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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Situace populace tresky obecné v Baltském moři je vážná. Přestože došlo v posledních letech 
ke snížení rybolovných kvót, stav části populace tresky obecné se blíží biologicky kritické 
hranici. Znamená to vážnou hrozbu pro jedinečné a výjimečně citlivé mořské prostředí 
Baltského moře.

Je naší společnou odpovědností umožnit rybolov tresky obecné v Baltském moři také 
v budoucnu. Současná platná nařízení jsou krokem správným směrem, avšak nepomohou, 
pokud se nebudou dodržovat. Ačkoli nebezpečí pro populaci tresky obecné, a tím i pro 
Baltské moře, je mnoho a jsou komplexní, největší hrozbou je nezákonný rybolov. 
Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES) odhaduje, že nezákonný rybolov tresky obecné 
tvoří 35 % až 45 % vykládky z východních populací. Nejdůležitějším způsobem ochrany 
populací tresky obecné proto není zavedení nových předpisů pro rybolov tresky obecné, ale 
zajištění toho, aby platná nařízení byla dodržována, a tato oblast má prvořadý význam.

Je úkolem členských států, aby zajistily dodržování tohoto nařízení. V současné době existují 
průkazně vážné nedostatky ve způsobu, jakým členské státy tento úkol plní. Uvedený stav 
škodí jak populaci tresky obecné, tak Baltskému moři. Jelikož Společenství není samo o sobě 
schopné dohlížet na rybolovnou činnost nebo ukládat pokuty za nezákonný rybolov, jeho úsilí 
se musí soustředit na různé způsoby, jak přimět k vynucení tohoto nařízení členské státy.

Je důležité jak z environmentálního hlediska, tak pokud jde o budoucí využití tresky obecné, 
zachovat populace tresky obecné v Baltském moři. Skutečnost, že populace jsou 
administrativně rozdělené na západní a východní oblast řízení, brání provádění dohledu, což 
má za následek rozšíření nezákonného rybolovu a zhoršení podmínek pro vědecké zkoumání. 
Jelikož populace v obou oblastech řízení na sebe vzájemně působí a proto, aby se zabránilo 
nezákonnému rybolovu a zjednodušilo se provádění dohledu, mělo by být rozdělení zrušeno a 
populace by měly být řízeny společně.

Na populaci tresky obecné má vliv také skutečnost, že stále více tresek je vyloveno, dokud 
jsou ještě mladé a stačily se třít pouze jednou, pokud vůbec. Přímým důsledkem této 
skutečnosti je, že se stav populace nezvyšuje a je snížena její reprodukční schopnost. Za 
zmínku rovněž stojí, že tržní hodnota ryb z takových vykládek je nižší, neboť tresky jsou 
příliš mladé.

Aby se zabránilo prudkému poklesu populací tresky obecné v Baltském moři, musí 
pokračovat přísné udělování kvót. Musí být umožněno provádět bez omezení každoroční 
vědecká posouzení populace tresky obecné, na nichž jsou založena rozhodnutí Rady. 
Environmentální a dlouhodobé hledisko mají prvořadou důležitost, na rozdíl od krátkodobých 
společenských a politických cílů.

Celkem vzato, pro řízení životního prostředí a rybolovu tresky obecné v Baltském moři je 
nezbytná nová rybářská politika, která přiměje rybáře v celé Unii k účasti a 
spoluodpovědnosti za přežití populace. Jeden ze systémů, který prokázal svou účinnost při 
ochraně populací ryb a napomohl k tomu, aby rybáři mohli pokračovat ve svém způsobu 
obživy, je systém ITQ (individuální přenosné kvóty). ITQ chrání ryby tím, že stanoví rybářům 
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individuální kvóty pro druh ryb, loviště a rok. Na počátku je celková kvóta dána příslušným 
úřadem, např. Vědeckotechnickým a hospodářským výborem pro rybářství (STECF), a 
následně je stanovena v souladu s návrhy v rámci rybářských organizací.

ITQ podněcuje rybáře k tomu, aby nelovili tolik ryb, neboť to má z dlouhodobého hlediska 
zhoubné následky. Je přímým zájmem rybářů, aby tato pravidla dodržovali, aby sledovali 
nezákonný rybolov a bojovali proti němu a chránili místa tření ryb. Jelikož ITQ mohou být 
prodávány, existuje rovněž pro některé rybáře, kteří si přejí změnit povolání, reálná možnost, 
aby začali novou kariéru. Systém ITQ byl dosud použit s dobrými výsledky na Novém 
Zélandu, na Aljašce a na Islandu.

Rybolov tresky obecné v Baltském moři by mohl být použit pro pilotní projekt systému ITQ 
v EU. Existuje zde omezené loviště se dvěma populacemi tresky obecné, ale v relativně 
krátké vzdálenosti, aby se rybáři mohli přemísťovat mezi lovišti a populacemi.

Celkem shrnuto, navrhovatel podává následující návrhy opatření:

1. Zrušit rozdělení na východní a západní oblast řízení a řídit populace společně, nejen 
s ohledem na vzájemné působení obou populací, ale také s cílem zjednodušit dohled a bránit 
nezákonnému rybolovu.

2. Zavést přísnější požadavky na inspekci a postihy v členských státech, pokud jde 
o nezákonný obchod, a pověřit Komisi, aby zveřejnila seznam států, které v tomto ohledu 
nepostupují správně.

3. Zvýšit minimální povolenou velikost pro vykládku tresky obecné na 40 cm, což 
poskytne treskám více příležitostí k tomu, aby se třely, a tím posílily populaci.

4. Umožnit vědeckým pracovníkům, aby určili výši kvót pro tresku obecnou, a nedovolit, 
aby členské státy přehlížely při stanovování kvót environmentální hledisko.

5. Prostřednictvím posouzení by měla Komise prověřit možnosti zavedení ITQ pro 
rybolov tresky obecné v Baltském moři, a tím zvýšení pobídek jednotlivým rybářům, aby 
populace zůstaly zachovány.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov, 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Obě populace tresky obecné 
v Baltském moři, východní i západní, jsou 
využívány stejným rybářským loďstvem, a 
proto víceletý plán pro populace tresky 
obecné v Baltském moři musí řídit obě 
populace společně, přestože jsou v určitém 
ohledu odlišné.

Odůvodnění

Rybářská plavidla a treska obecná se pohybují mezi východním a západním Baltským mořem. 
Je důležité zachovat populace tresky obecné v celém Baltském moři jak z environmentálních 
důvodů, tak s ohledem na budoucí využívání populací tresky obecné.

Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 4a (nový)

(4a) Pro populace tresky obecné v Baltském 
moři je největší hrozbou nezákonný 
rybolov, který je zaviněn nedostatečným 
dohledem nad rybolovnou činností a 
neochotou postihovat porušování platných 
nařízení.

Odůvodnění

Za účelem ochrany populace tresky obecné v Baltském moři není nejprve nutné zavést nová 
pravidla, ale spíše vynucovat dodržování platných nařízení.

Pozměňovací návrh 3
Článek 1

Tímto nařízením se zavádí víceletý plán pro 
tyto populace tresky obecné (dále jen 
„dotčené populace tresky obecné“) a jejich 
využívání rybolovem:

Tímto nařízením se zavádí víceletý plán pro 
tyto populace tresky obecné (dále jen 
„dotčené populace tresky obecné“) a jejich 
využívání rybolovem:

a) treska obecná obývající subdivize 22, 23 a 
24,

treska obecná obývající subdivize 22 až 32.

b) treska obecná obývající subdivize 25 až 
32.



PE 380.765v01-00 6/9 PA\637344CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Rozdělení na východní a západní oblast řízení by mělo být zrušeno a populace by měly být 
řízeny společně, neboť obě populace se vzájemně ovlivňují, a navíc to omezí prostor pro 
nezákonný rybolov zjednodušením dohledu.

Pozměňovací návrh 4
Článek 4

Plán zajistí udržitelné využívání dotčených 
populací tresky obecné postupným 
snižováním míry úmrtnosti způsobené 
rybolovem a jejím následným udržováním 
alespoň na těchto úrovních:

Plán zajistí udržitelné využívání dotčených 
populací tresky obecné postupným 
snižováním míry úmrtnosti způsobené 
rybolovem a jejím následným udržováním 
alespoň na úrovni 0,3 ve věku ryb 3 až 7 let 
populace tresky obecné v subdivizích 22 až 
32.

1) 0,6 ve věku ryb 3 až 6 let populace tresky 
obecné v subdivizích 22,23 a 24,
2) 0,3 ve věku ryb 4 až 7 let populace tresky 
obecné v subdivizích 25 až 32.

Odůvodnění

Mělo by být zrušeno rozdělení na východní a západní oblast řízení a populace by měly být 
řízeny společně, neboť obě populace se vzájemně ovlivňují, a navíc to omezí prostor pro 
nezákonný rybolov zjednodušením dohledu. Jednotná oblast řízení by také měla znamenat 
jednotnou míru úmrtnosti způsobené rybolovem. Pravidla by měla být přísná, jelikož 
populace tresky obecné jsou vážně ohroženy.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 6 odst. 3

3. Pokud by použití odstavce 1 vedlo k TAC, 
který by byl o více než 15 % nižší než 
hodnota TAC pro předchozí rok, Rada
schválí TAC, který je o 15 % nižší než TAC 
v předchozím roce.

vypouští se

Odůvodnění

Je naprosto nezbytné, aby Rada při stanovení kvót vycházela z existujících vědeckých 
doporučení a nepřehlížela environmentální hledisko.
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Pozměňovací návrh 6
Čl. 6 odst. 4

4. Odstavec 3 se nepoužije, jestliže 
z vědeckého hodnocení STECF vyplyne, že 
míra úmrtnosti způsobené rybolovem v roce 
uplatnění TAC překročí hodnotu 1 za rok ve 
věku ryb od 3 do 6 let populace tresky 
obecné v subdivizích 22, 23 a 24 nebo 
hodnotu 0,6 za rok ve věku ryb od 4 do 7 let 
populace tresky obecné v subdivizích 25 až 
32.

4. Odstavec 3 se nepoužije, jestliže 
z vědeckého hodnocení STECF vyplyne, že 
míra úmrtnosti způsobené rybolovem v roce 
uplatnění TAC překročí hodnotu 0,6 za rok
ve věku ryb od 3 do 7 let populace tresky 
obecné v subdivizích 22 až 32.

Odůvodnění

Mělo by být zrušeno rozdělení na východní a západní oblast řízení a populace by měly být 
řízeny společně, neboť obě populace se vzájemně ovlivňují, a navíc to omezí prostor pro 
nezákonný rybolov zjednodušením dohledu.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 8 odst. 1

1. Rybolov pomocí vlečných sítí, dánských 
nevodů a podobných zařízení s oky 
o velikosti 90 mm nebo větší, pomocí 
tenatových sítí na chytání ryb za žábry, 
tenatových sítí nebo třístěnných tenatových 
sítí s oky 90 mm nebo větší nebo 
nástražných lovných šňůr pro lov při dně je 
zakázán

1. Rybolov pomocí vlečných sítí, dánských 
nevodů a podobných zařízení s oky
o velikosti 90 mm nebo větší, pomocí 
tenatových sítí na chytání ryb za žábry, 
tenatových sítí nebo třístěnných tenatových 
sítí s oky 90 mm nebo větší nebo 
nástražných lovných šňůr pro lov při dně je 
zakázán od 15. června do 14. září 
v subdivizích 22 až 32, kde se treska obecná 
vyskytuje.

a) od 15. března do 14. května v subdivizích 
22, 23 a 24 a
b) od 15. června do 14. září v subdivizích 25 
až 27. 

Odůvodnění

Mělo by být zrušeno rozdělení na východní a západní oblast řízení a populace by měly být 
řízeny společně, neboť obě populace se vzájemně ovlivňují, a navíc to omezí prostor pro 
nezákonný rybolov zjednodušením dohledu. Jednotná oblast řízení rovněž předpokládá 
jednotná období zákazu rybolovu.
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Pozměňovací návrh 8
Čl. 8 odst. 6a (nový)

6a. Použitím odchylky od pravidel 
o minimální délce při vykládce tresky 
obecné dané v nařízení (ES) č. 2187/2005 
bude minimální délka při vykládce tresky 
obecné v subdivizích 22 až 32 stanovena na 
40 cm.

Odůvodnění

K posílení populace tresky obecné v Baltském moři je nutné změnit pravidla pro minimální 
velikost tresky obecné. Zvýšením minimální povolené velikosti na 40 cm je treskám dána větší 
příležitost třít se, a tím posílit populaci.

Pozměňovací návrh 9
Čl. 25 odst. 4a (nový)

4a. Komise provede každý rok podrobné 
posouzení řízení, kontroly a postihů vůči 
rybářům, kteří porušují ustanovení tohoto 
nařízení, v jednotlivých členských státech. 
Zpráva bude zveřejněna a bude jasně 
ukazovat, jak úspěšné byly jednotlivé 
členské státy při uplatňování tohoto 
nařízení a zda opatření členských států byla 
úspěšná či nikoliv.

Odůvodnění

Je úkolem členských států zajistit dodržování tohoto nařízení. V jejich současném způsobu 
řízení jsou prokazatelně závažné nedostatky, které mají škodlivé následky na populaci ryb a 
citlivé životní prostředí Baltského moře. Jelikož Komise není schopna přímo kontrolovat, jak 
členské státy dodržují toto nařízení, metoda jmenovitého zveřejnění těch členských států, které 
si vedly dobře, a těch, které nikoliv, může posunout vývoj správným směrem.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 27 odst. 2a (nový)

2a. Komise prověří možnost, zda by se 
Baltské moře mohlo stát pilotní oblastí pro 
testování systému individuálních 
přenosných kvót (ITQ) pro tresku obecnou 
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s ohledem na rozvoj dlouhodobě 
udržitelného systému pro populace tresky 
obecné. To by se mělo uskutečnit 
v souvislosti s vyhodnocením tohoto 
nařízení, tři roky po vstupu nařízení 
v platnost. K výsledku těchto zkoušek bude 
přihlédnuto při tvorbě jakéhokoliv nového 
plánu.

Odůvodnění

Systém individuálních přenosných kvót (ITQ) se ukázal být účinným při ochraně populací ryb 
a pro zachování způsobu obživy rybářů. ITQ poskytne jednotlivým druhům ryb ochranu tím, 
že stanoví rybářům individuální kvóty pro druhy ryb, loviště a rok. Celková kvóta je na 
počátku dána příslušným úřadem a následně stanovena v souladu s návrhem v rámci 
rybářských organizací. To posiluje iniciativu rybářů samotných při řízení populací tresky 
obecné na udržitelné úrovni.


