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Návrh zprávy (PE 350.158v01-00)
Philippe Morillon
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví opatření pro obnovu populací jazíra v západní části 
Lamanšského průlivu a v Biskajském zálivu

Návrh nařízení (KOM(2003)0819 – C6-0047/2004 – 2003/0327(CNS))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předložil Struan Stevenson

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 1

(1) Ve svém nedávném stanovisku 
Mezinárodní rada pro průzkum moří 
(ICES) uvedla, že populace jazíra v 
oblastech ICES VII e, VIII a a VIII b 
dosahují míry úmrtnosti dané rybolovem, 
která znamená takové snížení populace 
dospělých ryb, že je nebezpečí, že tyto 
populace již nebude možné obnovit 
reprodukcí a hrozí vyčerpání stavu 
populace.

Vypouští se

Or. en

Bod odůvodnění

The most recent scientific reports indicate that the sole stocks are not below the biological 
safety threshold. The ICES advice on which the Commission proposal is based is already out 
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of date

Pozměňovací návrh, který předložil Struan Stevenson

Pozměňovací návrh 24
Bod odůvodnění 3

(3) Cílem těchto plánů musí být obnovení
populace tak, aby se pohybovaly v 
bezpečných biologických limitech v příštích 
pěti až deseti letech.

(3) Cílem těchto plánů musí být zajištění, 
aby se populace udržely v bezpečných 
biologických limitech.

Or. en

Bod odůvodnění

These stocks, as indicated in the most recent scientific reports, are not below the biological 
safety thresholds and therefore the objective of the management plans is to ensure that the 
safety of these levels is maintained.

Pozměňovací návrh, který předložila Elspeth Attwooll

Pozměňovací návrh 25
Bod odůvodnění 3a (nový)

(3a) Při plnění plánu by Komise a členské 
státy měly zajistit plnou účast regionálních 
poradních výborů a dalších zúčastněných 
stran.

¨

Or. en

Bod odůvodnění

Increasing the involvement of fishermen and other stakeholders in the Common Fisheries 
Policy is a crucial part of the objectives of CFP reform. This should be explicitly mentioned in 
this Council Regulation.
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Pozměňovací návrh, který předložil Dirk Sterckx

Pozměňovací návrh 26
Článek 16

Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení Komise 
(EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, 
kterým se stanoví zvláštní pravidla pro 
zaznamenávání údajů o úlovcích ryb 
členských států, povolená odchylka v 
odhadu množství ryb v kilogramech 
převážených na palubě plavidel představuje 
5 % lodního deníku.

Odchylně od čl. 5 odst. 2 nařízení Komise 
(EHS) č. 2807/83 ze dne 22. září 1983, 
kterým se stanoví zvláštní pravidla pro 
zaznamenávání údajů o úlovcích ryb 
členských států, povolená odchylka v 
odhadu množství ryb v kilogramech 
převážených na palubě plavidel představuje 
8 % lodního deníku. V případě, že není v 
právních předpisech Společenství 
stanovený přepočítací faktor, použije se 
přepočítací faktor přijatý členským státem, 
pod jehož vlajkou plavidlo pluje.

Or. nl

Bod odůvodnění

It seems logical to apply the same margin of tolerance as applies under the hake recovery 
plan, as laid down in the recently adopted Regulation No 811/2004 (Article 10).

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Morillon

Pozměňovací návrh 27
Článek 17

Příslušné orgány členského státu dbají na to, 
aby jakékoli množství jazíra obecného 
překračující 50 kg, které bylo uloveno v 
oblastech uvedených v článku 1, bylo před 
uvedením do prodeje zváženo na váze v 
prodejní hale.

Příslušné orgány členského státu dbají na to, 
aby jakékoli množství jazíra obecného 
překračující 100 kg, které bylo uloveno v 
oblastech uvedených v článku 1, bylo před 
uvedením do prodeje zváženo na váze v 
prodejní hale.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Morillon

Pozměňovací návrh 28
Čl. 19 odst. 1
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1. Příslušné orgány členského státu mohou 
požadovat, aby jakékoli množství jazíra 
obecného překračující 50 kg, které bylo 
uloveno v oblastech uvedených v článku 1 a 
vyloženo poprvé v tomto členském státě, 
bylo před přepravou zváženo při výjezdu z 
přístavu první vykládky.

1. Příslušné orgány členského státu mohou 
požadovat, aby jakékoli množství jazíra 
obecného překračující 100 kg, které bylo 
uloveno v oblastech uvedených v článku 1 a 
vyloženo poprvé v tomto členském státě, 
bylo před přepravou zváženo při výjezdu z 
přístavu první vykládky.

Or. fr

Pozměňovací návrh, který předložil Philippe Morillon

Pozměňovací návrh 29
Čl. 19 odst. 2

2. Odchylně od článku 13 nařízení (EHS) č. 
2847/93, k množstvím jazíra obecné 
překračujícím 50 kg, která se přepravují z 
místa jiného než z místa vykládky nebo 
dovozu, musí být připojena kopie jednoho z 
prohlášení stanovených v čl. 8 odst. 1 
nařízení (EHS) č. 2847/93, týkajících se 
množství ryb každého přepravovaného 
druhu. Na tento případ se nevztahuje 
výjimka stanovená v čl. 13 odst. 4 písm. b) 
nařízení (EHS) č. 2847/93.

2. Odchylně od článku 13 nařízení (EHS) č. 
2847/93, k množstvím jazíra obecné 
překračujícím 100 kg, která se přepravují z 
místa jiného než z místa vykládky nebo 
dovozu, musí být připojena kopie jednoho z 
prohlášení stanovených v čl. 8 odst. 1 
nařízení (EHS) č. 2847/93, týkajících se 
množství ryb každého přepravovaného 
druhu. Na tento případ se nevztahuje 
výjimka stanovená v čl. 13 odst. 4 písm. b) 
nařízení (EHS) č. 2847/93.

Or. fr


