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Pozměňovací návrh 11
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Ryby patřící do podtřídy příčnoústých 
(Elasmobranchii), která zahrnuje žraloky 
a rejnoky, jsou z důvodu charakteristik 
jejich životního cyklu (pomalý růst, pozdní 
dospívání a nízký počet mláďat) obvykle 
málo odolné proti velmi nadměrnému
využívání. Následkem dramatického 
nárůstu poptávky po produktech ze 
žraloků, zejména ploutvích, jsou populace 
žraloků v posledních letech cílem 
nadměrného rybolovu a jsou vystaveny 
vážnému ohrožení.

(2) Ryby patřící do podtřídy příčnoústých 
(Elasmobranchii), která zahrnuje žraloky 
a rejnoky a podobné druhy, jsou z důvodu 
charakteristik jejich životního cyklu 
(pomalý růst, pozdní dospívání a nízký 
počet mláďat) obvykle málo odolné proti 
využívání. Následkem neudržitelného lovu 
žraloků, který ohrožuje rovnováhu 
mořských ekosystémů, a dramatického 
nárůstu poptávky po produktech ze 
žraloků, zejména ploutvích, jsou některé 
populace žraloků v posledních letech cílem 
nadměrného rybolovu a jsou vystaveny 
vážnému ohrožení. Rostoucí poptávka po 
produktech ze žraločích ploutví a jejich 
vysoká cena způsobila nárůst 
nezákonného rybolovu. 

Or. ro

Pozměňovací návrh 12
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Ryby patřící do podtřídy příčnoústých 
(Elasmobranchii), která zahrnuje žraloky 
a rejnoky, jsou z důvodu charakteristik 
jejich životního cyklu (pomalý růst, pozdní 
dospívání a nízký počet mláďat) obvykle 
málo odolné proti velmi nadměrnému 
využívání. Následkem dramatického 
nárůstu poptávky po produktech ze 

(2) Ryby patřící do podtřídy příčnoústých 
(Elasmobranchii), která zahrnuje žraloky 
a rejnoky, jsou z důvodu charakteristik 
jejich životního cyklu (pomalý růst, pozdní 
dospívání a nízký počet mláďat) obvykle 
málo odolné proti velmi nadměrnému 
využívání. Následkem dramatického 
nárůstu poptávky po produktech ze 
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žraloků, zejména ploutvích, jsou populace 
žraloků v posledních letech cílem 
nadměrného rybolovu a jsou vystaveny 
vážnému ohrožení.

žraloků, zejména ploutvích, jsou populace 
žraloků v posledních letech cílem 
nadměrného rybolovu a jsou vystaveny 
vážnému ohrožení ze strany plavidel 
plujících pod vlajkou členských států nebo 
třetích zemí ve vodách, které patří pod 
svrchovanost nebo jurisdikci členských 
států, nebo v jiných vodách.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Žraločí ploutve nepatří tradičně do 
evropské stravy, ale žraloci představují 
důležitou součást mořského ekosystému 
EU; mělo by proto být prioritou řízení 
a zachování jejich populací i obecná 
podpora udržitelně řízeného rybolovného 
odvětví ku prospěchu životního prostředí 
a lidí pracujících v tomto odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení (ES) č. 1185/2003 členským 
státům umožňuje vydávat zvláštní povolení 
k rybolovu, kterými se povoluje zpracování
žraloků na palubě, při němž mohou být 
žraločí ploutve odstraněny z těl. Nařízení 
zavádí poměr hmotnosti ploutví 

(3) Nařízení (ES) č. 1185/2003 členským 
státům umožňuje vydávat zvláštní povolení 
k rybolovu, kterými se povoluje zpracování 
žraloků na palubě, při němž mohou být 
žraločí ploutve odstraněny z těl. S cílem 
zajistit, aby nedocházelo k diskrepanci 
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k hmotnosti těla s cílem zajistit, aby 
nedocházelo k diskrepanci mezi hmotností 
ploutví a těl, avšak ploutve mohou být po 
zpracování vyloženy v jiném přístavu než 
těla. V takovém případě se uplatňování 
tohoto poměru stává neúčinným a naskýtá 
se možnost provádět praktiku odstraňování 
žraločích ploutví. Tyto okolnosti 
komplikují shromažďování údajů (např. 
identifikace druhů, složení populací), které 
jsou podkladem pro vědecké poradenství 
při stanovování opatření pro řízení 
rybolovu a zachování populací.

mezi hmotností ploutví a těl, zavádí 
nařízení poměr hmotnosti ploutví 
k hmotnosti těla. Poměr je však teoretický, 
neboť je založen na poměru hmotnosti 
ploutví k hmotnosti celého těla žraloka, 
zatímco žraloci jsou obyčejně vykládáni 
„opracovaní“ (např. bez vnitřností a bez 
hlavy). Žraločí ploutve a těla tedy 
nemohou být přímo porovnávány podle 
tohoto poměru a monitorování musí 
vycházet z přepočítacích faktorů pro
konkrétní druh, což komplikuje 
provádění.  Poměr je také u některých 
druhů vyšší než průměrný poměr 
hmotnosti ploutví k hmotnosti těla (např. 
žralok mako, surus oxyrinchus). Navíc 
ploutve mohou být po zpracování vyloženy 
v jiném přístavu než těla. Uplatňování
tohoto poměru se proto stává neúčinným 
a naskýtá se možnost provádět praktiku 
odstraňování žraločích ploutví. Tyto 
okolnosti komplikují shromažďování 
údajů, např. identifikaci druhů, složení 
populace, které jsou podkladem pro 
vědecké poradenství při stanovování 
opatření pro řízení rybolovu a zachování 
populací.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Daciana Octavia Sârbu

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení (ES) č. 1185/2003 členským 
státům umožňuje vydávat zvláštní povolení 
k rybolovu, kterými se povoluje zpracování 
žraloků na palubě, při němž mohou být 
žraločí ploutve odstraněny z těl. Nařízení 
zavádí poměr hmotnosti ploutví 
k hmotnosti těla s cílem zajistit, aby 
nedocházelo k diskrepanci mezi hmotností 

(3) Nařízení (ES) č. 1185/2003 členským 
státům umožňuje vydávat zvláštní povolení 
k rybolovu, kterými se povoluje zpracování 
žraloků na palubě, při němž mohou být 
žraločí ploutve odstraněny z těl. Nařízení 
zavádí poměr hmotnosti ploutví 
k hmotnosti těla s cílem zajistit, aby 
nedocházelo k diskrepanci mezi hmotností 
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ploutví a těl, avšak ploutve mohou být po 
zpracování vyloženy v jiném přístavu než 
těla. V takovém případě se uplatňování 
tohoto poměru stává neúčinným a naskýtá 
se možnost provádět praktiku odstraňování 
žraločích ploutví. Tyto okolnosti 
komplikují shromažďování údajů (např. 
identifikace druhů, složení populací), které 
jsou podkladem pro vědecké poradenství 
při stanovování opatření pro řízení 
rybolovu a zachování populací.

ploutví a těl, avšak ploutve mohou být po 
zpracování vyloženy v jiném přístavu než 
těla. V takovém případě se uplatňování 
tohoto poměru stává neúčinným a naskýtá 
se možnost provádět praktiku odstraňování 
žraločích ploutví. Tyto okolnosti 
komplikují shromažďování údajů, např. 
identifikaci druhů, složení populace, které 
jsou podkladem pro vědecké poradenství 
při stanovování opatření pro řízení 
rybolovu a zachování populací, 
a komplikují i provádění tohoto nařízení 
a trestání jeho nedodržení.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Kartika Tamara Liotard

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Členské státy EU se vážně zabývají 
otázkami životního prostředí a EU se 
snaží být jedním z čelních zastánců 
zachování ekosystémů; současné právní 
předpisy EU týkající se druhů z podtřídy 
příčnoústých nejsou tak přísné jako 
v jiných zemích a dostatečně nezajišťují 
řízení a zachování těchto druhů, a to kvůli 
vysokému poměru hmotnosti ploutví 
k hmotnosti těla, chybějícím kvótám 
u mnoha druhů a existujícím odchylkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Regionální organizace pro řízení 
rybolovu se v rostoucí míře zabývají 
problémem odstraňování žraločích ploutví 
a jejich vědecké orgány dávají přednost 
tomu, aby se žraloci vykládali 
s neoddělenými ploutvemi.

(6) Regionální organizace pro řízení 
rybolovu se v rostoucí míře zabývají 
problémem odstraňování žraločích ploutví 
a jejich vědecké orgány dávají přednost 
tomu, aby se žraloci vykládali 
s neoddělenými ploutvemi, přičemž 
upozorňují, že se jedná o nejlepší způsob, 
jak předcházet odstraňování ploutví, a že 
to usnadní sběr údajů potřebných pro 
hodnocení populací.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Corinne Lepage

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V letech 2010–2011 Evropská komise 
v rámci provádění požadovaného 
posuzování dopadů uspořádala veřejnou 
konzultaci s cílem shromáždit informace 
o nejvhodnějším způsobu změny nařízení 
(ES) č. 1185/2003. Z posouzení dopadů 
vyplynulo, že nařízení je třeba změnit tak, 
aby všichni žraloci museli být vykládáni 
s neoddělenými ploutvemi. V zájmu 
dosažení základního cíle zachování 
populací žraloků a s ohledem na výsledek 
veřejné konzultace je nezbytné a vhodné 
nařízení (ES) č. 1185/2003 odpovídajícím 
způsobem změnit;

(7) V letech 2010–2011 Evropská komise 
v rámci provádění požadovaného 
posuzování dopadů uspořádala veřejnou 
konzultaci s cílem shromáždit informace 
o nejvhodnějším způsobu změny nařízení 
(ES) č. 1185/2003. Z výsledků této 
konzultace vyplynulo, že 
upřednostňovanou možností je 
neoddělování ploutví. Z posouzení dopadů 
vyplynulo, že nařízení je třeba změnit tak, 
aby všichni žraloci museli být vykládáni 
s neoddělenými ploutvemi. V zájmu 
dosažení základního cíle zachování 
populací žraloků a s ohledem na výsledek 
veřejné konzultace je nezbytné a vhodné 
nařízení (ES) č. 1185/2003 odpovídajícím 
způsobem změnit;

Or. fr


