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RADA
EURÓPSKEJ ÚNIE

V Bruseli 11. januára 2011 (12.01)
(OR. en)

5038/11

PECHE 1

POZNÁMKA
Od: Generálny sekretariát
Komu: Delegácie
Č. návrhu Kom.: 16068/10 PECHE 277 

(J/L dokument 17546/10 PECHE 340)
Predmet: Návrh nariadenia Rady, ktorým sa na rok 2011 stanovujú rybolovné možnosti pre 

určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné vo vodách EÚ a pre 
plavidlá EÚ v určitých vodách nepatriacich EÚ
– vyhlásenia Rady a Komisie

Delegáciám v prílohe zasielame vyhlásenia Rady a Komisie.

Jednostranné vyhlásenia delegácii sa uvedú v samostatnom dokumente (5139/11 PECHE 2).

_______________
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1. K stanoveniu konečných rybolovných možností

„Komisia má v úmysle Rade čo najskôr predložiť návrh na stanovenie konečných rybolovných 

možností vrátane nepridelených možností na lov určitých populácií rýb a skupín populácií rýb z 

nariadenia o TAC na rok 2011, ktoré podliehajú dvojstranným rybárskym konzultáciám s 

Faerskými ostrovmi, aby mohla Rada prijať príslušný právny akt najneskôr 31. mája 2011.“

2. K odhadzovaniu vo vzťahu k Nórsku 

„Komisia podnikne kroky potrebné na splnenie podmienky, ktorá sa dohodla s Nórskom v súvislosti 

tým, že v záujme zabránenia odhadzovaniu sa na palube môžu ponechať ryby, ktoré nedosahujú 

predpísanú veľkosť, ak ich ulovili plavidlá zúčastňujúce sa skúšok plne zdokumentovaného 

rybolovu. Komisia sa zaväzuje preskúmať možnosť rozšírenia tohto prístupu na všetky druhy 

rybolovu.“

3. K lovu rýb druhu Capros aper

„Komisia vyhlasuje, že má v úmysle prijať začiatkom roka príslušné kroky zamerané na to, aby sa v 

rámci riadneho legislatívneho postupu stanovila vhodná veľkosť ôk sietí na lov rýb druhu Capros 

aper s cieľom skompletizovať právny rámec pre tento druh rybolovu na rok 2011.“ 

4. K nových a rozvíjajúcim sa oblastiam rybolovu

„Rada a Komisia uznávajú, že je potrebné stanoviť usmernenia na tvorbu a rozširovanie nových a 

rozvíjajúcich sa oblastí rybolovu. Rada vyzýva Komisiu, aby takéto usmernenia navrhla v roku 

2011 v rámci reformy spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Súčasťou tohto návrhu 

môže byť aj požiadavka uskutočniť pred vytvorením a rozšírením nových a rozvíjajúcich sa oblastí 

rybolovu posúdenia vplyvu na životné prostredie a náležite sa v ňom zohľadní práca, ktorú v tejto 

oblasti vykonali FAO a NEAFC.“
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5. K zákazu lovu tresky v oblasti IIIa

„Komisia konštatuje, že populácia tresky v Kattegate preukazuje napriek výraznému znižovaniu 

TAC počas posledných desiatich rokov iba málo známok zlepšenia. Preto Komisia uznáva potrebu 

ďalších opatrení na ochranu tejto populácie. V tejto súvislosti požiada Komisia výbor STECF, aby 

zhodnotil účinnosť sezónnych zákazov všetkých druhov rybolovu využívajúcich vlečný výstroj 

okrem tých, v rámci ktorých sa loví zanedbateľné množstvo tresky, od 1. januára do 30. apríla s 

cieľom chrániť neresiacu sa populáciu. Na základe tohto hodnotenia Komisia zváži možnosť 

zaradiť takéto opatrenie do preskúmania plánu na obnovu populácií tresky.“

6. K preskúmaniu plánu na obnovu populácií tresky

„Komisia so zreteľom na pretrvávajúci zlý stav populácií tresky, na ktoré sa vzťahuje naradenie 

Rady (ES) č. 1342/2008, a nedostatok dôkazov o znižovaní rybolovného úhynu, uskutoční 

preskúmanie všetkých relevantných faktorov, ktoré sa týkajú rybolovu zameraného na príslušné 

populácie tresky. Súčasťou tohto preskúmania budú opatrenia stanovené v súlade s uvedeným 

nariadením, ich vykonávanie a ich účinky vrátane opatrení zameraných na znižovanie odhadzovania 

a opatrení ovplyvňujúcich hospodárenie s populáciami tresky, o ktorých rozhodli členské štáty, ako 

aj uplatňovanie obmedzení rybolovného úsilia.

Preskúmanie bude zahŕňať vedecké a kontrolné aspekty a od členských štátov sa bude vyžadovať 

predloženie príslušných údajov. Komisia požiada v súvislosti s preskúmaním o odporúčanie výboru 

STECF a prostredníctvom regionálnych poradných rád bude konzultovať so zainteresovanými 

stranami. Komisia sa zaväzuje zvolať konferenciu, na ktorej sa prerokujú výsledky týchto 

konzultácií.“
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7. K zákazu lovu tresky v oblasti VIa

„Komisia a Rada sa dohodli, že zvážia priestorové a časové obmedzenia zamerané na ochranu 

tresky v súvislosti s rybolovnými možnosťami na lov tresky a druhov lovených spoločne s treskou 

od 1. februára do 31. marca v zóne vymedzenej týmito súradnicami:

7°00 z. d. 55°00 s. š.

6°00 z. d. 55°00 s. š.

6°00 z. d. 55°30 s. š.

7°00 z. d. 55°30 s. š.

Na základe hodnotenia výboru STECF by sa podobné obmedzenia mohli považovať za vhodné na 

účely znižovania úhynu tresky aj v iných častiach zóny VIa.“

8. K podmienkam pre vedľajšie úlovky

„Komisia požiada výbor STECF o vedecké odporúčanie v súvislosti s pravdepodobnými účinkami 

regulácie povolených vykládok tresky zo zóny VIa ako pomernej časti vykládok iných druhov 

(obmedzenie vedľajších úlovkov) vo forme samostatného obmedzenia alebo v kombinácii s 

obmedzením TAC. Na základe získaného odporúčania Komisia predloží vhodné návrhy.“

9. K rybolovnému úsiliu Španielska 

„Na skupinu španielskych plavidiel, ktoré používajú vlečné siete na lov merlúzy na západe Škótska, 

sa v súčasnosti nevzťahuje režim obmedzenia úsilia v rámci plánu na obnovu populácií tresky. Táto 

skupina sa bude musieť do režimu obmedzenia úsilia v rámci plánu na obnovu populácií tresky 

opätovne zaradiť, ak nebude možné preukázať, že naďalej loví menej ako 1,5 % tresky. Španielsko 

môže využiť príležitosť predložiť výboru STECF na jarnom plenárnom zasadnutí v roku 2011 

doplňujúce údaje o úlovkoch, aby dokázalo, že táto podmienka je splnená. Ak sa dostatočné 

doplňujúce údaje neposkytnú, Rada a Komisia sa zaväzujú zabezpečiť, aby sa táto skupina plavidiel 

bezodkladne opäť zaradila do plánu na obnovu populácií tresky v súlade s pravidlami ustanovenými 

v tomto pláne a jeho vykonávacích predpisoch.“ 



5038/11 pp/KT/zp 5
DG B III SK

10. K obmedzeniam úsilia v Keltskom mori

„Rada a Komisia uznávajú odporúčanie rady ICES a výboru STECF o potrebe zabrániť zvyšovaniu 

rybolovného úsilia v akomkoľvek rybolove v Keltskom mori. Táto otázka by sa mala podrobnejšie 

rozpracovať v roku 2011 v kontexte prebiehajúceho preskúmania rybolovu v západných vodách.“

11. K obmedzeniam úsilia a kvót

„Komisia bude v úzkej spolupráci s dotknutými členskými štátmi sledovať vývoj využívania kvót a 

úsilia s cieľom posúdiť, či celkový prídel úsilia postačuje na využitie kvót pridelených týmto 

členských štátov, a v prípade potreby riešiť akékoľvek problémy zistené pri tomto posúdení.“

12. K populáciám tresky jednoškvrnnej a tresky merlang v Keltskom mori

„Komisia berie na vedomie záväzok členských štátov používať pri love tresky jednoškvrnnej a 

tresky merlang v Keltskom mori výstroj so zvýšenou selektívnosťou.“

13. K oblastiam TAC na lov homára štíhleho v oblasti VII

„Rada a Komisia sa zhodujú, že je potrebné bližšie preskúmať opatrenia potrebné na zohľadnenie 

odporúčania rady ICES a výboru STECF o tom, že je vhodné obhospodarovať jednotlivé funkčné 

jednotky homára štíhleho v zóne VII. Táto otázka by sa mala podrobnejšie rozpracovať v roku 

2011.“

14. K makrele

„Navrhovaná kvóta na lov makrely sa preskúma, aby sa zabezpečilo dodržanie relatívnej stability a 

aby sa pri rozdeľovaní príslušných kvót EÚ v roku 2011 spravodlivo zohľadnili všetky platby 

členských štátov. Na tento účel Komisia zorganizuje do 31. januára 2011 technické zasadnutie, na 

ktorom sa stanoví príslušná metodika.“ 
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15. K soley v západnej časti Lamanšského prielivu – plne zdokumentovaný rybolov

„Komisia a Rada sa zhodujú, že v roku 2011 je potrebné podrobne monitorovať a zhodnotiť 

iniciatívu zameranú na plne zdokumentovaný rybolov soley v západnej časti Lamanšského prielivu, 

a najmä posúdiť vplyv týchto opatrení na znižovanie odhadzovania soley v tejto oblasti na základe 

údajov, ktoré poskytnú dotknuté členské štáty.“

16. K vyhláseniu Rady a Komisie k lovu kreviet v oblasti NAFO 3M

„Komisia môže v záujme uceleného hospodárenia v rámci vonkajšej politiky v oblasti rybného 

hospodárstva a s ohľadom na vedecké odporúčanie predložiť Rade na účely výročného zasadnutia 

NAFO v roku 2011 návrh na preskúmanie opatrení zameraných na hospodárenie s populáciou 

krevety v oblasti 3M, v ktorom sa stanoví, že lov tejto populácie sa v prípade priaznivého 

vedeckého odporúčania opäť otvorí. Rada okrem toho vyzýva Komisiu, aby čo najskôr predložila 

návrh dlhodobého plánu hospodárenia s touto populáciou.“

17. K plánu pre populácie južnej merlúzy a homára štíhleho

„Komisia a Rada sa zhodujú, že bez toho, aby bol dotknutý výsledok preskúmania plánu na obnovu 

južnej merlúzy a homára štíhleho v roku 2011, sa zdá byť vhodné vylepšiť súčasný systém 

obmedzovania rybolovného úsilia tak, aby sa zohľadňoval vplyv rôznych druhov výstroja na 

dotknuté populácie.

Komisia so zreteľom na pretrvávajúci zlý stav populácie južnej merlúzy a nedostatok dôkazov o 

znižovaní rybolovného úhynu dokončí skúmanie všetkých relevantných faktorov ovplyvňujúcich 

rybolov zameraný na južnú merlúzu. Súčasťou tohto preskúmania budú opatrenia stanovené v 

súlade s plánom na obnovu južnej merlúzy a homára štíhleho, ich vykonávanie a ich prínos k 

zlepšeniu stavu týchto populácií.“ 



5038/11 pp/KT/zp 7
DG B III SK

18. K vyhláseniu Komisie k plánu zameranému na kapacitu rybolovu tuniaka modroplutvého 

(príloha IV)

„Komisia uznáva, že plán EÚ na riadenie rybolovnej kapacity uvedený v prílohe IV bode 4 

tabuľkách A a B sa možno zreviduje. V tejto revízii sa zohľadnia vnútroštátne plány riadenia 

rybolovnej kapacity, ktoré členské štáty predložia na schválenie Komisii predtým, ako sa vo 

februári predložia ICCAT.  

Plán riadenia EÚ uvedený v súčasnom nariadení sa preto zreviduje po nadchádzajúcom 

medzizasadnutí ICCAT (február 2011), na ktorom ICCAT formálne prijme plány riadenia kapacity 

predložené zmluvnými stranami vrátane EÚ.“

19. K povoleniam udeleným venezuelským plavidlám na lov rýb rodu Lutjanus vo 

Francúzskej Guyane

„Rada berie na vedomie skutočnosť, že Komisia má v úmysle predložiť jej onedlho návrh 

rozhodnutia Rady, ktorým sa schvaľuje vyhlásenie o súhlase s prístupom rybárskych plavidiel 

plaviacich sa pod vlajkou Venezuelskej bolívarovskej republiky do výhradnej hospodárskej zóny 

pri pobreží Francúzskej Guyany (zodpovedá medzinárodnej dohode, a preto je potrebný súhlas 

Európskeho parlamentu). Toto vyhlásenie Rady o súhlase bude právnym základom pre vydávanie 

povolení týmto plavidlám. Rada a Komisia chápu, že v záujme zabránenia narušeniu dodávok pre 

spracovateľský priemysel Francúzskej Guyany je potrebné, aby mohli venezuelské plavidlá 

pokračovať v činnosti od začiatku roka 2011. Vzhľadom na to sa do ukončenia procesu prijímania 

uvedeného rozhodnutia Rady o vyhlásení o súhlase budú povolenia vydávať na predbežnom 

základe.“
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20. K politike odhadzovania

„Komisia a Rada uznávajú, že odhadzovanie rýb je plytvaním s prírodnými zdrojmi a vážnym 

problémom celosvetového a európskeho rybného hospodárstva. Rozsiahlym odhadzovaním sa 

poškodzujú morské ekosystémy a finančná životaschopnosť rybárskych podnikov a táto prax je 

nežiadúca aj z morálneho hľadiska. 

Komisia a Rada sú odhodlané znižovať odhadzovanie teraz a v rámci zreformovanej spoločnej 

politiky v oblasti rybného hospodárstva. Vítajú opatrenia členských štátov a iných subjektov 

zamerané na riešenie tohto problému, medzi ktoré patria skúšky alternatívnych systémov 

hospodárenia, plne zdokumentovaný rybolov alebo hospodárenie prostredníctvom rybolovného 

úsilia, a budú s nimi úzko spolupracovať. Komisia a Rada očakávajú výsledky iniciatív, ako je 

riadenie rybolovných kvót, aby mohol výbor STECF posúdiť ich účinnosť, pokiaľ ide o znižovanie 

odhadzovania a celkového úhynu rýb.“ 

_______________


