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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento nový návrh nařízení Komise si klade za cíl podporovat spolupráci mezi jednotlivými 
státy, a umožnit tak skutečné zavádění udržitelného rybolovu, který by zaručoval jak 
zachování populací ryb, tak optimální využívání těchto populací.  

Z tohoto důvodu je nezbytné, aby měla Evropská unie přiměřené a účinné nástroje 
umožňující přijetí sankcí proti státům, které jsou zodpovědné za opatření a činnosti vedoucí 
k nadměrnému využívání populací a odmítají loajálně spolupracovat na zavádění sjednaných 
opatření. 

Toto nové nařízení ve znění navrhovaném Evropskou komisí stanoví několik opatření 
zaměřených proti státům, které umožňují neudržitelný rybolov, za účelem zaručení 
dlouhodobého zachování populací ryb, které je ve společném zájmu Evropské unie a třetích 
zemí. 

Jedná se zejména o: 
- zavedení kvantitativních omezení dovozu ryb a produktů rybolovu ulovených pod 

kontrolou země umožňující neudržitelný rybolov do Unie, nebo opatření omezujících 
využívání přístavů EU ze strany plavidel plujících pod vlajkou země umožňující 
neudržitelný rybolov; 

- zákaz nákupu rybářského plavidla plujícího pod vlajkou země umožňující 
neudržitelný rybolov hospodářskými subjekty Unie a zákaz výměny vlajky rybářského 
plavidla plujícího pod vlajkou členského státu za vlajku země umožňující neudržitelný 
rybolov; 

- zákaz vývozu rybářských plavidel či zařízení a rybářských potřeb do zemí 
umožňujících neudržitelný rybolov; 

- zákaz uzavírání soukromých obchodních ujednání se zeměmi umožňujícími 
neudržitelný rybolov a zákaz společných rybolovných operací s rybářskými plavidly 
plujícími pod vlajkou země umožňující neudržitelný rybolov. 

Navrhovatel je přesvědčen, že toto nové nařízení přispěje podpoře a zavádění udržitelného 
a zodpovědného rybolovu na celosvětové úrovni a že je úzce spojeno s nařízením týkajícím se 
boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Komisi proto k tomuto 
podnětu blahopřeje. 

Navrhovatel se nicméně také domnívá, že jménem soudržnosti politik s cíli rozvojové 
politiky, jak je stanoví článek 208 SFEU, je nezbytné zajistit jejich vzájemnou doplňkovost 
a zaručit soudržnost opatření přijatých v rámci politiky rybolovu a obchodní politiky 
a opatření, která jsou zaváděna v souvislosti s rozvojovou politikou. Z tohoto důvodu je podle 
navrhovatele nezbytné stanovit specifická opatření pro rozvojové země s cílem řádně 
zohlednit jejich finanční, technické a materiální možnosti a jejich potřeby. 

Navrhovatel také považuje za nezbytné zavést ustanovení o přezkumu s cílem ověřit účinnost 
a přiměřenost nařízení a v případě potřeby navrhnout příslušné změny.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy 
začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dále je nutné určit druh opatření, která 
lze přijmout vůči zemím umožňujícím 
neudržitelný rybolov, a stanovit obecné 
podmínky pro přijetí těchto opatření tak, 
aby byla založena na objektivních 
kritériích, která budou spravedlivá, 
hospodárná a budou v souladu 
s mezinárodním právem, zejména 
s Dohodou o zřízení Světové obchodní 
organizace.

(5) Dále je nutné určit druh opatření, která 
lze přijmout vůči zemím umožňujícím 
neudržitelný rybolov, a stanovit obecné 
podmínky pro přijetí těchto opatření tak, 
aby byla založena na objektivních 
kritériích, která budou spravedlivá, 
hospodárná a budou v souladu 
s mezinárodním právem, zejména 
s Dohodou o zřízení Světové obchodní 
organizace. Tato opatření by měla také 
zohledňovat úroveň rozvoje a zranitelnost 
dotyčné země, aby přímo nebo nepřímo 
nevedla k tomu, že by rozvojové země 
musely nést nepřiměřeně velkou část úsilí 
o zachování populací ryb.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zohlednit úroveň rozvoje a zranitelnost země, která údajně umožňuje neudržitelný 
rybolov. Na rozvojové země totiž nelze klást stejné požadavky jako na země rozvinuté. 
Dohoda o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze 
dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích 
populací z roku 1995 mj. obsahuje ve své části VII specifická ustanovení použitelná na 
rozvojové země.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Při přijímání opatření podle tohoto 
nařízení zhodnotí Komise ekologické, 

4. Před přijetím opatření podle tohoto 
nařízení zhodnotí Komise ekologické, 



PA\891998CS.doc 5/6 PE483.471v01-00

CS

obchodní, hospodářské a sociální účinky 
těchto opatření v krátkodobém 
a dlouhodobém horizontu a administrativní 
zátěž související s jejich prováděním.

obchodní, hospodářské a sociální účinky 
těchto opatření v krátkodobém 
a dlouhodobém horizontu a administrativní 
zátěž související s jejich prováděním. Ve 
svém hodnocení Komise řádně zohlední 
úroveň rozvoje, zranitelnost a finanční, 
materiální a technické možnosti dotyčné 
země, jakož i dopady těchto opatření na 
případné politiky rozvoje, které jsou v této 
zemi vedeny. 

(Netýká se českého znění.)

Or. fr

Odůvodnění
Je klíčové, aby při vypracovávání svého hodnocení Komise zohlednila specifickou situaci 
rozvojových zemí a kroky, které jsou v těchto zemích přijímány v rámci politiky rozvoje. 
Opatření se totiž musí vzájemně doplňovat a být soudržná. 

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Přezkum a předkládání zpráv o provádění
Dva roky po vstupu tohoto nařízení 
v platnost a poté každé tři roky přezkoumá 
Komise jeho provádění a předloží o tom 
zprávu Evropskému parlamentu a Radě.
Tato zpráva přezkoumá zejména tyto 
otázky:
– země, vůči nimž byla přijata opatření;
– opatření, jež Komise přijala;
– případnou nápravu stavu ze strany zemí, 
jež byly předmětem těchto opatření;
– dopady, jež měla přijatá opatření na 
udržitelnost rybolovu.
V případě potřeby budou ke zprávě 
přiloženy návrhy na změnu tohoto 
nařízení.
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Or. fr

Odůvodnění
Je nezbytné vložit do předpisu ustanovení o přezkumu umožňující Evropskému parlamentu 
v případě potřeby pozměnit nařízení tak, aby bylo přizpůsobeno obtížím a překážkám, kterým 
čelilo jeho provádění. 


