
PA\637344SK.doc PE 380.765v01-00

SK SK

EURÓPSKY PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

PREDBEŽNÉ ZNENIE
2006/0134(CNS)

26.10.2006

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

pre Výbor pre rybné hospodárstvo

k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre zásoby 
tresky v Baltickom mori a rybolov využívajúci zásoby tresky
(KOM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Christofer Fjellner



PA\637344SK.doc PE 380.765v01-002/9PA\637344SK.doc

SK

PA_Legam



PA\637344SK.doc PE 380.765v01-003/9PA\637344SK.doc

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Situácia v súvislosti so zásobami tresky v Baltickom mori je vážna.  Napriek zníženiu 
rybolovných kvót v posledných rokoch sa časti zásoby tresky blížia biologicky kritickej 
hranici. Predstavuje to vážnu hrozbu pre jedinečný a mimoriadne citlivý morský ekosystém 
Baltického mora.

Máme spoločnú zodpovednosť za to, aby aj v budúcnosti bolo možné loviť tresku v 
Baltickom mori. Existujúce právne predpisy sú krokom správnym smerom, ale nebudú 
užitočné, ak sa nebudú dodržiavať. Hoci sú hrozby pre tresku a tým aj pre Baltické more 
početné a komplexné, najväčšou hrozbou je nezákonný rybolov.  Medzinárodná rada pre 
výskum mora (ICES) odhaduje, že nezákonný rybolov tresky predstavuje 35 % až 45 % 
vykládky tresky z východných zásob. Najdôležitejšou metódou ochrany zásob tresky preto nie 
je zavedenie nových ustanovení v oblasti rybolovu tresky, ale skôr záruky, že existujúce 
právne predpisy sa budú dodržiavať. Táto oblasť musí mať prvoradý význam.

Je zodpovednosťou členských štátov, aby zabezpečili dodržiavanie tohto nariadenia. V 
súčasnosti zjavne existujú vážne nedostatky v tom, ako si členské štáty túto zodpovednosť 
plnia. Táto situácia je nepriaznivá tak pre zásoby tresky, ako aj pre životné prostredie 
Baltického mora. Keďže Spoločenstvo samo osebe nemôže kontrolovať rybolovné činnosti 
ani ukladať pokuty za nezákonný rybolov, jeho úsilie sa musí zameriavať na rôzne metódy s 
cieľom stimulovať členské štáty k uplatňovaniu tohto nariadenia.

Tak z hľadiska životného prostredia, ako aj s ohľadom na dostupnosť tresky v budúcnosti je 
dôležité, aby sa zásoby tresky zachovali v celom Baltickom mori.  Skutočnosť, že zásoby 
tresky sú dnes administratívne rozdelené na východnú a západnú riadiacu oblasť, sťažuje 
kontrolu, vedie k zvýšeniu nezákonného rybolovu a je jednou z príčin nedostatočných 
vedeckých údajov. Keďže zásoby tresky v oboch riadiacich oblastiach sa navzájom 
ovplyvňujú a preto, aby sa zabránilo nezákonnému rybolovu a zjednodušila kontrola, malo by 
sa toto rozdelenie zrušiť a zásoby tresky by sa mali spravovať spoločne.

Zásoby tresky negatívne ovplyvňuje aj skutočnosť, že príliš veľké množstvo tresky bolo 
vyložené za mlada, mohlo sa trieť iba raz a v niektorých prípadoch vôbec nie. Priamym 
dôsledkom je zastavenie rastu zásob a znížená schopnosť obnovovania zásob. Treba tiež 
poznamenať, že trhová hodnota rýb pri konečnej vykládke je nižšia, pretože vyložené tresky 
sú príliš mladé.

Aby sa zabránilo prudkému poklesu zásob tresky v Baltickom mori, musí pokračovať prísne 
prideľovanie kvót. Každoročné vedecké vyhodnotenie zdrojov tresky, z ktorého vychádzajú 
rozhodnutia Rady, musí byť umožnené bez obmedzenia. Stredobodom záujmu je hľadisko 
životného prostredia a dlhodobé hľadisko, a nie krátkodobé sociálne a politické ciele.

Vcelku možno konštatovať, že pre riadenie životného prostredia a rybolovu tresky v 
Baltickom mori je potrebná nová politika rybného hospodárstva, ktorá povedie k tomu, že 
rybári v celej Únii si uvedomia a prevezmú svoju zodpovednosť za zachovanie zásob rýb. 
Jeden zo systémov, ktorý preukázal svoju účinnosť pri ochrane zásob rýb a umožňuje 
rybárom pokračovať v ich spôsobe zabezpečovania obživy, je ITQ (individuálne prenosné 
kvóty). ITQ poskytujú individuálne práva na rybolov tým, že prideľujú rybárom individuálne 
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kvóty podľa druhu, rybolovnej oblasti a roku.  Celkovú kvótu spočiatku určí príslušný orgán, 
napr. Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybné hospodárstvo (STECF), a následne 
sa táto kvóta stanoví v súlade s návrhmi vlastných organizácií rybárov.

ITQ podnecujú rybárov, aby nelovili príliš veľa rýb, pretože to má z dlhodobého hľadiska 
bezprostredné nepriaznivé dôsledky. Je priamo v záujme rybárov, aby dodržiavali pravidlá, 
sledovali nezákonný rybolov a bojovali proti nemu a ochraňovali miesta pre trenie rýb.  
Keďže ITQ možno predať, existuje tiež pre rybárov, ktorí si želajú zanechať toto povolanie, 
reálna možnosť pre začiatok novej kariéry. ITQ sa s dobrými výsledkami uplatnili na Novom 
Zélande, Aljaške a Islande.

Rybolov tresky v Baltickom mori by sa mohol využiť ako pilotný projekt pre uplatnenie ITQ 
v EÚ. Baltické more je ohraničenou rybolovnou oblasťou s dvomi zásobami tresky, ale s 
pomerne krátkymi vzdialenosťami pre pohyb rybárov medzi rybolovnými oblasťami a 
zásobami rýb.

Ako zhrnutie navrhuje spravodajca výboru požiadaného o stanovisko tieto opatrenia:

1. Zrušiť rozdelenie na východnú a západnú riadiacu oblasť a riadiť zásoby spoločne 
nielen preto, že obe zásoby rýb sa navzájom ovplyvňujú, ale aj s cieľom zjednodušiť kontroly 
a zabrániť nezákonnému rybolovu.

2. Zaviesť prísnejšie požiadavky na kontroly a postihy členských štátov týkajúce sa 
nezákonného rybolovu tresky a poveriť Komisiu, aby zostavila a zverejnila zoznam štátov, 
ktoré majú v tejto súvislosti nedostatky. 

3. Zvýšiť minimálnu prípustnú veľkosť pre vyloženú tresku na 40 cm, čím sa treskám 
umožní ďalej množiť a tak sa posilnia zásoby.

4. Umožniť vedeckým pracovníkom, aby určovali výšku kvót pre tresku, a nedovoliť 
členským štátom, aby pri stanovovaní kvót ignorovali environmentálne hľadisko.

5. Komisia by mala v rámci svojho hodnotenia preskúmať možnosti zavedenia ITQ pre 
rybolov tresky v Baltickom mori a tým aj zvýšenia stimulov pre jednotlivých rybárov, aby 
zachovali zásoby rýb.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybné 
hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 3a(nové)

(3a) obe predmetné zásoby tresky v 
Baltickom mori, východná a západná, sú 
využívané tými istými rybárskymi flotilami; 
viacročný plán pre zásoby tresky v 
Baltickom mori sa preto musí týkať 
obidvoch zásob napriek tomu, že sa z 
určitých hľadísk odlišujú.  

Odôvodnenie

Rybárske lode a tresky sa pohybujú medzi východným a západným Baltickým morom. 
Zachovať zásoby tresky v celom Baltickom mori je dôležité nielen z ekologického hľadiska, 
ale aj preto, aby bola treska k dispozícii aj v budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 4 a (nové)

(4a) najvážnejšou hrozbou pre zásoby 
tresky v Baltickom mori je nezákonný 
rybolov, ktorého príčinou je nedostatočná 
kontrola rybolovných činností a neochota 
trestať za porušenia súčasných právnych 
predpisov. 

Odôvodnenie

Na ochranu zásob tresky v Baltickom mori netreba okamžite stanoviť nové predpisy, 
dôležitejšie je presadzovať dodržiavanie už existujúcich. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1

Týmto nariadením sa ustanovuje viacročný 
plán pre tieto zásoby tresky (ďalej len 
„príslušné zásoby tresky“) a využívanie 
týchto zásob rybolovom:

Týmto nariadením sa ustanovuje viacročný 
plán pre tieto zásoby tresky (ďalej len 
„príslušné zásoby tresky“) a využívanie 
týchto zásob rybolovom::

(a) treska žijúca v podoblastiach 22, 23 
a 24;

treska žijúca v podoblastiach 22 až 32;

(b) treska žijúca v podoblastiach 25 až 32.
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Odôvodnenie

Rozdelenie na východnú a západnú riadiacu oblasť by sa malo zrušiť a zásoby by sa mali 
riadiť spoločne, pretože obe zásoby sa navzájom ovplyvňujú. Zjednodušením kontrol by sa 
tiež zmenšil rozsah nezákonného rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok  4

V pláne sa zabezpečuje udržateľné 
využívanie príslušných zásob tresky 
postupným znižovaním miery úhynu pri 
rybolove a jej následným udržiavaním aspoň 
na týchto úrovniach:

V pláne sa zabezpečuje udržateľné 
využívanie príslušných zásob tresky 
postupným znižovaním miery úhynu pri 
rybolove a jej následným udržiavaním aspoň 
na úrovni 0,3 vo veku rýb 3 až 7 rokov pre 
zásoby tresky v podoblastiach 25 až 32

1) 0,6 vo veku rýb 3 až 6 rokov pre zásoby 
tresky v podoblastiach 22, 23 a 24;
2) 0,3 vo veku rýb 4 až 7 rokov pre zásoby 
tresky v podoblastiach 25 až 32.

Odôvodnenie

Rozdelenie na východnú a západnú riadiacu oblasť by sa malo zrušiť a zásoby by sa mali 
riadiť spoločne, pretože obe zásoby sa navzájom ovplyvňujú. Zjednodušením kontrol by sa 
tiež zmenšil rozsah nezákonného rybolovu. Spoločná riadiaca oblasť by mala znamenať aj 
rovnaké miery úhynu. Keďže zásoby tresky v Baltickom mori sú vážne ohrozené, pravidlá by 
mali byť prísne. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 6 odsek 3

3. Ak by uplatňovanie odseku 1 znamenalo 
zníženie TAC v porovnaní s TAC 
v predchádzajúcom roku o viac ako 15 %, 
Rada prijme TAC, ktoré je o 15 % nižšie 
ako TAC daného roka.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Je mimoriadne dôležité, aby Rada zohľadnila existujúce rady vedcov a neignorovala pri 
určovaní kvót environmentálne aspekty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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Článok 6 odsek 4

4. Odsek 3 sa neuplatňuje, ak z vedeckého 
hodnotenia STECF vyplýva, že miera úhynu 
pri rybolove v roku uplatňovania TAC 
prekročí hodnotu 1 za rok vo veku rýb od 3 
do 6 rokov pre zásoby tresky 
v podoblastiach 22, 23 a 24 alebo hodnotu 
0,6 za rok vo veku rýb od 4 do 7 rokov pre 
zásoby tresky v subdivíziách 25 až 32.

4. Odsek 3 sa neuplatňuje, ak z vedeckého 
hodnotenia STECF vyplýva, že miera úhynu 
pri rybolove v roku uplatňovania TAC 
prekročí hodnotu 0,6 za rok vo veku rýb od 
3 do 7 rokov pre zásoby tresky 
v podoblastiach 22 až 32.

Odôvodnenie

Rozdelenie na východnú a západnú riadiacu oblasť by sa malo zrušiť a zásoby by sa mali 
riadiť spoločne, pretože obe zásoby sa navzájom ovplyvňujú. Zjednodušením kontrol by sa 
tiež zmenšil rozsah nezákonného rybolovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 8 odsek 1

1. Rybolov pomocou vlečných sietí, 
dánskych záťahových sietí alebo podobným
výstrojom s veľkosťou oka 90 mm alebo 
viac a rybolov pomocou žiabrových sietí, 
splietaných sietí alebo ohradových sietí 
s veľkosťou oka 90 mm alebo viac alebo 
pomocou lovných šnúr na rybolov pri 
morskom dne sa zakazuje:

1. Rybolov pomocou vlečných sietí, 
dánskych záťahových sietí alebo podobným 
výstrojom s veľkosťou oka 90 mm alebo 
viac a rybolov pomocou žiabrových sietí, 
splietaných sietí alebo ohradových sietí s 
veľkosťou oka 90 mm alebo viac alebo 
pomocou lovných šnúr na rybolov pri 
morskom dne sa zakazuje od 15. júna do 14. 
septembra v podoblastiach 22 až 32, aj je 
prítomná treska.

(a) od 15. marca do 14. mája 
v podoblastiach 22, 23 a 24 a
(b) od 15. júna do 14. septembra 
v podoblastiach 25 až 27.

Odôvodnenie

Rozdelenie na východnú a západnú riadiacu oblasť by sa malo zrušiť a zásoby by sa mali 
riadiť spoločne, pretože obe zásoby sa navzájom ovplyvňujú. Zjednodušením kontrol by sa 
tiež zmenšil rozsah nezákonného rybolovu. Spoločná riadiaca oblasť by mala tiež znamenať 
rovnaké obdobia zákazu lovu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 8 odsek 6 a (nový)
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6a. Odchylne od predpisov o minimálnej  
veľkosti rýb pri výkladke tresky 
ustanovenej v nariadení (ES) 2187/2005 je 
minimálna veľkosť tresky v podoblastiach 
22 až 32 pri výkladke 40 cm. 

Odôvodnenie

Na posilnenie zásob tresky v Baltickom mori je potrebné upraviť predpisy o minimálnej 
veľkosti tresky v Baltickom mori. Zvýšením minimálnej povolenej veľkosti na 40 cm sa 
treskám umožní ďalej množiť, čím sa zásoby posilnia. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 25 odsek 4 a (nový)

4a. Komisia vykoná každý rok podrobné 
vyhodnotenie jednotlivých členských štátov, 
pokiaľ ide o kontroly, monitorovanie a
sankcie voči rybárom porušujúcim 
ustanovenia tohto nariadenia. Táto správa 
sa uverejňuje a presne sa v nej uvádza 
úspešnosť jednotlivých členských štátov pri 
uplatňovaní tohto nariadenia a úspechy 
alebo neúspechy opatrení členských štátov.

Odôvodnenie

Je zodpovednosťou členských štátov, aby zabezpečili dodržiavanie tohto nariadenia. V 
súčasnosti zjavne existujú vážne nedostatky kontrolách, ktoré poškodzujú zásoby rýb a citlivé 
životné prostredie Baltického mora. Keďže Komisia nedokáže priamo kontrolovať ako členské 
štáty dodržiavajú toto nariadenie, vymenovanie členských štátov, ktoré dodržiavajú predpisy 
lepšie a horšie, môže posunúť vývoj správnym smerom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 27 odsek 2 a (nový)

2a. Komisia posúdi možnosť toho, aby sa 
Baltické more stalo pilotnou oblasťou na 
testovanie systému individuálnych 
prevoditeľných kvót na tresky vzhľadom na 
vypracovanie dlhodobo udržateľného 
systému lovu tresky. Toto sa uskutoční v 
spojení s vyhodnotením tohto nariadenia tri 
roky po nadobudnutí účinnosti nariadenia. 
Výsledok posúdenia sa zohľadní pri 
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vypracovávaní akéhokoľvek nového plánu.

Odôvodnenie

Systém individuálnych prevoditeľných kvót (ITQ) sa ukázal ako efektívny pri ochrane zásob 
rýb a umožňuje rybárom zachovať zdroj obživy. ITQ poskytuje individuálne práva na rybolov 
tým, že prideľuje rybárom individuálne kvóty podľa druhu, rybolovnej oblasti a roku. Celkovú 
kvótu najprv stanoví príslušný orgán a neskôr sa určí v súlade s návrhom vlastných 
organizácií rybárov. Toto posilňuje motiváciu samotných rybárov ohľadne trvalo 
udržateľného riadenia zásob.


