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P6_TA-PROV(2007)0368
Úsilí členských států během roku 2005 k dosažení udržitelné rovnováhy 
mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 5. září 2007 o úsilí členských států během roku 
2005 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy  
(2007/2108(INI))

Evropský parlament,

- s ohledem na výroční zprávu Komise Radě a Evropskému parlamentu o úsilí členských 
států během roku 2005 k dosažení udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou 
a rybolovnými právy (KOM(2006)0872),

- s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 ze dne 20. prosince 2002 o zachování 
a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci společné rybářské politiky1,

- s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 1438/2003 ze dne 12. srpna 2003, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla k politice Společenství týkající se loďstva definované v 
kapitole III nařízení Rady (ES) č. 2371/20022,

- s ohledem na návrh nařízení Rady o vytvoření rámce Společenství pro shromažďování, 
správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství 
pro společnou rybářskou politikou (KOM(2007)0196),

- s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu „Politika vedoucí ke 
snížení nežádoucích vedlejších úlovků a eliminaci výmětů v evropském rybolovném 
odvětví“ (KOM(2007)0136),

- s ohledem na sdělení Komise o nástrojích pro řízení rybolovu na základě rybolovných 
práv (KOM(2007)0073),

- s ohledem na sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o zdokonalení ukazatelů 
rybolovné kapacity a intenzity rybolovu v rámci společné rybářské politiky 
(KOM(2007)0039,

- s ohledem na Závěrečné prohlášení světového summitu o udržitelném rozvoji, který se 
konal v Johannesburgu ve dnech od 26. srpna do 4. září 2002,

- s ohledem na článek 45 jednacího řádu,

- s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A6-0297/2007),
A. vzhledem k tomu, že ochrana a zachování mořských zdrojů a jejich využívání v souladu 

se zásadami udržitelného rozvoje musí být jedním ze základních prvků společné rybářské 
politiky,

B. vzhledem k tomu, že udržitelnost rybolovných zdrojů je základním předpokladem 
pro dlouhodobé zajištění rybářských činností a životaschopnosti odvětví rybolovu, 

C. vzhledem k tomu, že od počátku 80. let je nadměrná kapacita plavidel Společenství, 
vzhledem k dostupným zdrojům, jedním z faktorů, které vyvolávají nepřetržité 
znepokojení v souvislosti se životaschopností rybolovu,

  
1 Úř. věst. L 358, 31.12.2002, s. 59.
2 Úř. věst. L 204, 13.8.2003, s. 21.
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D. vzhledem k tomu, že v závěrečném prohlášení světového summitu o udržitelném rozvoji, 
se předpokládá vypracování analýzy ekosystému zaměřené na využívání lovišť, navrhuje 
se zastavení destruktivních způsobů rybolovu a požaduje se uplatňování zásady 
obezřetnosti při využívání zdrojů,

E. vzhledem k tomu, že na výše uvedeném summitu byl stanoven cíl, že do roku 2015 budou 
obnoveny zdroje těch druhů ryb, kterým hrozí vyhynutí, a že k výše uvedenému datu 
budou všechny rybolovné zdroje využívány v takové míře, jež je v souladu s maximální 
udržitelnou využitelností,

F. vzhledem k tomu, že Evropská unie v posledních letech přijala různé plány na obnovu 
a řízení zdrojů těch druhů ryb, kterým hrozí vyhynutí (štikozubec, treska, mořský jazyk, 
úhoř, garnát), a že lze předpokládat, že tyto plány bude třeba v budoucnu rozšířit o další 
druhy, které mají komerční využití.

G. vzhledem k tomu, že navzdory pokroku, kterého bylo dosaženo od roku 1983, kdy byl 
zahájen první orientační program zaměřený na plavidla, jehož záměrem bylo snížení 
jejich rybolovné kapacity a výkonnosti s cílem přizpůsobit je stávajícím zdrojům, nebyla 
zohledněna specifika vnitrostátních rybářských plavidel a odvětví rybolovu a některé 
členské státy uvedeného cíle nedosáhly, přičemž některé z nich dokonce intenzitu 
rybolovu ještě zvýšily,

H. vzhledem k tomu, že je nezbytné podporovat metody rybolovu, které jsou šetrné k 
životnímu prostředí a jsou v souladu s vědeckým výzkumem v oblasti rybolovu, a to 
prostřednictvím zdokonaleného lovného zařízení, větší selektivity a také zákazu lovných 
zařízení, jež poškozují mořské ekosystémy,

I. vzhledem k tomu, že ani po několika letech ještě nejsou údaje zasílané členskými státy 
homogenní, což znesnadňuje nebo téměř znemožňuje srovnávací hodnocení plavidel,

J. vzhledem k tomu, že mnoho členských států zaslalo údaje o registrování lodí s velkým 
zpožděním, a některé je dokonce neodeslaly ani v termínech stanovených právními 
předpisy Společenství,

K. vzhledem k tomu, že správné řízení zdrojů v souladu se zásadami obezřetnosti 
a udržitelného rozvoje vyžaduje posílení stávajících kontrolních mechanismů tak, aby 
státy vlajky a pobřežní státy, kde jsou lodě provozovány, se mohly kdykoli v reálném 
čase informovat o poloze lodí a o jejich rybolovné činnosti,

L. vzhledem k tomu, že dialog a účast odvětví na veškerých opatřeních vydaných s cílem 
dosáhnout rovnováhy mezi stavem loďstva a stavem zdrojů jsou nezbytnými podmínkami 
pro to, aby byla tato opatření účinná,

M. vzhledem k tomu, že rybáři a svazy, které je zastupují, by se měli podílet na stanovení 
opatření v oblasti ochrany mořského prostředí a obnovy rybích populací,

N. vzhledem k tomu, že rybářské poradní sbory jsou účinným orgánem pro spolupráci 
a dialog mezi různými zájmy, které se střetávají v rámci odvětví rybolovu (životní 
prostředí, ochrana přírody, odborníci z různých oborů v rámci tohoto odvětví, včetně 
výroby a zpracování a akvakultury), za předpokladu, že existuje úzký vztah mezi 
zeměpisnou oblastí a problematikou, kterou se zabývají,

O. vzhledem k tomu, že odvětví rybolovu v ostrovních a v nejodlehlejších oblastech 
Evropské unie čelí konkrétním problémům daným zvláštnostmi mořských biotopů, jejichž 
povaha si zasluhuje zvláštní ochranná opatření, a drobné pobřežní loďstvo, které působí 
v náročných podmínkách, jež jsou dány morfologií kontinentální plošiny a výskytem 
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zdrojů na otevřeném moři, což vyžaduje zvláštní podmínky pro zajištění bezpečnosti lodí 
a rybolovu,

1. blahopřeje Komisi k výroční zprávě o úsilí členských států během roku 2005 k dosažení 
udržitelné rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými právy, neboť i přes 
těžkosti vyplývající z rozdílných informací, které členské státy ve svým zprávách 
poskytly, nabízí syntézu rozvoje národních loďstev, která umožňuje analýzu jejich 
vývoje;

2. znovu zdůrazňuje, že je třeba zvolit globálnější přístup k opatřením na ochranu mořského 
prostředí a obnovu rybích populací, zejména posuzováním a zkoumáním určitých faktorů, 
jež mají značný dopad na mořské prostředí a na stav rybolovných zdrojů, jako znečištění 
pobřeží a znečištění na volném moři, odpady z průmyslu a ze zemědělství, hloubení dna 
a lodní doprava, a to jako doplněk současných metod řízení; domnívá se, že iniciativa 
Společenství je v této oblasti prioritou;

3. konstatuje, že bylo dosaženo postupného snížení celkové kapacity a výkonu lodí (ročně 
asi o 2 %), aniž by však došlo ke snížení míry využívání zdrojů, neboť lepší technická 
vybavenost lodí umožnila kompenzovat nebo překonat omezení, pokud jde o výkon 
a intenzitu rybolovu, které toto nepatrné snížení představuje;

4. považuje za nepřípustné, že v oblasti shromažďování a předávání údajů týkající se 
přizpůsobení rybolovné kapacity stavu zásob členské státy neplní své povinnosti a vyzývá 
Komisi, aby považovala neplnění těchto povinností za závažné pochybení a podle toho je 
trestala, jako je tomu v případě povinnosti rybářů předkládat údaje o úlovcích;

5. zdůrazňuje, že přizpůsobování vnitrostátních rybářských plavidel stávajícím zdrojům 
musí zohledňovat dosavadní snížení intenzity rybolovu, zejména úroveň plnění víceletých 
orientačních programů;

6. připomíná, že je nutné, aby veškerá opatření týkající se úpravy vnitrostátních rybářských 
plavidel a obnovy rybích populací byla přijímána za účasti rybářů, a aby se zakládala  
na vědeckém výzkumu v oblasti rybolovu;

7. naléhavě žádá Komisi, aby urychleně předložila návrhy pokynů, které zaručí, že členské 
státy budou poskytovat harmonizované informace, jež umožní provádět srovnávací 
analýzy vývoje jednotlivých národních loďstev, a umožní jednotlivým státům podávat 
členěné informace o množství ryb, které vylovily lodě provozované v jejich pobřežních 
oblastech;

8. upozorňuje, že vzhledem ke stávající situaci a k přetrvávající nadbytečné kapacitě by 
mohlo být žádoucí přehodnotit účinnost stávajících programů na přizpůsobení plavidel 
Společenství rybolovným právům a ponechat v politice Společenství v oblasti zachování 
a řízení rybolovu prostor jiným účinnějším systémům, jež by samy o sobě mohly vést 
dokonce k významnějšímu snížení kapacity než systémy stanovené právními předpisy 
Společenství;

9. žádá, aby Komise schválila vhodné iniciativy pro případný přechod od systému řízení 
plavidel založeného na omezení tonáže a výkonnosti plavidel k jinému systému, který 
umožní kontrolovat rybolovnou činnost podle zeměpisných rybolovných oblastí 
a na základě vhodných technických opatření pro udržitelné řízení rybolovných zdrojů;

10. žádá Komisi, aby předložila návrhy na zlepšení bezpečnosti plavidel pro drobný pobřežní 
a řemeslný rybolov, s cílem zvýšit objem a výkon motorů těchto plavidel a přispívat 
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k jejich obnově, čímž se zlepší hygienické a bezpečnostní podmínky na palubách, aniž by 
došlo ke zvýšení rybolovné činnosti; 

11. žádá Komisi, aby předložila návrh na vytvoření zvláštního regionálního poradního sboru 
pro nejodlehlejší oblasti Evropské unie;

12. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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