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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Společná rybářská politika EU prochází reformou. Společná rybářská politika má 
celosvětovou působnost – EU pro svou spotřebu dováží více než 60 % ryb a její rybářské lodě 
se nachází po celém světě –, proto je nezbytné, aby její cíle a opatření byly v rámci EU i 
mimo ni stejné, především ve vztazích s rozvojovými zeměmi. Nejlepší způsob, jímž lze 
maximálně omezit vnější dopad společné rybářské politiky, je zajistit, aby politika řízení 
rybolovných zdrojů EU dodržovala zásady dlouhodobé ekologické udržitelnosti, a snížila tak 
svou závislost na rybolovných zdrojích mimo své území.

Panuje všeobecný názor, že vnější rozměr se omezuje na dvoustranné dohody o rybolovu
uzavřené mezi EU a třetími zeměmi (v současné době tzv. dohody o partnerství v odvětví 
rybolovu, Komise je plánuje přejmenovat na dohody o udržitelném rybolovu) a na regionální 
organizace pro řízení rybolovu (RFMO). Avšak rybolovné zájmy EU zahrnují soukromé 
dohody mezi evropskými majiteli lodí a třetími zeměmi, společné podniky a další formy
investic. Tyto činnosti a vztahy by měly být v maximálním možném souladu s právem EU a 
rovněž by měly splňovat cíle společné rybářské politiky.

Komise poprvé navrhuje, aby součástí základního nařízení o společné rybářské politice byla 
ustanovení týkající se vnějšího rozměru, přestože stávající návrh obsahuje pouze články 
o dvoustranných dohodách a o regionálních organizacích pro řízení rybolovu. 

Hlavní navržené zásady jsou:
 EU by měla podporovat řízení rybolovu s cílem zachovat populace ryb nad úrovní, 

která zaručuje maximální udržitelný výnos (čl. 39.2);
 vyjednávání dvoustranných dohod by se mělo týkat pouze případů, kdy je u určité 

populace ryb dostupný přebytek, jejž daný pobřežní stát není schopen využít 
(čl. 41.2);

 finanční vyrovnání za přístup k rybolovným zdrojům je třeba oddělit od prostředků 
využitých na podporu rozvoje odvětví ve třetí zemi (čl. 42).

Výbor pro rozvoj by měl tyto návrhy bezvýhradně podpořit.

Poněkud sporný návrh Komise spočívá v tom, že chce zavázat členské státy k zavedení 
systému převoditelných koncesí k rybolovu, v jehož rámci by jednotlivcům nebo 
společnostem byla dlouhodobě svěřena práva na rybolov, s nimiž by následně mohli 
obchodovat, což je proces, který příliš často vede k nahromadění práv na rybolov a dokonce 
ke spekulacím. Komise navrhuje vyloučit rybolovná práva získaná na základě dvoustranných 
dohod, nicméně ve vodách zemí, kde EU nemá uzavřené dvoustranné dohody o rybolovu, a
v mezinárodních vodách ponechává rybolovná práva napospas tržně založenému systému. Je
naprosto nutné, aby tento systém ve vodách mimo EU neplatil. K tomu účelu Parlament 
předkládá pozměňovací návrh.

K základnímu nařízení je třeba přidat další ustanovení týkající se vnějšího rozměru společné 
rybářské politiky, který má pro rozvojové země zásadní význam, a v tomto ohledu uvádíme 
mnoho pozměňovacích návrhů.
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Řada stránek vnější rybářské politiky je spíše nejasná a veřejné sféře neposkytuje dostatek 
informací o úlovcích, rozsahu rybolovné činnosti plavidel EU a o dopadu evropských a 
dalších loďstev. Předkládáme několik pozměňovacích návrhů v zájmu zvýšení 
transparentnosti.

Dohody o rybolovu po mnoho let čelí ostré kritice, a v některých případech zaslouženě. 
Nicméně spravedlivě vyjednané a řádně dodržované dvoustranné dohody EU přispějí 
k udržitelnějšímu využívání mořských zdrojů více než jejich zrušení, neboť EU by se na 
rybolovu podílela i nadále, avšak jinými způsoby, například soukromými dohodami, které by 
se vymykaly jakémukoli demokratickému dohledu.

Co se týče samotných dvoustranných dohod o rybolovu, je navržena řada dalších ustanovení, 
včetně doložky o dodržování lidských a mezinárodních pracovních práv. 

Současné dohody o rybolovu obsahovaly „doložku o výlučnosti“, která plavidlům povolovala 
působit pouze ve vodách třetích zemí, s nimiž má EU uzavřenou dohodu, pod podmínkou, že 
jsou do této dohody zahrnuty. Podobné ustanovení by mělo být součástí základního nařízení,
společně s ustanovením, které by plavidlům zakázalo časté změny vlajky s cílem využít 
zdrojů několika zemí. Toto střídání vlajek nelze povolit plavidlům, které chtějí lovit v rámci 
dvoustranných dohod EU.

Záměr EU zapojit se do mezinárodních organizací pro řízení rybolovu, a podpořit tak 
udržitelný rybolov na celém světě, je chvályhodný. Dobře řízený globální rybolov by přispěl 
k rozvojovým cílům, jako je například zabezpečení potravin současným i budoucím 
generacím. Má-li však EU uspět, je důležité, aby tato činnost byla v souladu s rozvojovými 
politikami EU a aby rovněž měla jejich podporu. V rozvojových částech světa je třeba
budovat kapacity v oblasti sledování, kontroly a dohledu, hodnocení populací a řízení 
rybolovu. EU se musí tomuto budování kapacit uceleně věnovat a koordinovaně k tomu 
využívat veškeré své politiky, neboť v opačném případě riskuje nařčení z toho, že od 
rozvojových zemí žádá v řízení rybolovu nemožné, a to by jí znemožnilo prosadit svou vizi.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. fa) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) transparentnost a přístup
k informacím v souladu s Aarhuskou 
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úmluvou, což platí i pro vnější rozměr.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Tento systém neplatí mimo vody Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 28 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Každý členský stát přidělí na základě 
transparentních kritérií převoditelné 
koncese k rybolovu pro každou populaci 
nebo skupinu populací, pro kterou jsou 
přidělena rybolovná práva v souladu s 
článkem 16, vyjma rybolovných práv 
získaných v rámci dohod o udržitelném 
rybolovu.

2. Každý členský stát přidělí na základě 
spravedlivých a transparentních 
environmentálních a sociálních kritérií 
rybolovná práva pro každou populaci nebo 
skupinu populací, pro kterou jsou přidělena 
rybolovná práva v souladu s článkem 16, 
vyjma rybolovných práv získaných mimo 
vody Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Část VII - hlava -1 - článek 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hlava -1
OBECNÉ CÍLE
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Článek 38a
Vnější rozměr společné rybářské politiky
musí být v souladu s politikou Unie 
v oblasti životního prostředí, rozvoje a 
obchodu. Bude usilovat o stejné cíle a 
prosazovat stejné normy řízení rybolovu, 
jako se uplatňují ve vodách Unie.
Evropská unie aktivně zajistí koordinaci
politiky rozvojové spolupráce s vnější 
rybářskou politikou, aby efektivně 
motivovala rozvojové země k dodržování 
udržitelné celosvětové správy rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 40 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby jejich 
provozovatelé dodržovali opatření 
uvedená v předchozím odstavci. V případě
nedodržení těchto opatření může Komise 
přistoupit k nápravným opatřením.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 41 - odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Dohody o udržitelném rybolovu s třetími 
zeměmi stanoví rámec správy v právní, 
hospodářské a environmentální oblasti pro 
rybolovné činnosti prováděné rybářskými 
plavidly Unie ve vodách třetí země.

1. Dohody o udržitelném rybolovu s třetími 
zeměmi stanoví rámec správy v právní, 
hospodářské a environmentální oblasti pro 
rybolovné činnosti prováděné rybářskými 
plavidly Unie ve vodách třetí země 
v souladu s příslušnými opatřeními, která 
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přijmou mezinárodní organizace, včetně
regionálních organizací pro řízení 
rybolovu. Tento rámec může zahrnovat:
a) rozvoj a podporu nezbytných vědeckých
a výzkumných institucí;
b) schopnosti v oblasti sledování, kontroly 
a dohledu; a
c) další prvky budování kapacit, které 
souvisí s rozvojem politiky udržitelného 
rybolovu v dané třetí zemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 41 - odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rybářská plavidla Unie loví pouze 
přebytky přípustného odlovu stanoveného 
třetí zemí uvedeného v čl. 62 odst. 2 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
mořském právu a určeného na základě 
nejlepšího dostupného vědeckého 
poradenství a výměny příslušných 
informací mezi Unií a danou třetí zemí o 
celkové intenzitě rybolovu dotčených 
populací, tak aby se zajistilo, že rybolovné 
zdroje zůstanou nad úrovněmi, které 
mohou vytvářet maximální udržitelný 
výnos. 

2. Rybářská plavidla Unie loví pouze 
přebytky přípustného odlovu stanoveného 
třetí zemí uvedeného v čl. 62 odst. 2 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
mořském právu a určeného na základě 
nejlepšího dostupného vědeckého 
poradenství a výměny příslušných 
informací mezi Unií a danou třetí zemí o 
celkové intenzitě rybolovu dotčených 
populací u všech plavidel, tak aby se 
zajistilo, že rybolovné zdroje zůstanou nad 
úrovněmi, které mohou vytvářet maximální 
udržitelný výnos. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dohody o udržitelném rybolovu 
stanoví, že oprávnění k rybolovu populací
ve třetích zemích budou vydána pouze
rybářským plavidlům, která působí pod 
vlajkou EU po 24 měsíců před podáním 
žádosti o oprávnění k rybolovu. 
Rybářská plavidla Unie nesmí ve třetí
zemi, s níž Evropská unie vyjednala
dohodu o udržitelném rybolovu, vyvíjet 
činnost překračující ustanovení této 
dohody.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Základním prvkem dohod 
o udržitelném rybolovu by mělo být 
dodržování demokratických zásad a 
lidských práv stanovených ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv a dalších 
příslušných mezinárodních nástrojích 
v oblasti lidských práv a dodržování 
zásady právního státu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. U každého protokolu bude před 
začátkem jednání o následném protokolu 
provedeno nezávislé hodnocení dopadu,
jehož součástí budou informace 
o úlovcích a rybolovné činnosti. Tato 
hodnocení proběhnou ve veřejné sféře.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nést část nákladů na přístup k 
rybolovným zdrojům ve vodách třetí země;

a) nést část nákladů na přístup k 
rybolovným zdrojům ve vodách třetí země 
a z dlouhodobého hlediska docílit toho, 
aby celkové náklady hradili ti, kteří 
využívají přístup k rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. b)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovit rámec správy včetně vytvoření 
a zachování potřebných vědeckých a 
výzkumných institucí, kapacit určených 
k sledování, kontrole a dozoru a jiných 
složek budujících možnosti, které spadají 
pod rámec politiky udržitelného rybolovu 
realizované třetí zemí. Tato finanční

b) stanovit rámec správy včetně vytvoření 
a zachování potřebných vědeckých a 
výzkumných institucí, kapacit určených 
k sledování, kontrole a dozoru, 
mechanismů pro transparentnost, účast a 
odpovědnost a jiných složek budujících 
možnosti, které spadají pod rámec politiky 
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pomoc je podmíněna dosažením 
konkrétních výsledků.

udržitelného rybolovu realizované třetí 
zemí. Tato finanční pomoc je podmíněna 
dosažením konkrétních výsledků.

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aniž by byly dotčeny kontrolní
pravomoci smíšených výborů, které jsou 
stanoveny v dohodách o udržitelném
rybolovu uzavřených se třetími zeměmi, 
na tuto pomoc se vztahuje otevřený a 
odpovědný mechanismus přezkumu, jehož 
součástí budou veřejně dostupné finanční 
audity a nezávislá hodnocení výsledků
finanční pomoci přidělené Komisí. 

Or. en


