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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Rybolov za použití unášených sítí je spojen vysokou vedlejší úmrtností chráněných druhů, 

jako jsou mořští savci, mořské želvy a mořští ptáci. Podle současných právních předpisů EU 

je zakázáno lovit unášenými sítěmi delšími než 2,5 km a uchovávat na palubě či používat 

jakékoli sítě bez ohledu na jejich velikost za účelem lovu nepovolených druhů. V Baltském 

moři, Velkém a Malém Beltu a Øresundu je zakázáno mít na palubě nebo používat jakýkoliv 

druh unášených sítí. Stávající legislativa však obsahuje právní skuliny, které umožňují tato 

pravidla obcházet. Tím se prosazování legislativy komplikuje a dochází k nezákonnému 

používání unášených sítí. Návrh Komise, jehož smyslem je tyto nedostatky odstranit, je proto 

třeba uvítat. 

Komise navrhuje absolutní zákaz rybolovu za použití malých unášených sítí bez jakékoli 

možnosti výjimek. To je nepřiměřené. Takový plošný zákaz by totiž mohl mít negativní 

dopad na některé pobřežní komunity a neoprávněně znemožnit udržitelný rybolov unášenými 

sítěmi živnostníkům. Vědecké údaje v tomto ohledu chybí, a proto zatím není možné 

kvantifikovat socio-ekonomický dopad takového zákazu či posoudit dopad živnostenského 

rybolovu unášenými sítěmi na chráněné druhy. Dosud nejsou dostupné ani vědecké údaje 

o živnostenském rybolovu unášenými sítěmi, které by vypovídaly o míře výmětů, vedlejších 

úlovků či prostorového rozmístění rybolovu. Proto by členské státy měly mít možnost se 

od absolutního zákazu odchýlit a umožnit, aby se po určitou dobu mohly některé druhy 

stávajícího rybolovu unášenými sítěmi provozovat i nadále. Ovšem s tím, že po tuto dobu 

budou shromažďovat o příslušných činnostech potřebné informace. Po uplynutí dané lhůty by 

měl být stávající rybolov unášenými sítěmi povolen pouze tehdy, pokud jej schválí Komise. 

Ta tak přitom učiní, jen pokud bude přesvědčena, že daná rybolovná činnost nebude mít 

škodlivý dopad na chráněné či nepovolené druhy. 

Zatímco vědecké údaje o dopadu rybolovu malými unášenými sítěmi neexistují, o škodlivém 

dopadu na chráněné druhy ve Středozemním moři, zejména kytovce, které má používání 

unášených sítí s velkými oky („ferrettara“), existují podrobné doklady (např. ve studii 

autorského kolektivu Di Natale a spol. nazvané Studie úlovků z rybolovu unášenými sítěmi 

prováděného italskými rybářskými plavidly: druhové složení, informace pozorovatelů 

a rozložení podél sítě; třetí odborná konzultace o stavu velkých pelagických druhů 

ve Středozemním moři, Fuengirola, Španělsko, 1994, Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 44 (1): 226–

235). Plošný zákaz rybolovu sítěmi „ferrettara“ ve Středozemním moři bez jakýchkoli 

výjimek je proto nutný a přiměřený. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov 

jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 
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Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (3a) Problematiku náhodného odlovu 

a zabíjení chráněných druhů, zejména 

kytovců, je vzhledem k vysoké míře 

ochrany, kterou jim poskytuje směrnice 

Rady 92/43/EHS1a, k jejich značnému 

ohrožení a k povinnosti dosáhnout 

dobrého stavu životního prostředí 

do roku 2020 nutné řešit komplexně 

v rámci všech druhů rybolovu a veškerého 

rybolovného zařízení. Komise by proto 

měla předložit ucelený legislativní rámec, 

který by zajistil účinnou ochranu kytovců. 

  

 _______________ 

 1a Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 

21. května 1992 o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 

22.7.1992, s. 7). 

 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Ukázalo se, že stávající právní rámec 

Unie pro unášené sítě má nedostatky, 

mezery v těchto pravidlech se dají snadno 

obejít a pravidla jsou neúčinná, pokud jde 

o řešení problematiky ochrany v souvislosti 

s tímto lovným zařízením. 

(10) Ukázalo se, že stávající právní rámec 

Unie pro unášené sítě má nedostatky, 

mezery v těchto pravidlech se dají snadno 

obejít a pravidla jsou neúčinná, pokud jde 

o řešení problematiky ochrany v souvislosti 

s tímto lovným zařízením. Je nutné 

odstranit všechny stávající mezery 

v právních předpisech, aby bylo zajištěno, 

že se k lovu vysoce stěhovavých druhů 

nebudou používat unášené sítě. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15a) Úplný zákaz drobného rybolovu 

pomocí unášených sítí by mohl mít velmi 

negativní socio-ekonomický dopad 

na pobřežní komunity a na drobný 

rybolov pomocí unášených sítí, který je 

provozován v souladu s dávnými tradicemi 

a způsoby rybolovu. Nedostatek vědeckých 

údajů neumožňuje přesně vyhodnotit tyto 

socio-ekonomické vlivy ani posoudit 

dopad drobného rybolovu pomocí 

unášených sítí na chráněné druhy. 

 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (15b) Aby bylo možné docílit důsledné 

právní úpravy drobného rybolovu pomocí 

unášených sítí, je nutné vzít v úvahu 

veškerá regionální specifika a specifika 

drobného rybolovu při pobřeží v Evropské 

unii. 

 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) Vzhledem k výše uvedeným důvodům 

a s cílem věnovat náležitou pozornost 

(16) Je prokázáno, že používání 

unášených sítí s velkými oky 
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problémům se zachováním rybolovných 

zdrojů, které toto rybolovné zařízení nadále 

způsobuje, a dosáhnout cílů v oblasti 

životního prostředí a prosazování předpisů 

efektivním a účinným způsobem při 

současném zohlednění minimálních 

sociálně-hospodářských dopadů je 

nezbytné zcela zakázat držení na palubě 

nebo používání jakéhokoli druhu 

unášených sítí ve všech vodách Unie 

a všemi plavidly Unie, ať již působí 

ve vodách Unie nebo mimo ně, jakož i 

neunijními plavidly ve vodách Unie. 

ve Středozemním moři má vážný negativní 

dopad na chráněné druhy, zejména 

kytovce. Proto je nezbytné zakázat 

ve Středozemním moři držení na palubě 

nebo používání unášených sítí s oky 

většími než 50 mm. Členské státy by měly 

shromažďovat údaje o zbývající rybolovné 

činnosti pomocí unášených sítí, aby 

mohla Komise posoudit socio-ekonomický 

dopad této rybolovné činnosti a její dopad 

na životní prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 16 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (16a) Aby bylo možné přihlédnout 

k novým informacím o socio-

ekonomickém dopadu rybolovné činnosti 

pomocí unášených sítí a jeho dopadu 

na životní prostředí, měla by být Komisi 

udělena pravomoc přijímat v souladu 

s článkem 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie akty týkající se zákazu 

braní určitých druhů unášených sítí 

na palubu a jejich používání. Je obzvláště 

důležité, aby Komise v rámci přípravné 

činnosti vedla odpovídající konzultace, 

a to i na odborné úrovni. Při přípravě 

a vypracování aktů v přenesené 

pravomoci by Komise měla zajistit, aby 

byly příslušné dokumenty předány 

současně, včas a vhodným způsobem 

Evropskému parlamentu a Radě. 
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Pozměňovací návrh  7 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) V zájmu jasnosti právních předpisů 

Unie je rovněž nezbytné zrušit všechna 

ostatní ustanovení týkající se unášených 

sítí, a to změnou nařízení Rady (ES) 

č. 850/98, nařízení (ES) č. 812/2004, 

nařízení (ES) č. 2187/2005 a nařízení 

Rady (ES) č. 1967/2006 a zrušením 

nařízení (ES) č. 894/97. 

(17) V zájmu jasnosti právních předpisů 

Unie je rovněž nezbytné zrušit všechna 

zastaralá ustanovení týkající se unášených 

sítí obsažená v nařízeních Rady (ES) 

č. 894/97, (ES) č. 812/2004 a (ES) 

č. 2187/2005. 

Pozměňovací návrh  8 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Plavidla provozující rybolov pomocí 

malých unášených sítí mohou potřebovat 

určitý čas, aby se přizpůsobila nové situaci, 

a je tedy zapotřebí stanovit období pro 

postupné vyřazování sítí z provozu. Toto 

nařízení by proto mělo vstoupit v platnost 

dnem 1. ledna 2015, 

(18) Plavidla provozující rybolov pomocí 

malých unášených sítí mohou potřebovat 

určitý čas, aby se přizpůsobila nové situaci, 

a je tedy zapotřebí stanovit období pro 

postupné vyřazování sítí z provozu. Zákaz 

používání unášených sítí s oky většími než 

50 mm ve Středozemním moři by proto 

měl platit od 1. ledna 2016. 

 

 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (18a) Nová situace by mohla mít negativní 

socio-ekonomické důsledky na místní 

pobřežní komunity, které vzhledem 

k nedostatku vědeckých údajů ještě není 

možné přesně stanovit. Bylo by proto 
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vhodné naplánovat využití významné části 

Evropského námořního a rybářského 

fondu na podporu toho, aby rybáři mohli 

přejít k jinému rybolovnému zařízení, 

které by bylo selektivnější a udržitelnější. 

 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 18 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 V souladu s tím by jakýkoli zákaz 

unášených sítí měl v plné míře přihlížet 

k větší úloze regionálních poradních 

sborů a měl by být podpořen celkovým 

přesným posouzením jeho dopadu, které 

by mělo být doplněno spolehlivými údaji, 

které by přesně ukazovaly, v kterých 

případech unášené sítě i nadále 

představují zásadní problém z hlediska 

životního prostředí. Dosud toto komplexní 

hodnocení dopadu provedeno nebylo. 

V důsledku toho by celoplošný zákaz 

rybolovu pomocí unášených sítí ve všech 

vodách EU byl v příkrém rozporu 

se závazkem podporovat myšlenku 

regionalizace a subsidiarity, který na sebe 

Komise vzala. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh nařízení 

Článek 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 1 vypouští se 

Oblast působnosti  

Toto nařízení se použije na všechny 

rybolovné činnosti v oblasti působnosti 

společné rybářské politiky podle čl. 1 
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odst. 2 nařízení (EU) č. 1380/2013. 

Odůvodnění 

Spíše, než zavádět novou legislativu, je vhodné pravidla pro rybolov unášenými sítěmi zpřísnit 

v rámci stávající legislativy. Články návrhu Komise, které nemění stávající právní předpisy, 

by se proto měly vypustit. 

 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh nařízení 

Článek 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 2 vypouští se 

Definice  

1. Pro účely tohoto nařízení se použijí 

definice uvedené v čl. 4 odst. 1 nařízení 

(EU) č. 1380/2013. 

 

2. „Unášenou sítí“ se kromě toho rozumí 

síť tvořená jednou nebo více stěnami 

síťoviny společně paralelně připevněnými 

na hlavní šňůře (hlavních šňůrách), která 

je udržována na vodní hladině 

nebo v určité vzdálenosti pod ní pomocí 

plovoucích zařízení a která je unášena 

proudem buď samostatně, nebo s lodí, 

ke které může být připevněna. Unášená 

síť může být vybavena zařízeními 

ke stabilizaci sítě nebo k omezení jejího 

unášení proudem, jako je plovoucí kotva 

nebo kotva při dně upevněná na jednom 

konci sítě. 

 

Odůvodnění 

Spíše, než zavádět novou legislativu, je vhodné pravidla pro rybolov unášenými sítěmi zpřísnit 

v rámci stávající legislativy. Články návrhu Komise, které nemění stávající právní předpisy, 

by se proto měly vypustit. Přesnější definice navrhovaná Komisí by se měla začlenit 

do stávající legislativy (viz pozměňovací návrhy k článku 2a (nový), čl. 4 odst. 2 písm. a) 

a čl. 4 odst. 3 písm. a)). 
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Pozměňovací návrh  13 

Návrh nařízení 

Čl. 2 a – návětí a odst. 1 (nový) 

Nařízení (ES) č. 894/97 

Čl. 11 – odst. 1 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 Článek 2a 

 Změna nařízení (ES) č. 894/97 

 Nařízení (ES) č. 894/97 se mění takto: 

 1. V článku 11 se odstavec 1 nahrazuje 

tímto: 

1. „Unášenou sítí“ se rozumí síť tvořená 

síťovinou, která je udržována na hladině 

moře nebo v určité vzdálenosti pod ní 

pomocí plovoucích zařízení a která je 

unášena proudem buď samostatně, nebo 

s lodí, ke které může být připevněna. 

Unášená síť může být vybavena zařízeními 

ke stabilizaci sítě nebo k omezení jejího 

unášení proudem. 

„1. „Unášenou sítí“ se rozumí síť tvořená 

jednou nebo více stěnami síťoviny 

společně paralelně připevněnými 

na hlavní šňůře (hlavních šňůrách), která 

je udržována na vodní hladině 

nebo v určité vzdálenosti pod ní pomocí 

plovoucích zařízení a která je unášena 

proudem buď samostatně, nebo s lodí, 

ke které může být připevněna. Unášená síť 

může být vybavena zařízeními 

ke stabilizaci sítě nebo k omezení jejího 

unášení proudem, jako je plovoucí kotva 

nebo kotva při dně upevněná na jednom 

konci sítě.“ 

Odůvodnění 

Definice navrhovaná Komisí zamezuje obcházení předpisů v rámci stávající legislativy. Proto 

by do ní měla být začleněna. 

Pozměňovací návrh  14 

Návrh nařízení 

Čl. 2 a – odst. 2 (nový) 

Nařízení (ES) č. 894/97 

Článek 11 a 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 2. Článek 11a se nahrazuje tímto: 

1. Od 1. ledna 2002 se všem plavidlům 

zakazuje mít na palubě nebo používat k 

„1. Všem plavidlům se zakazuje mít 

na palubě nebo používat k rybolovu jednu 
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rybolovu jednu nebo více unášených 

tenatových sítí určených k odlovu druhů 

uvedených v příloze VIII. 

nebo více unášených tenatových sítí 

určených k odlovu druhů uvedených 

v příloze VIII. 

2. Od 1. ledna 2002 je zakázáno vykládat 

druhy uvedené v příloze VIII, které byly 

odloveny do unášených tenatových sítí. 

2. Je rovněž zakázáno druhy vykládat 

uvedené v příloze VIII, které byly 

odloveny do unášených tenatových sítí. 

3. Do 31. prosince 2001 může mít 

rybářské plavidlo na palubě nebo používat 

k rybolovu jednu nebo více unášených 

tenatových sítí podle odstavce 1 poté, co 

obdrží povolení vydané příslušnými 

orgány členského státu vlajky. V roce 

1998 maximální počet plavidel, kterým 

členský stát může povolit, aby měly na 

palubě nebo používaly k rybolovu jednu 

nebo více unášených tenatových sítí, 

nesmí překročit 60 % rybářských plavidel, 

které používaly jednu nebo více 

unášených tenatových sítí v období od 

roku 1995 do roku 1997. 

3. Od 1. června 2016 bude zakázáno, aby 

jakákoli loď ve Středozemním moři měla 

na palubě či používala k rybolovu 

unášené tenatové sítě s velikostí ok větší 

než 50 mm. 

4. Členské státy každoročně k 30. dubnu 

předávají Komisi pro každý cílový druh 

seznam plavidel oprávněných k rybolovu 

unášenými tenatovými sítěmi podle 

odstavce 3; pro rok 1998 se však tyto 

údaje musejí předat nejpozději do 31. 

července 1998. 

4. Od 1. června 2015 bude používání sítí 

„ferrettara“ k rybolovu ve Středozemním 

moři povoleno pouze při dodržení 

následujících kritérií: 

 – s unášenými tenatovými sítěmi 

s velikostí ok menší než 50 mm, 

 – s unášenými tenatovými sítěmi s délkou 

menší než 400 m, 

 – s plavidly s délkou menší než 7 m, 

 – pokud rybolov probíhá do tří mílí 

od pobřeží a 

 – po maximální dobu použití v délce šesti 

měsíců za rok.“ 
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Pozměňovací návrh  15 

Návrh nařízení 

Čl. 2 a – odst. 3 (nový) 

Nařízení (ES) č. 894/97 

Článek 11 a a 

 

Původní znění Pozměňovací návrh 

 3. Vkládají se nové články, které znějí: 

 „Článek 11aa 

 Od 1. června 2015 nesmí mít plavidlo, 

které má na palubě unášené tenatové sítě, 

na palubě jiné druhy rybolovného 

zařízení.   

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh nařízení 

Čl. 2 a – odst. 3 (nový) 

Nařízení (ES) č. 894/97 

Článek 11 a b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 11ab 

 1. Členské státy Komisi do 31. května 

2017 sdělí: 

 – soupis všech druhů používaných 

unášených tenatových sítí a jejich 

definice, 

 – období, během nějž jsou v každém roce 

unášené sítě používány, 

 – seznam rybářských plavidel, která 

unášené sítě používají, 

 – komplexní studii o rybolovu unášenými 

sítěmi v daném členském státě, která bude 

zahrnovat alespoň tři předcházející roky 

a obsahovat přinejmenším informace 

o cílových druzích, výmětech, vedlejších 

úlovcích, rybolovné oblasti a rybolovném 

období, 

 – komplexní studii dopadu stávajícího 

používání unášených sítí na mořské 
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prostředí a mořské biologické zdroje, 

včetně cílových druhů a druhů 

ve výmětech, na druhy chráněné 

legislativou Unie a na druhy nepovolené 

k rybolovu uvedené v příloze VIII; 

 – socio-ekonomickou studii toho, jaký 

dopad by zákaz každého jednotlivého typu 

unášených sítí, o jehož povolení se žádá, 

měl na místní komunity. 

 2. Komise do 31. května 2018 poskytne 

Evropskému parlamentu a Radě zprávu 

o socio-ekonomickém dopadu zbývající 

činnosti provozované za použití 

unášených sítí a o jejím dopadu na životní 

prostředí, a to s přihlédnutím 

k informacím, které jí poskytly členské 

státy. 

 Komisi je v souladu s článkem 11ac, který 

zakazuje mít na palubě některé druhy 

unášených sítí a používat je, svěřena 

pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci, pokud jde přesvědčena, 

že daný druh unášených sítí má 

nepříznivý vliv na chráněné druhy 

a druhy, které nejsou povoleny 

k rybolovu. 

 Po přijetí aktu v přenesené pravomoci, 

který zakazuje mít na palubě určité druhy 

unášených sítí a používat je, přijme 

členský stát případně opatření 

na zmírnění nepříznivého socio-

ekonomického vlivu tohoto zákazu 

na pobřežní komunity. 

 3. Příslušné členské státy předloží plán 

na přidělení finančních prostředků 

z Evropského námořního a rybářského 

fondu, aby podpořily přechod rybářů 

od rybolovu pomocí unášených sítí 

k používání rybolovného zařízení, které by 

bylo selektivnější a udržitelnější, a to 

s přihlédnutím k socio-ekonomickým 

studiím zabývajícím se dopadem zákazu 

každého druhu unášených sítí na místní 

komunity. Tento plán musí začít fungovat 

co nejdříve, aby bylo možné předtím, než 

vejde v platnost zákaz používání 
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unášených sítí, tyto sítě vyměnit. 

 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh nařízení 

Čl. 2 a – odst. 3 (nový) 

Nařízení (ES) č. 894/97 

Článek 11 a c 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 11ac 

 1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 

stanovených v tomto článku. 

 2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci podle článku 11ab je svěřena 

Komisi ode dne 1. ledna 2018 na dobu 

čtyř let. Komise vyhotoví zprávu 

o přenesené pravomoci nejpozději devět 

měsíců před koncem tohoto čtyřletého 

období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 

období, pokud Evropský parlament nebo 

Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 

námitku nejpozději tři měsíce před 

koncem každého z těchto období. 

 3. Evropský parlament nebo Rada mohou 

přenesení pravomoci uvedené v článku 

11ab kdykoli zrušit. Rozhodnutím 

o zrušení se ukončuje přenesení 

pravomoci, které je v něm uvedeno. 

Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem 

po zveřejnění v Úředním věstníku 

Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, 

který je v něm uveden. Nedotýká se 

platnosti již platných aktů v přenesené 

pravomoci. 

 4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 

Komise neprodleně oznámí současně 

Evropskému parlamentu a Radě. 

 5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 

podle článku 11ab vstoupí v platnost, 

pouze pokud proti němu Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví námitky 
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ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl 

tento akt oznámen, nebo pokud Evropský 

parlament i Rada před uplynutím této 

lhůty informují Komisi o tom, že námitky 

nevysloví. Z podnětu Evropského 

parlamentu nebo Rady se tato lhůta 

prodlouží o dva měsíce.“ 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh nařízení 

Článek 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 3 vypouští se 

Zákaz používání unášených sítí  

Zakazuje se:   

a) lovit biologické mořské zdroje 

unášenými sítěmi a  

 

b) uchovávat jakýkoli druh unášených sítí 

na palubě rybářských plavidel. 

 

Odůvodnění 

Spíše, než zavádět novou legislativu, je vhodné pravidla pro rybolov unášenými sítěmi zpřísnit 

v rámci stávající legislativy. Články návrhu Komise, které nemění stávající právní předpisy, 

by se proto měly vypustit. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 

Nařízení (ES) č. 850/98 

Čl. 20 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V článku 20 nařízení (ES) č. 850/98 se 

zrušuje odstavec 3. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Čl. 20 odst. 3 nařízení (ES) č. 850/98 povoluje za určitých podmínek lov sleďů unášenými 
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sítěmi v určitých oblastech východního pobřeží Irska a Severního Irska. Tato situace je 

udržitelná, a proto by tato možnost měla být zachována. 

 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. a 

Nařízení (ES) č. 812/2004 

Článek 1 a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) článek 1a se zrušuje; a) článek 1a se nahrazuje tímto: 

 „„Unášenou sítí“ se rozumí síť tvořená 

jednou nebo více stěnami síťoviny 

společně paralelně připevněnými 

na hlavní šňůře (hlavních šňůrách), která 

je udržována na vodní hladině 

nebo v určité vzdálenosti pod ní pomocí 

plovoucích zařízení a která je unášena 

proudem buď samostatně, nebo s lodí, 

ke které může být připevněna. Tato síť 

může být vybavena zařízeními 

ke stabilizaci nebo k omezení jejího 

unášení proudem, jako je plovoucí kotva 

nebo kotva při dně upevněná na jednom 

konci sítě.“ 

Odůvodnění 

Členské státy by měly mít možnost povolit rybolov malými unášenými sítěmi, pokud budou 

dodrženy určité přísné podmínky. Stávající ustanovení o rybolovu malými unášenými sítěmi 

obsažená v nařízení (ES) č. 812/2014 je proto třeba zachovat. Nová definice „unášené sítě“ 

navrhovaná Komisí zamezuje obcházení předpisů v rámci stávající legislativy. Proto by měla 

být začleněna do nařízení (ES) č. 812/2004. Ustanovení obsažená v příloze I, bodu A písm. b) 

a v bodu E písm. b), která se vztahují k rybolovu unášenými sítěmi v Baltském moři, jsou 

zastaralá a měla by být vypuštěna. 
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Pozměňovací návrh  21 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 – písm. c 

Nařízení (ES) č. 812/2004 

Příloha III – bod D 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) v příloze III se zrušuje bod D. vypouští se 

Odůvodnění 

Členské státy by měly mít možnost rybolov malými unášenými sítěmi povolit, pokud budou 

dodrženy určité přísné podmínky. Stávající ustanovení o rybolovu malými unášenými sítěmi 

by proto měla být zachována. V příloze III bodu D nařízení (ES) č. 812/2004 se uvádí, že 

rybolov unášenými sítěmi má být monitorován v některých oblastech Atlantského oceánu 

s ohledem na náhodný odlov kytovců. 

 

Pozměňovací návrh  22 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 3 

Nařízení (ES) č. 2187/2005 

Čl. 2 - písm. o, čl. 9 a čl. 10  

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Ustanovení čl. 2 písm. o), články 9 a 10 

nařízení (ES) č. 2187/2005 se zrušují. 

3. Nařízení (ES) č. 2187/2005 se mění 

takto:  

 a) V článku 2 se odstavec o) nahrazuje 

tímto: 

 „o) „unášenou sítí“ se rozumí síť tvořená 

jednou nebo více stěnami síťoviny 

společně paralelně připevněnými 

na hlavní šňůře (hlavních šňůrách), která 

je udržována na vodní hladině 

nebo v určité vzdálenosti pod ní pomocí 

plovoucích zařízení a která je unášena 

proudem buď samostatně, nebo s lodí, 

ke které může být připevněna. Tato síť 

může být vybavena zařízeními 

ke stabilizaci nebo k omezení jejího 

unášení proudem, jako je plovoucí kotva 

nebo kotva při dně upevněná na jednom 

konci sítě“.; 
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 b) Článek 9 se nahrazuje tímto: 

 „Článek 9 

 Zákaz rybolovu unášenými sítěmi 

 Je zakázáno uchovávat na palubě 

unášené sítě nebo je používat 

k rybolovu.“; 

 c) Článek 10 se vypouští. 

Odůvodnění 

Plošný zákaz rybolovu unášenými sítěmi ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu 

a Øresundu, který je stanoven nařízením (ES) č. 2187/2005, by se měl zachovat. Definice 

„unášené sítě“ navrhovaná Komisí zamezuje obcházení předpisů v rámci stávající legislativy. 

Proto by měla být začleněna do nařízení (ES) č. 2187/2005. Ustanovení týkající se 

přechodných výjimek ze zákazu rybolovu unášenými sítěmi v roce 2006 a 2007 jsou zastaralá 

a měla by se vypustit. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 

Nařízení (ES) č. 1967/2006 

Příloha II – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. V příloze II písm. a) nařízení (ES) 

č. 1967/2006 se zrušují slova 

„a unášených sítí“. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Členské státy by měly mít možnost povolit rybolov malými unášenými sítěmi, pokud budou 

dodrženy určité přísné podmínky. Stávající ustanovení o rybolovu malými unášenými sítěmi 

by proto měla být zachována. V příloze II nařízení (ES) č. 1967/2006 jsou stanoveny 

požadavky na rybolovná zařízení ve Středozemním moři. 
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Pozměňovací návrh  24 

Návrh nařízení 

Článek 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 5 vypouští se 

Zrušení  

Nařízení (ES) č. 894/97 se zrušuje.  

Odůvodnění 

Spíše, než zavádět novou legislativu, je vhodné pravidla pro rybolov unášenými sítěmi zpřísnit 

v rámci nařízení (ES) č. 894/97. 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh nařízení 

Článek 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 

1. ledna 2015. 

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem 

…*. 

 ________ 

 * 20 dní od vyhlášení tohoto nařízení 

v Úředním věstníku. 
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