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Návrh zprávy (PE 349.947v01-00)
Rosa Miguélez Ramos
Návrh nařízení Rady, kterým se stanoví opatření pro obnovení jižních stavů štikozubce 
obecného a humra severského v Kantaberském moři a na západě Pyrenejského poloostrova a 
kterým se mění nařízení Rady č.  850/98/ES 

Návrh nařízení (KOM(2003)0818 – C5-0042/2004 – 2003/0318(CNS))

Text navržený Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh od Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 23
BOD PREAMBULE 3

(3) Cílem těchto plánů by mělo být obnovit 
tyto stavy na úroveň bezpečných 
biologických limitů za pět až deset let.

(3) Cílem těchto plánů by mělo být obnovit 
tyto stavy na úroveň bezpečných 
biologických limitů za deset let.

Or. es

Pozměňovací návrh od Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 24
BOD PREAMBULE 6

(6) Aby bylo dosaženo tohoto cíle, je třeba 
kontrolovat hodnotu úbytku ryb v důsledku 
odlovu, aby byla vysoká pravděpodobnost, 

(6) Aby bylo dosaženo tohoto cíle, je třeba 
kontrolovat úbytek ryb v důsledku odlovu, 
aby byla vysoká pravděpodobnost, že 
množství dospělých jedinců v moři roste rok 
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že se tato hodnota snižuje rok od roku. od roku.

Or. es

Pozměňovací návrh od Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 25
BOD  7

(7) Taková kontrola hodnot úbytku ryb 
v důsledku odlovu může být dosažena 
stanovením příslušné metody pro stanovení 
výše celkového přípustného odlovu 
dotčených stavů ryb a systému, který bude 
zahrnovat uzavřené oblasti a omezení 
kilowatt-dní, což omezuje rybářskou činnost  
na úroveň, při níž je nepravděpodobné, že 
budou překročeny celkové přípustné odlovy.

(7) Taková kontrola hodnot úbytku ryb 
v důsledku odlovu může být dosažena 
stanovením příslušné metody pro stanovení 
výše celkového přípustného odlovu 
dotčených stavů ryb a omezení rybářské 
činnosti na takovou úroveň, při níž je 
nepravděpodobné, že budou překročeny 
celkové přípustné odlovy.

Or. es

Pozměňovací návrh od Rosa Miguélez Ramos

Pozměňovací návrh 26
ČLÁNEK 2

Cílem plánu obnovení bude obnovit 
ohrožené stavy tak, aby se opět vrátily na 
bezpečnou biologickou hranici.

Cílem plánu obnovení bude obnovit 
ohrožené stavy tak, aby se opět vrátily na 
bezpečnou biologickou hranici, v dostatečně 
dlouhém časovém období, v souladu 
s informacemi ICES. To znamená, že se do 
dvou let musí dosáhnout stavu biomasy ve 
výši 35 000 tun plodných jedinců štikozubce 
obecného, v souladu s dostupnými 
vědeckými zprávami. Tento číselný údaj 
bude upraven s ohledem na nové vědecké 
údaje od VTHVR.

Or. es

Odůvodnění

Podle posledních vědeckých zpráv by cíl obnovy stavů štikozubce obecného měl být založen 
na dosažení takové úrovně biomasy, kterou doporučují vědecké instituce.
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Pozměňovací návrh od Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 27
ČLÁNEK 2

Plán obnovení bude mít za cíl obnovu 
dotčených stavů ryb na úroveň bezpečného 
biologického limitu.

Plán obnovení se bude skládat z:

a) pokud jde o stavy zmíněné v článku 1a), 
zvýšení množství dospělých jedinců za deset 
let tak, aby bylo dosaženo hodnot 35 000 
tun nebo více;
b) pokud jde o stavy zmíněné v článku 1 b) 
a c), obnovení dotčených stavů do výše 
bezpečných biologických limitů za dva roky.

Or. es

Pozměňovací návrh od Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 28
ČLÁNEK 4, ODSTAVEC 2

2. Celkový přípustný odlov pro jižní stavy 
štikozubce obecného bude stanoven
v souladu s článkem 5.

2. Celkový přípustný odlov bude stanoven
pro jižní stavy štikozubce obecného 
v souladu s článkem 5, kde VTHVR je 
s ohledem na nedávnou zprávu ICES toho 
názoru, že množství dospělých jedinců se 
rovná 25 00 tunám nebo je vyšší.

Or. es

Pozměňovací návrh od Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 29
ČLÁNEK 5

1. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota  úbytku 
ryb v důsledku odlovu štikozubce obecného 
v jižních oblastech je vyšší než 0,17 za rok, 
nebude moci celkový přípustný odlov 

Pro rok 2006 bude celkový přípustný odlov 
stanoven na úrovni odpovídající úbytku  
ryb v důsledku odlovu ve výši 0,40. Pro 
další roky plánu obnovení nesmí celkový 
přípustný odlov přesáhnout takovou úroveň 
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překročit úroveň odlovu, protože v souladu 
s vědeckým hodnocením provedeným 
VTHVR a uvedeným v nedávné zprávě 
ICES vyplývá, že po roce jejího uplatňování 
se hodnota úbytku ryb v důsledku odlovu 
snížila o 10 % ve srovnání s hodnotou 
úbytku ryb v důsledku odlovu stanovenou 
pro předchozí rok.

úlovků které, podle vědeckého hodnocení 
provedeného VTHVR s ohledem na 
nedávné zprávy ICES, budou odpovídat 
úbytku  ryb v důsledku odlovu ve výši 0,40.

2 Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku ryb 
v důsledku odlovu štikozubce obecného v 
jižních oblastech je stejná nebo nižší než 
0,17 za rok, bude celkový přípustný odlov 
stanoven na úrovni odlovu, protože v 
souladu s vědeckým hodnocením 
provedeným VTHVR a uvedeným v 
nedávné zprávě ICES vyplývá, že hodnota 
úbytku ryb v důsledku odlovu je v roce 
jejího uplatňování 0,15 za rok.  

Or. es

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 30
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 1

1. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku ryb 
v důsledku odlovu štikozubce obecného v 
jižních oblastech je vyšší než 0,17 za rok, 
nebude moci celkový přípustný odlov 
překročit úroveň odlovu, protože v souladu s 
vědeckým hodnocením provedeným 
VTHVR a uvedeným v nedávné zprávě 
ICES vyplývá, že po roce jejího uplatňování 
se hodnota úbytku ryb v důsledku odlovu 
snížila o 10 % ve srovnání s hodnotou 
úbytku ryb v důsledku odlovu stanovenou 
pro předchozí rok.

1. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku ryb 
v důsledku odlovu štikozubce obecného v 
jižních oblastech je vyšší než 0,31 za rok, 
nebude moci celkový přípustný odlov 
překročit úroveň odlovu, protože v souladu s 
vědeckým hodnocením provedeným 
VTHVR a uvedeným v nedávné zprávě 
ICES vyplývá, že po roce jejího uplatňování 
se hodnota úbytku ryb v důsledku odlovu 
snížila ročně maximálně o 10 % ve srovnání 
s hodnotou úbytku ryb v důsledku odlovu
stanovenou pro předchozí rok.

Or. pt

Odůvodnění

Cílové číslo pro úbytek  ryb v důsledku odlovu je velice ambiciózní a neodpovídá skutečné 
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hospodářské a finanční situaci v tomto průmyslu. Kdyby se měl přijmout údaj pro úbytek  ryb 
v důsledku odlovu, který navrhuje Komise, znamenalo by to snížení úbytku  ryb v důsledku 
odlovu o více než  60%.

Pozměňovací návrh od Rosa Miguélez Ramos

Pozměňovací návrh 31
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 1

1. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku ryb 
v důsledku odlovu štikozubce obecného v 
jižních oblastech je vyšší než 0,17 za rok, 
nebude moci celkový přípustný odlov 
překročit úroveň odlovu, protože v souladu s 
vědeckým hodnocením provedeným 
VTHVR a uvedeným v nedávné zprávě 
ICES vyplývá, že po roce jejího uplatňování 
se hodnota úbytku ryb v důsledku odlovu 
snížila o 10 % ve srovnání s hodnotou 
úbytku ryb v důsledku odlovu stanovenou 
pro předchozí rok.

1. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku ryb 
v důsledku odlovu štikozubce obecného v 
jižních oblastech je vyšší než 0,27 za rok, 
nebude moci celkový přípustný odlov 
překročit úroveň odlovu, protože v souladu s 
vědeckým hodnocením provedeným 
VTHVR a uvedeným v nedávné zprávě 
ICES vyplývá, že po roce jejího uplatňování 
se hodnota úbytku ryb v důsledku odlovu 
snížila o 10 % ve srovnání s hodnotou 
úbytku ryb v důsledku odlovu stanovenou 
pro předchozí rok.

Or. es

Odůvodnění

Tato úroveň úbytku  ryb v důsledku odlovu by zajistila udržitelné využívání tohoto zdroje.

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 32
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 2

2. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku ryb 
v důsledku odlovu štikozubce obecného 
v jižních oblastech je stejná nebo nižší než 
0,17 za rok, bude celkový přípustný odlov 
stanoven na úrovni odlovu, protože 
v souladu s vědeckým hodnocením 
provedeným VTHVR a uvedeným 
v nedávné zprávě ICES vyplývá, že hodnota 
úbytku ryb v důsledku odlovu je v roce 

2. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku ryb 
v důsledku odlovu štikozubce obecného 
v jižních oblastech je stejná nebo nižší než 
0,31 za rok, bude celkový přípustný odlov 
stanoven na úrovni odlovu, protože 
v souladu s vědeckým hodnocením 
provedeným VTHVR a uvedeným 
v nedávné zprávě ICES vyplývá, že hodnota 
úbytku ryb v důsledku odlovu je v roce 
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jejího uplatňování 0,15 za rok. jejího uplatňování 0,31 za rok.

Or. pt

Odůvodnění

Cílové číslo pro úbytek  ryb v důsledku odlovu je velice ambiciózní a neodpovídá skutečné 
hospodářské a finanční situaci v tomto průmyslu. Kdyby se měl přijmout údaj pro úbytek  ryb 
v důsledku odlovu, který navrhuje Komise, znamenalo by to snížení úbytku  ryb v důsledku 
odlovu o více než  60%.

Pozměňovací návrh od Rosa Miguélez Ramos

Pozměňovací návrh 33
ČLÁNEK 5, ODSTAVEC 2

2. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku ryb 
v důsledku odlovu štikozubce obecného v 
jižních oblastech je stejná nebo nižší než 
0,17 za rok, bude celkový přípustný odlov 
stanoven na úrovni odlovu, protože v 
souladu s vědeckým hodnocením 
provedeným VTHVR a uvedeným v 
nedávné zprávě ICES vyplývá, že hodnota 
úbytku ryb v důsledku odlovu je v roce 
jejího uplatňování 0,15 za rok.

2. Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou
zprávu ICES usoudí, že hodnota úbytku ryb 
v důsledku odlovu štikozubce obecného v 
jižních oblastech je stejná nebo nižší než 
0,27 za rok, bude celkový přípustný odlov 
stanoven na úrovni odlovu, protože v 
souladu s vědeckým hodnocením 
provedeným VTHVR a uvedeným v 
nedávné zprávě ICES vyplývá, že hodnota 
úbytku ryb v důsledku odlovu je v roce 
jejího uplatňování 0,25 za rok.

Or. es

Odůvodnění

Tato úroveň úbytku  ryb v důsledku odlovu by zajistila udržitelné využívání tohoto zdroje.

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 34
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 1

Omezení v změnách celkového přípustného 
odlovu

1. V prvním roce uplatňování tohoto 
nařízení se budou uplatňovat tato pravidla:

vypouští se
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a) pokud uplatňování podle článku 5 nebo 
článku 6 povede k celkovému přípustnému 
odlovu, který převyšuje o více než 25% 
celkový přípustný odlov předchozího roku, 
Rada přijme celkový přípustný odlov, který 
nebude vyšší o více než 25% ve srovnání 
s odlovem stanoveným pro daný rok;
b) pokud uplatňování podle článku 5 nebo 
článku 6 povede k celkovému přípustnému 
odlovu, který je o více než 25% nižší než 
celkový přípustný odlov předchozího roku, 
Rada přijme celkový přípustný odlov, který 
nebude nižší o více než 25% ve srovnání 
s odlovem stanoveným pro daný rok.

Or. pt

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 35
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2, úvodní věta

2. Počínaje druhým rokem uplatňování 
tohoto nařízení se budou uplatňovat tato 
pravidla:

2. Od prvního roku uplatňování tohoto 
nařízení se budou uplatňovat tato pravidla:

Or. pt

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 36
ČLÁNEK 7, ODSTAVEC 2, písmeno a)

a) pokud uplatňování podle článku 5 nebo 
článku 6 povede k celkovému přípustnému 
odlovu, který bude o více než 15% vyšší než 
celkový přípustný odlov předchozího roku, 
Rada přijme celkový přípustný odlov, který 
nebude vyšší o více než 15% ve srovnání s 
odlovem stanoveným pro daný rok;

a) pokud uplatňování podle článku 5 nebo 
článku 6 povede k celkovému přípustnému 
odlovu, který bude o více než 10% vyšší než 
celkový přípustný odlov předchozího roku, 
Rada přijme celkový přípustný odlov, který 
nebude vyšší o více než 10% ve srovnání s 
odlovem stanoveným pro daný rok;

Or. pt
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Odůvodnění

Jako důsledek několika snížení celkového přípustného odlovu v minulých letech a za účelem 
omezení a zmírnění dopadu neustálého snižování celkového přípustného odlovu se navrhuje, 
aby maximální snížení celkového přípustného odlovu  bylo stanoveno na 10% ročně.

Pozměňovací návrh od Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 37
ČLÁNEK 7 A (nový)

Článek 7a
Stanovení celkového přípustného odlovu za 

výjimečných okolností
Pokud VTHVR s ohledem na nedávnou 
zprávu ICES usoudí, že množství dospělých 
jedinců v jižních stavech štikozubce 
obecného ryb je nižší než 25 000 tun, platí 
následující pravidla:
a) tam, kde se předpokládá, že použití 
článku 5 povede na konci roku, kdy se bude 
aplikovat celkový přípustný odlov, ke 
zvýšení množství dospělých jedinců 
v jižních stavech štikozubce obecného na 
úroveň přesahující 25 000 tun, bude tento 
článek platit;
b) tam, kde se předpokládá opak, rozhodne 
Rada kvalifikovanou většinou na základě 
návrhu Komise o celkovém přípustném 
odlovu pro následující rok, který bude nižší 
než celkový přípustný odlov vyplývající 
z použití metody popsané v článku 5.

Or. es

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 38
ČLÁNEK 7 A (nový)

Článek 7a
Členské státy budou moci flexibilně 
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používat schématu omezení rybářské 
činnosti díky realizaci národních plánů 
vypracovaných podle konkrétní situace 
v různých členských státech.
Tento soubor opatření může zahrnovat 
selektivní likvidaci plavidel, dočasné 
zadržování flotily v přístavu a/nebo 
stanovení maximálního počtu rybolovných 
dnů ročně na jedno plavidlo. Soubor 
opatření považovaných za patřičná se 
oznámí Komisi, která předloží návrh 
založený na výše zmíněných okolnostech 
Radě, která rozhodne kvalifikovanou 
většinou. 
Opatření přijatá členským státem budou 
platit pro všechna plavidla Společenství 
operující ve vodách, na něž se vztahuje 
suverenita nebo pravomoc tohoto státu na 
základě nediskriminace při zachování 
zdrojů.

Or. pt

Odůvodnění

Je třeba umožnit omezení rybářské činnosti díky opatření zaměřeným výlučně na plavidla, 
která jsou odpovědná za velkou většinu úlovku štikozubce obecného a humra severského a 
která by nezpůsobovala újmu jiným plavidlům. Je třeba zajistit, že tato opatření budou sloužit 
zájmům Společenství a přitom nebudou poškozovat zájmy národních majitelů lodí, kterých se 
netýkají úlovky štikozubce obecného a humra severského.

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 39
ČLÁNEK 8

Stanovení maximum povolených kilowatt-
dní

Rada rozhodne kvalifikovanou většinou o 
návrhu Komise o maximální povolené 
úrovni kilowatt-dní, která nesmí převyšovat 
množství vypočítané v souladu 
s podmínkami stanovenými v příloze pro 
skupiny rybářských plavidel z každého 
členského státu, které by lovily dotčené 

vypouští se
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stavy v následujícím roce.

Or. pt

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 40
ČLÁNEK 9

Zřízení a složení databáze vypouští se
1. Každý členský stát zřídí databázi, která 
bude obsahovat pro každou zeměpisnou 
oblast uvedenou v článku 1, pro každý rok 
referenčního období uvedeného v článku 2 
a pro každé plavidlo plující pod jeho 
vlajkou a registrované ve Společenství, 
které v tomto období vyložilo jakékoliv 
množství humra severského a/nebo jižního 
štikozubce obecného následující informace:
a) jméno a vnitřní registrační číslo 
plavidla;
b) instalovaný výkon motoru plavidla 
v kilowatech měřený podle nařízení Rady 
(EHS) 2930/86;
c) počet dní, kdy plavidlo nebylo v přístavu 
definovaný v článku 13;
d) vyložené množství jižního štikozubce 
obecného v tunách;
e) vyložené množství humra severského 
v tunách;
f) kilowatt-dny jako násobek počtu dní, kdy 
plavidlo nebylo  v přístavu a instalovaného 
výkonu motoru v kilowattech.
Databáze musí být vytvořena nejpozději do 
následujících termínů: 
a) 31. října 2004,  pokud jde o tříleté 
referenční období 2001, 2002 a 2003;
b) 15. července každého následujícího roku 
po roce 2004 pokud jde o předcházející 
tříleté referenční období.
3. Databáze se předá Komisi v písemné a 
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v počítačově přístupné formě nejpozději do 
15. listopadu 2004  pokud jde o  referenční 
období upravené v odstavci 2a) a do 31. 
července příslušného roku pokud jde o 
období upravené v odstavci 2 b).

Or. pt

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 41
ČLÁNEK 10

Výpočty, které musí provádět členské státy vypouští se
1. Každý členský stát provádí následující 
výpočty:
a) průměrný počet kilowatt-dní pro 
referenční období pro každé plavidlo 
zahrnuté v databázi zmíněné v článku 9 
jako součet průměrného počtu kilowatt-dní 
vypočítaný v písm. a);
b) celkový počet průměrného počtu 
kilowatt-dní pro plavidla zahrnutá 
v databázi zmíněné v článku 9 jako součet 
průměrného počtu kilowatt-dní vypočítaný 
v písm. a).
2. Členské státy zajistí, aby výpočet podle 
odst. 1 písm. a) byly tam, kde je to třeba, 
upraveny tak, aby braly v úvahu veškeré 
limity stanovené pro rybářskou činnost  
upravené rozhodnutím Rady 97/413/ES.
3. Výsledky výpočtů budou oznámeny 
Komisi ve stejných termínech jako termíny 
uvedené v čl. 9 odst. 3).

Or. pt

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 42
ČLÁNEK 11
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Příděl kilowatt-dní vypouští se
Každý členský stát rozhodne každý rok, jak 
se rozdělí maximální povolený počet 
kilowatt-dní mezi plavidla, která plují pod 
jeho vlajkou a jsou registrována ve 
Společenství.

Or. pt

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 43
ČLÁNEK 12

Seznam plavidel vypouští se
1. Do dvou měsíců po rozhodnutí Rady 
zmíněném v článku 8, předloží každý 
členský stát Komisi pro každou zeměpisnou 
oblast uvedenou v článku 1 seznam se 
jménem a vnitřním registračním číslem 
plavidel, jimž byly přiděleny kilowatt-dny.
2. Dokud členský stát nepředloží Komisi 
seznamy uvedené v odstavci 1, bude platit 
seznam naposledy předložený Komisi.
Pokud takové seznamy nebyly doposud 
Komisi předloženy, bude se mít za to, že na 
seznamech jsou plavidla, jejichž jména a 
vnitřní registrační čísla  jsou uvedena 
v databázi zmíněné v článku 9 pro poslední 
referenční období.

Or. pt

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 44
ČLÁNEK 13

Dny, kdy plavidlo není v přístavu vypouští se
1. Kilowatt-dny přidělené určitému plavidlu 
budou přepočítány na ekvivalentní počet 
dní kdy plavidlo není v přístavu tak, že se 
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vydělí počet kilowatt-dní instalovaným 
výkonem motoru plavidla v kilowattech, 
k výsledku tohoto výpočtu se přičte 0,5 a 
nepřihlíží se k desetinným nebo jiným 
zlomkům ve výsledku.
2. Za den, kdy plavidlo nebylo v přístavu, se 
bude považovat každé souvislé období 24 
hodin od doby vplutí do jedné ze 
zeměpisných oblastí uvedených v článku 1 
nebo jakákoliv část takového období. 

Or. pt

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 45
ČLÁNEK 14

Povinnosti členských států vypouští se
Členské státy zajistí, aby každé plavidlo 
uvedené na seznamu zmíněném v článku 12 
nebylo mimo přístav a bylo přítomné 
v zeměpisných oblastech uvedených 
v článku 1 po více dní než je vypočítáno 
v čl. 13 odst. 1).

Or. pt

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 46
ČLÁNEK 15

1. Plavidlo, které není uvedeno na seznamu 
zmíněném v článku  12 bude mít zakázáno 
vykládat a překládat štikozubce obecného a 
humra severského uloveného 
v zeměpisných oblastech uvedených 
v článku  1.
2. Do doby než členský stát vytvoří databázi 
a oznámí ji Komisi v souladu s článkem 9,
budou mít všechna plavidla tohoto 
členského státu zakázáno vykládat 

Plavidla, která uloví příležitostný nebo 
náhodný úlovek štikozubce obecného 
a/nebo humra severského budou mít 
povolený vedlejší úlovek ve výši 10% na 
jednu plavbu až do maximální výše 5 tun za 
rok.
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štikozubce obecného a humra severského 
uloveného ve všech zeměpisných oblastech 
uvedených v článku 1.

Or. pt

Odůvodnění

Toto opatření zabrání tomu, aby plavidla zahazovala do moře příležitostné úlovky štikozubce 
obecného a humra severského a zlepší zpracování dat o řízení jejich stavů.

Pozměňovací návrh od Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 47
ČLÁNEK 16

Bez ohledu na čl. 19 písm. a nařízení 
Komise č. 2847/93/EHS se bude čl. 19 písm. 
b, c, d, e, j tohoto nařízení uplatňovat u 
plavidel, jež jsou uvedena v databázi 
upravené v článku 9, lovících v oblastech 
uvedených v článku 1.

Bez ohledu na čl. 19 písm. a nařízení 
Komise č. 2847/93/EHS se bude čl. 19 písm. 
b, c, d, e, j tohoto nařízení uplatňovat u 
plavidel lovících v oblastech uvedených v 
článku 1.

Or. es

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 48
ČLÁNEK 16

Zprávy o intenzitě rybolovu vypouští se
Bez ohledu na čl. 19 písm. a nařízení 
Komise č. 2847/93/EHS se bude čl. 19 písm. 
b, c, d, e, j tohoto nařízení uplatňovat u 
plavidel, jež jsou uvedena v databázi 
upravené v článku 9, lovících v oblastech 
uvedených v článku 1.

Or. pt

Odůvodnění

Navrhovaný soubor opatření je přehnaný a vytvořil by nezvládnutelnou administrativní zátěž 
pro rybáře, kteří loví v dotčených zeměpisných oblastech (pobřežních oblastech).
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Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 49
ČLÁNEK 17

S výhradou čl. 5 odst. 2 nařízení Komise č. 
2807/893/EHS ze dne 22. září 1983, kde se 
stanoví zvláštní způsoby zapisování údajů 
týkajících se rybolovu prováděného 
členskými státy, bude rozpětí povolené 
tolerance v odhadech množství v 
kilogramech pro dané plavidlo činit 5 % z 
hodnoty uvedené v lodním deníku.

S výhradou čl. 5 odst. 2 nařízení Komise č. 
2807/893/EHS ze dne 22. září 1983, kde se 
stanoví zvláštní způsoby zapisování údajů 
týkajících se rybolovu prováděného 
členskými státy, bude rozpětí povolené 
tolerance v odhadech množství štikozubce 
obecného v kilogramech pro dané plavidlo 
činit 10 % z hodnoty uvedené v lodním 
deníku.

Or. pt

Odůvodnění

Toto bude rozumnější číselný údaj až bude provedena další harmonizace obecné legislativy a 
nebude to mít nepříznivý dopad na monitorování úlovků.

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 50
ČLÁNEK 18

Vážení při vykládání vypouští se
Příslušné orgány každého členského státu 
budou ověřovat, zda každé množství jižních 
stavů štikozubce převyšující 50 kg nebo 
v případě humra severského převyšující 
50 kg ulovené v kterékoliv z oblastí 
uvedených v článku 1, bylo před prvním 
prodejem zváženo na vahách v aukční 
místnosti.

Or. es

Odůvodnění

Není povinné prodávat mražené ryby na aukci v Portugalsku, což znamená, že by bylo 
nemožné respektovat toto ustanovení, zejména se strany některých plavidel, která loví do 
vlečných sítí mořské korýše.
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Pozměňovací návrh od Rosa Miguélez Ramos

Pozměňovací návrh 51
ČLÁNEK 18

Příslušné orgány každého členského státu 
budou ověřovat, zda každé množství jižních 
stavů štikozubce převyšující 50 kg nebo v 
případě humra severského převyšující 50 kg
ulovené v kterékoliv z oblastí uvedených v 
článku 1, bylo před prvním prodejem 
zváženo na vahách v aukční místnosti.

Příslušné orgány každého členského státu 
budou ověřovat, zda každé množství jižních 
stavů štikozubce převyšující 300 kg nebo v 
případě humra severského převyšující 
150 kg ulovené v kterékoliv z oblastí 
uvedených v článku 1, bylo před prvním 
prodejem zváženo na vahách v aukční 
místnosti.

Or. es

Odůvodnění

50 kg je velmi malé množství pro oba druhy a vytvořilo by to celou řadu velice nákladných 
povinností pro plavidla, které by měly velice malý dopad na rybolov.

Pozměňovací návrh od Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 52
ČLÁNEK 20, ODSTAVEC 1

1. Příslušné orgány členského státu mohou 
vyžadovat, aby se vážilo každé množství 
jižních stavů štikozubce převyšující 50 kg
nebo v případě humra severského 
převyšující 50 kg ulovené v kterékoliv 
zeměpisné oblasti uvedené v článku 1 a 
poprvé vyložené ve výše uvedeném 
členském státě ještě před tím, než bude 
přepraveno do jiné destinace.

1. Příslušné orgány členského státu mohou 
vyžadovat, aby se vážilo každé množství 
jižních stavů štikozubce převyšující 300 kg
nebo v případě humra severského 
převyšující 150 kg ulovené v kterékoliv 
zeměpisné oblasti uvedené v článku 1 a 
poprvé vyložené ve výše uvedeném 
členském státě ještě před tím, než bude 
přepraveno do jiné destinace.

Or. es

Pozměňovací návrh od Rosa Miguélez Ramos

Pozměňovací návrh 53
ČLÁNEK 20, ODSTAVEC 1
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1. Příslušné orgány členského státu mohou 
vyžadovat, aby se vážilo každé množství 
jižních stavů štikozubce převyšující 50 kg
nebo v případě humra severského 
převyšující 50 kg ulovené v kterékoliv 
zeměpisné oblasti uvedené v článku 1 a 
poprvé vyložené ve výše uvedeném 
členském státě ještě před tím, než bude 
přepraveno do jiné destinace.

1. Příslušné orgány členského státu mohou 
vyžadovat, aby se vážilo každé množství 
jižních stavů štikozubce převyšující 300 kg
nebo v případě humra severského 
převyšující 150 kg ulovené v kterékoliv 
zeměpisné oblasti uvedené v článku 1 a 
poprvé vyložené ve výše uvedeném 
členském státě ještě před tím, než bude 
přepraveno do jiné destinace.

Or. es

Odůvodnění

50 kg je velmi malé množství pro oba druhy a vytvořilo by to celou řadu velice nákladných 
povinností pro plavidla, které by měly velice malý dopad na rybolov.

Pozměňovací návrh od Carmen Fraga Estévez

Pozměňovací návrh 54
ČLÁNEK 20, ODSTAVEC 2

2. Bez ohledu na článek 13 uvedený ve 
směrnici  2847/93/EHS bude k množství 
většímu než 50 kg štikozubce nebo většímu 
než 50 kg humra severského při přepravě do 
jiné destinace, než je místo první vykládky 
nebo prvního dovozu, přiložena kopie 
prohlášení uvedeného v čl. 8 odst. 1 výše 
zmíněného nařízení vztahující se k 
přepravovanému množství výše uvedených 
druhů. Výjimka uvedená v nařízení č. 
2847/93/EHS čl. 13 odst. 4 písm. b) se 
nebude uplatňovat.

2. Bez ohledu na článek 13 uvedený ve 
směrnici  2847/93/EHS bude k množství 
většímu než 300 kg štikozubce nebo většímu 
než 150 kg humra severského při přepravě 
do jiné destinace, než je místo první 
vykládky nebo prvního dovozu, přiložena 
kopie prohlášení uvedeného v čl. 8 odst. 1 
výše zmíněného nařízení vztahující se k 
přepravovanému množství výše uvedených 
druhů. Výjimka uvedená v nařízení č. 
2847/93/EHS čl. 13 odst. 4 písm. b) se 
nebude uplatňovat.

Or. es

Pozměňovací návrh od Rosa Miguélez Ramos

Pozměňovací návrh 55
ČLÁNEK 20, ODSTAVEC 2

2. Bez ohledu na článek 13 uvedený ve 
směrnici  2847/93/EHS bude k množství 

2. Bez ohledu na článek 13 uvedený ve 
směrnici  2847/93/EHS bude k množství 
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většímu než 50 kg štikozubce nebo většímu 
než 50 kg humra severského při přepravě do 
jiné destinace, než je místo první vykládky 
nebo prvního dovozu, přiložena kopie 
prohlášení uvedeného v čl. 8 odst. 1 výše 
zmíněného nařízení vztahující se k 
přepravovanému množství výše uvedených 
druhů. Výjimka uvedená v nařízení č. 
2847/93/EHS čl. 13 odst. 4 písm. b) se 
nebude uplatňovat.

většímu než 300 kg štikozubce nebo většímu 
než 150 kg humra severského při přepravě 
do jiné destinace, než je místo první 
vykládky nebo prvního dovozu, přiložena 
kopie prohlášení uvedeného v čl. 8 odst. 1 
výše zmíněného nařízení vztahující se k 
přepravovanému množství výše uvedených 
druhů. Výjimka uvedená v nařízení č. 
2847/93/EHS čl. 13 odst. 4 písm. b) se 
nebude uplatňovat.

Or. es

Odůvodnění

50 kg je velmi malé množství pro oba druhy a vytvořilo by to celou řadu velice nákladných 
povinností pro plavidla, které by měly velice malý dopad na rybolov.

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 56
ČLÁNEK 22

Článek 29 písm b) (Nařízení č. 850/98/ES)

Bude zakázán odlov za použití sítí  
vlečených po dně a rybářských vrší 
v zeměpisných polohách ohraničených 
těmito souřadnicemi:

Členské státy, pro které je určen tento plán 
obnovení, přijmou manažerská opatření, 
která budou brát v úvahu jejich socio-
ekonomické okolnosti a specifickou situaci 
stavů ryb a používaného rybářského náčiní.

Oblast 1 Tato opatření budou platit pro všechny 
flotily lovící ve vodách spadajících do 
suverenity nebo pravomoc Portugalska 
nebo Španělska.

- 43° 35' severní šířky a 004° 45' západní 
délky

Do výše zmíněného souboru opatření bude 
patřit:

- 43° 45' severní šířky a 004° 45' západní 
délky

1.Zřízení ochranné zóny po tři až čtyři
měsíce každý rok v níže specifikované 
oblasti za účelem ochrany doplňování stavů 
humra severského .

- 43° 37' severní šířky a 005° 20' západní 
délky

Oblast 1:

- 43° 55' severní šířky a 005° 20' západní 
délky

- 36º 54' severní šířky, 7º 40' západní délky

Oblast 2: - 36°34' severní šířky, 7º 40' západní délky
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- 43° 37' severní šířky a 006° 15' západní 
délky

- 36°34' severní šířky, 7º 19' západní délky

- 43° 50' severní šířky a 006° 15' západní 
délky

- 36°54' severní šířky, 7°19' západní délky

- 44° 00' severní šířky a 006° 45' západní 
délky

2. Zákaz lovu a vykládání humra severního 
všemi flotilami od 1. září do 31. října.

- 43° 34' severní šířky a 006° 45' západní 
délky

3. Zákaz lovu a vykládání mořských 
měkkýšů  - Parapenaeus longirostris, 
Aristeus antennatus, Plesiopenaeus 
edwardsianus a humra severního – mezi 
24. prosincem a posledním dnem února.

Oblast 3: 4. Definitivní stažení rybářských plavidel 
díky politice selektivní likvidace rybářských 
plavidel, která se zaměřují na tyto druhy.

- 42° 00' severní šířky a 009° 00' západní 
délky

- 42° 27' severní šířky a 009° 00' západní 
délky

- 42° 27' severní šířky a 009° 30' západní 
délky

- 42° 00' severní šířky a 009° 30' západní 
délky

Oblast 4:

- 37° 45' severní šířky a 009° 00' západní 
délky

- 38° 10' severní šířky a 009° 00' západní 
délky

- 38° 10' severní šířky a 009° 15' západní 
délky

- 37° 45' severní šířky a 009° 20' západní 
délky
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Oblast 5:
- 36° 05' severní šířky a 007° 00' západní 
délky
- 36° 35' severní šířky a 007° 00' západní 
délky
- 36° 45' severní šířky a 007° 18' západní 
délky
- 36° 50' severní šířky a 007° 50' západní 
délky
- 36° 25' severní šířky a 007° 50' západní 
délky."

Or. pt

Odůvodnění

Země, na něž je zaměřen tento plán obnovení, budou moci lépe vyvíjet strategie pro obnovu 
stavů a přitom přihlížet k charakteru svého rybářského průmyslu a socio-ekonomických 
podmínek, které je nutno ochraňovat. Jsou navrhovány alternativy, které budou méně 
poškozovat rybolov a přitom nebudou měnit hlavní cíl plánu obnovení. Prozatímní oblast 
definovaná v tomto článku je založena na průzkumech provedených v Portugalsku a 
Španělsku v různých letech a u různých plavidel. Navrhované limity pokrývají kanály 
s největší koncentrací malých humrů (údaje potvrzené IPIMAR) a této oblasti je třeba dát 
přednost před návrhy Komise pro tutéž oblast.

Pozměňovací návrh od Duarte Freitas

Pozměňovací návrh 57
ČLÁNEK 22 A (nový)

Článek 22a
Komise předloží zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě, nastiňující závěry o 
realizaci plánu pro obnovu pro štikozubce 
obecného a humra severského, včetně 
socio-ekonomických údajů, které jsou 
s tímto plánem spojené. Tato zpráva bude 
vypracovaná dva roky poté, co toto nařízení 
vstoupí v platnost.

Or. pt
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