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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

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

jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(1) Společná rybářská politika (SRP) 

by měla přispívat k ochraně mořského 

prostředí, k udržitelnému řízení všech 

komerčně využívaných druhů, a zejména 

k dosažení dobrého stavu mořského 

prostředí nejpozději do roku 2020 

v souladu s čl. 1 odst. 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2008/56/ES40. 

(1) Společná rybářská politika (SRP) 

by měla zajišťovat ochranu mořského 

prostředí a udržitelné řízení všech 

komerčně využívaných druhů a přispívat 

k dosažení dobrého stavu mořského 

prostředí nejpozději do roku 2020 

v souladu s čl. 1 odst. 1 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2008/56/ES40. 

__________________ __________________ 

40 Směrnice Evropského Parlamentu 

a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 

2008, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti mořské 

environmentální politiky (rámcová 

směrnice o strategii pro mořské prostředí) 

(Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19). 

40 Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 

2008, kterou se stanoví rámec pro činnost 

Společenství v oblasti mořské 

environmentální politiky (rámcová 

směrnice o strategii pro mořské prostředí) 

(Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19). 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Regionalizace by měla být využita 

k navržení konkrétních opatření, která 

zohlední specifické rysy každé rybolovné 

oblasti a ochrání environmentální 

podmínky těchto oblastí. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6b) Rybolovná práva by měla být 

přidělována v souladu se zásadami 

stanovenými v článku 17 nařízení (EU) 

č. 1380/2013 a podle transparentních 

a objektivních kritérií, včetně kritérií 

environmentální, sociální a ekonomické 

povahy. Rybolovná práva by rovněž měla 

být v rámci různých segmentů rybolovu, 

včetně tradičního a drobného rybolovu, 

rozdělena spravedlivě. Kromě toho by 

členské státy měly poskytovat pobídky 

rybářským plavidlům, která používají 

selektivní lovná zařízení nebo rybolovné 

postupy s menším dopadem na životní 

prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Tato nápravná opatření mohou 

v případě potřeby rovněž zahrnovat 

předložení legislativních návrhů ze strany 

Komise a naléhavá opatření přijatá 

Komisí podle článku 12 nařízení (EU) 

č. 1380/2013. 

 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pět let po vstupu tohoto nařízení v platnost 

a poté každých pět let Komise zajistí 

hodnocení dopadů víceletého plánu na 

Tři roky po vstupu tohoto nařízení 

v platnost a poté každých pět let Komise 

zajistí hodnocení dopadů víceletého plánu 
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populace, na něž se toto nařízení vztahuje, 

a na rybolov využívající tyto populace. 

Výsledky tohoto hodnocení předloží 

Komise Evropskému parlamentu a Radě. 

na populace, na něž se toto nařízení 

vztahuje, a na rybolov využívající tyto 

populace, zejména s ohledem na pokrok 

dosažený při obnově a zachování rybích 

populací nad úrovněmi, které mohou 

poskytnout maximální udržitelný výnos. 

Výsledky tohoto hodnocení předloží 

Komise Evropskému parlamentu a Radě 

s tím, že v případě potřeby a s ohledem na 

nejnovější vědecké poradenství může 

navrhnout úpravy víceletého plánu či 

vznést podnět ke změnám aktů 

v přenesené pravomoci. 
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