd 
spôsobených používaním vlečných sietí 
ťahaných po morskom dne. Je preto žiadúce 
zakázať používanie vlečných sietí ťahaných 
po morskom dne a podobného náradia v 
oblastiach, kde sú tieto biotopy zachované v 
dobrom stave. 

(4) Vedecké štúdie dokazujú, že tieto 
biotopy sa len s veľkými ťažkosťami a 
veľmi pomaly spamätávajú zo škôd 
spôsobených používaním vlečných sietí 
ťahaných po morskom dne. Je preto žiadúce 
zakázať používanie rybárskeho náradia, 
ktoré môže ľahko spôsobiť skutočné škody 
na koralových útesoch v oblastiach, kde sú 
tieto biotopy zachované v dobrom stave. 

Or. pt 

Odôvodnenie 

Je potrebné jasne stanoviť, že opatrenia Komisie sa vzťahujú na rybárske náradie, ktoré 
poškodzuje koralové útesy. 

 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Luis Manuel Capoulas Santos 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 
ČLÁNOK 1 

Článok 30(4) (Nariadenie (ES) č. 850/98) 

4. V oblastiach, ktoré sú ohraničené líniou 
spájajúcou nasledujúce koordináty, majú 
plavidlá zakázané používať akékoľvek 

4. Zakazuje sa používanie rybárskeho 
náradia, ktoré môže spôsobiť skutočné 
škody na koralových útesoch a ich 
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vlečné siete ťahané po morskom dne alebo 
siete ťahané podobným spôsobom, ktoré sa 
dotýkajú morského dna: 

a) oblasť pomenovaná „Madeira a 
Kanárske ostrovy“ 

              27°00’ severnej zemepisnej šírky 
                         19° 00’ západnej zemepisnej 
              dĺžky 

26°00’ severnej zemepisnej šírky
 15° 00’ západnej zemepisnej 
dĺžky 

26°00’ severnej zemepisnej šírky
 13° 00’ západnej zemepisnej 
dĺžky 

36°00’ severnej zemepisnej šírky
 13° 00’ západnej zemepisnej 
dĺžky 

36°00’ severnej zemepisnej šírky
 19° 00’ západnej zemepisnej 
dĺžky 

b) oblasť pomenovaná „Azorské 
ostrovy“ 

36°00’ severnej zemepisnej šírky
 23° 00’ západnej zemepisnej 
dĺžky 

42°00’ severnej zemepisnej šírky
 23° 00’ západnej zemepisnej 
dĺžky 

42°00’ severnej zemepisnej šírky
 34° 00’ západnej zemepisnej 
dĺžky 

36°00’ severnej zemepisnej šírky
 34° 00’ západnej zemepisnej 
dĺžky 

 

biotopoch, najmä používanie akejkoľvek 
vlečnej siete ťahanej po morskom dne, 
zvislých sietí alebo sietí ťahaných podobným 
spôsobom, ktoré sa dotýkajú morského dna, 
vo výhradných hospodárskych zónach 
autonómnej oblasti Azorské ostrovy, 
autonómnej oblasti Madeira a Kanárske 
ostrovy stanovených v nariadení Rady (ES) 
č. 2027/95 z 15. júna 1995, ktorým sa 
vytvára systém riadenia rybolovného úsilia 
týkajúceho sa určitých rybolovných oblastí 
a zdrojov Spoločenstva (1) v súlade s 
jurisdikciou príslušného členského štátu.  
 
(1) Ú. v. L 199, 24.8.1995, str. 1. 
 

Or. pt 
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Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje rozsah uplatňovania zákazu a definuje 
oblasti, v ktorých sa zákaz uplatňuje v súlade s ustanoveniami nariadenia (ES) č. 2027/95, na 
základe ktorého boli tieto biotopy doposiaľ chránené (pozri vysvetľujúce memorandum  k 
predloženému návrhu nariadenia KOM(2004) 0058  - 2004/0020 (CNS), na ktorý sa 
uplatňuje toto stanovisko. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Luis Manuel Capoulas Santos 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
ČLÁNOK 1 

Článok 30(4a) (nový) (Nariadenie (ES) č. 850/98) 

 V článku 30 nariadenia (ES) č. 850/98 sa 
dopĺňa tento odsek 4a: 

„4a. Regionálne poradné rady budú 
informované o vykonávaní odseku 4 tohto 
článku“  

Or. pt 

Odôvodnenie 

Bolo by vhodné použiť odkaz na rámcové nariadenie pre novú spoločnú politiku v oblasti 
rybolovu (nariadenie (ES) č. 2371/2002). 
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