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Pozměňovací návrh 54
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Působnost EMFF by se měla vztahovat 
na podporu společné rybářské politiky, 
která zahrnuje zachování, řízení
a využívání biologických mořských zdrojů, 
biologických sladkovodních zdrojů
a akvakultury, jakož i na zpracování
a uvádění produktů rybolovu a akvakultury 
na trh, pokud takové činnosti probíhají na 
území členských států nebo ve vodách 
Unie, včetně činností prováděných 
rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou 
třetích zemí a v těchto zemích zapsanými 
nebo rybářskými plavidly Unie nebo 
státními příslušníky členských států, aniž je 
dotčena prvořadá odpovědnost státu vlajky, 
vzhledem k ustanovením článku 117 
Úmluvy Organizace spojených národů
o mořském právu.

(2) Působnost EMFF by se měla vztahovat 
na podporu společné rybářské politiky, 
která zahrnuje zachování, řízení
a udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů, biologických 
sladkovodních zdrojů a akvakultury, jakož
i na zpracování a uvádění produktů 
rybolovu a akvakultury na trh, pokud 
takové činnosti probíhají na území 
členských států nebo ve vodách Unie, 
včetně činností prováděných rybářskými 
plavidly plujícími pod vlajkou třetích zemí
a v těchto zemích zapsanými nebo 
rybářskými plavidly Unie nebo státními 
příslušníky členských států, aniž je dotčena 
prvořadá odpovědnost státu vlajky, 
vzhledem k ustanovením článku 117 
Úmluvy Organizace spojených národů
o mořském právu.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Úspěch společné rybářské politiky 
závisí na efektivním systému kontroly, 
inspekce a vynucování, jakož i na 
spolehlivých kompletních údajích, a to jak 
pro vědecké poradenství, tak pro účely 
provádění a kontroly, a proto by měl 
EMFF tyto politiky podporovat.

(3) Úspěch společné rybářské politiky 
závisí na efektivním systému kontroly, 
inspekce a vynucování, jakož i na 
spolehlivých kompletních a aktuálních
údajích, a to jak pro vědecké poradenství, 
tak pro účely provádění a kontroly, a proto 
by měl EMFF tyto politiky podporovat.
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Pozměňovací návrh 56
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu
a akvakultury založených na inovacích
a znalostech, k podpoře udržitelného 
rybolovu a akvakultury s účinnějším 
využitím zdrojů a ke zvyšování 
zaměstnanosti a územní soudržnosti 
uvolněním potenciálu růstu
a zaměstnanosti pobřežních
a vnitrozemských rybářských komunit
a podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 
hospodářství.

(6) Aby bylo zajištěno, že EMFF bude 
přispívat k dosažení cílů společné rybářské 
politiky, integrované námořní politiky
a strategie Evropa 2020, je zapotřebí se 
zaměřit na omezený počet hlavních priorit 
vztahujících se k podpoře rybolovu
a akvakultury založených na inovacích
a znalostech, k rozvoji environmentálně 
udržitelného rybolovu a akvakultury
s účinnějším využitím zdrojů, se 
zaměřením na ekologickou akvakulturu
a ke zvyšování zaměstnanosti a územní 
soudržnosti uvolněním potenciálu růstu
a zaměstnanosti pobřežních
a vnitrozemských rybářských komunit
a podporou diverzifikace rybolovných 
činností do jiných odvětví mořského 
hospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Hlavním cílem společné rybářské 
politiky je zajistit, aby činnosti rybolovu
a akvakultury přispívaly k dlouhodobě
udržitelným ekologickým podmínkám, 
které jsou nezbytné pro hospodářský

(8) Hlavním cílem společné rybářské 
politiky je zajistit, aby činnosti rybolovu
a akvakultury zajistily dlouhodobou 
ekologickou udržitelnost mořských 
biologických druhů, která je nezbytným 
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a sociální rozvoj. Společná rybářská 
politika by kromě toho měla přispívat ke 
zvýšení produktivity, přiměřené životní 
úrovni odvětví rybolovu a stabilním trhům
a zajišťovat dostupnost zdrojů a dodávky 
potravin spotřebitelům za rozumné ceny.

předpokladem pro hospodářský a sociální 
rozvoj. Společná rybářská politika by 
kromě toho měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, přiměřené životní úrovni 
odvětví rybolovu a stabilním trhům
a zajišťovat dlouhodobou dostupnost 
zdrojů a dodávky potravin spotřebitelům za 
rozumné ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je nanejvýš důležité lépe integrovat 
environmentální hlediska do společné 
rybářské politiky, která by měla plnit cíle 
environmentální politiky Unie a strategie 
Evropa 2020. Společná rybářská politika je 
zaměřena na využívání živých mořských 
biologických zdrojů, které nejpozději do 
roku 2015 obnoví a udrží rybí populace na 
úrovních, které zajistí maximální 
udržitelný výnos. SRP zavede přístup 
předběžné opatrnosti a ekosystémový 
přístup v oblasti řízení rybolovu. EMFF 
by tudíž měla přispívat k ochraně 
mořského prostředí, jak je stanoveno ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí).

(9) Je nanejvýš důležité lépe integrovat 
environmentální hlediska do společné 
rybářské politiky, která by měla plnit cíle 
environmentální politiky Unie a strategie 
Evropa 2020. Společná rybářská politika je 
zaměřena na využívání živých mořských 
biologických zdrojů, které pokud možno 
do roku 2015 a nejpozději do roku 2020 
obnoví a udrží rybí populace na úrovních, 
které zajistí maximální udržitelný výnos.

Or. es

Pozměňovací návrh 59
Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je nanejvýš důležité lépe integrovat 
environmentální hlediska do společné 
rybářské politiky, která by měla plnit cíle 
environmentální politiky Unie a strategie 
Evropa 2020. Společná rybářská politika je 
zaměřena na využívání živých mořských 
biologických zdrojů, které nejpozději do 
roku 2015 obnoví a udrží rybí populace na 
úrovních, které zajistí maximální 
udržitelný výnos. SRP zavede přístup 
předběžné opatrnosti a ekosystémový 
přístup v oblasti řízení rybolovu. EMFF by 
tudíž měla přispívat k ochraně mořského 
prostředí, jak je stanoveno ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí).

(9) Je nanejvýš důležité lépe integrovat 
environmentální hlediska do společné 
rybářské politiky, která by měla plnit cíle 
environmentální politiky Unie a strategie 
Evropa 2020. Společná rybářská politika je 
zaměřena na využívání živých mořských 
biologických zdrojů, které pokud možno
nejpozději do roku 2015 obnoví a udrží 
rybí populace na úrovních, které zajistí 
maximální udržitelný výnos; není-li to 
možné, tak nejpozději do roku 2020. SRP 
zavede přístup předběžné opatrnosti
a ekosystémový přístup v oblasti řízení 
rybolovu. EMFF by tudíž měla přispívat
k ochraně mořského prostředí, jak je 
stanoveno ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 
17. června 2008, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí).

Or. fr

Odůvodnění

Lhůtu do roku 2015 nebude možné použít na všechny druhy.

Pozměňovací návrh 60
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Je nanejvýš důležité lépe integrovat 
environmentální hlediska do společné 
rybářské politiky, která by měla plnit cíle 
environmentální politiky Unie a strategie 

(9) Je nanejvýš důležité lépe integrovat 
environmentální hlediska do společné 
rybářské politiky, která by měla plnit cíle 
environmentální politiky Unie a strategie 
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Evropa 2020. Společná rybářská politika je 
zaměřena na využívání živých mořských 
biologických zdrojů, které nejpozději do 
roku 2015 obnoví a udrží rybí populace na 
úrovních, které zajistí maximální 
udržitelný výnos. SRP zavede přístup 
předběžné opatrnosti a ekosystémový 
přístup v oblasti řízení rybolovu. EMFF by 
tudíž měla přispívat k ochraně mořského 
prostředí, jak je stanoveno ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí).

Evropa 2020. Společná rybářská politika je 
zaměřena na udržitelné využívání živých 
mořských biologických zdrojů, které 
nejpozději do roku 2015 obnoví a udrží 
všechny populace lovených druhů nad
úrovněmi, které jsou schopny vytvářet 
maximální udržitelný výnos nebo 
příslušnou obdobnou hodnotu. SRP 
zavede přístup předběžné opatrnosti
a ekosystémový přístup v oblasti řízení 
rybolovu a akvakultury. EMFF by tudíž 
měla přispívat k ochraně mořského 
prostředí, jak je stanoveno ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí).

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by bylo podrýváno, pokud by se 
finanční pomoc Unie v rámci EMFF 
vyplácela hospodářským subjektům, které 
ex-ante nesplňují požadavky související
s veřejným zájmem na zachování 
biologických mořských zdrojů. Proto by 
měly být přípustné pouze ty hospodářské 
subjekty, které během určité doby před 
podáním žádosti o podporu nebyly 
zapojeny do provozu, řízení nebo 
vlastnictví rybářských plavidel uvedených
v seznamu Unie s plavidly provádějícími 
rybolov NNN podle čl. 40 odst. 3 nařízení 

(15) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by bylo podrýváno, pokud by se 
finanční pomoc Unie v rámci EMFF 
vyplácela hospodářským subjektům, které 
ex-ante nesplňují požadavky související
s veřejným zájmem na zachování 
biologických mořských zdrojů. Proto by 
měly být přípustné pouze ty hospodářské 
subjekty, které během určité doby před 
podáním žádosti o podporu nebyly 
zapojeny do provozu, řízení nebo 
vlastnictví rybářských plavidel uvedených
v seznamu Unie s plavidly provádějícími 
rybolov NNN podle čl. 40 odst. 3 nařízení 
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Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 
29. září 2008, kterým se zavádí systém 
Společenství pro předcházení, potírání
a odstranění nezákonného, nehlášeného
a neregulovaného rybolovu a kterým se 
mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) 
č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a kterým 
se zrušuje nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) 
č. 1447/1999, a které se nedopustily 
závažného porušení předpisů podle článku 
42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 
odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ze dne 
20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního 
režimu Společenství k zajištění dodržování 
pravidel společné rybářské politiky, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 847/96, (ES) 
č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) 
č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) 
č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) 
č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) 
č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) 
č. 1342/2008 a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) 
č. 1966/2006 nebo jiných případů 
nedodržování pravidel společné rybářské 
politiky, které zvláště ohrožují udržitelnost 
dotčených populací a představují závažné 
hrozby pro udržitelné využívání živých 
mořských biologických zdrojů, díky němuž 
dochází k obnově a zachování populací 
lovených druhů nad úrovní, která zajistí 
maximální trvale udržitelný výnos (dále jen 
MSY).

Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 
29. září 2008, kterým se zavádí systém 
Společenství pro předcházení, potírání
a odstranění nezákonného, nehlášeného
a neregulovaného rybolovu a kterým se 
mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) 
č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a kterým 
se zrušuje nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) 
č. 1447/1999, a které se nedopustily 
závažného porušení předpisů podle článku 
42 nařízení (ES) č. 1005/2008 nebo čl. 90 
odst. 1 nařízení (ES) č. 1224/2009 ze dne 
20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního 
režimu Společenství k zajištění dodržování 
pravidel společné rybářské politiky, kterým 
se mění nařízení (ES) č. 847/96, (ES) 
č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) 
č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) 
č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) 
č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) 
č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008, (ES) 
č. 1342/2008 a kterým se zrušuje nařízení 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) 
č. 1966/2006 nebo jiných případů 
nedodržování pravidel společné rybářské 
politiky, které zvláště ohrožují 
dlouhodobou udržitelnost dotčených 
populací a představují závažné hrozby pro 
udržitelné využívání živých mořských 
biologických zdrojů, díky němuž dochází
k obnově a zachování populací lovených 
druhů nad úrovní, která do roku 2015
zajistí maximální trvale udržitelný výnos 
(dále jen MSY) nebo příslušnou obdobnou 
hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by bylo rovněž podrýváno, pokud 
by byla finanční pomoc Unie v rámci 
EMFF vyplacena členským státům, které 
neplní své povinnosti vyplývající
z pravidel společné rybářské politiky 
týkajících se veřejného zájmu zachování 
biologických mořských zdrojů, například 
povinností shromažďování údajů
a provádění kontroly. Pokud by členské 
státy neplnily tyto povinnosti, vystavovaly 
by se navíc riziku, že nezjistí nepřípustné 
příjemce nebo nezpůsobilé operace.

(18) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by bylo rovněž podrýváno, pokud 
by byla finanční pomoc Unie v rámci 
EMFF vyplacena členským státům, které 
neplní své povinnosti vyplývající
z pravidel společné rybářské politiky 
týkajících se veřejného zájmu zachování 
biologických mořských zdrojů, například 
povinností shromažďování údajů, 
dosahování stabilní a trvalé rovnováhy 
mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými 
právy a provádění kontroly. Pokud by 
členské státy neplnily tyto povinnosti, 
vystavovaly by se navíc riziku, že nezjistí 
nepřípustné příjemce nebo nezpůsobilé 
operace.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by bylo rovněž podrýváno, pokud 
by byla finanční pomoc Unie v rámci 
EMFF vyplacena členským státům, které 
neplní své povinnosti vyplývající
z pravidel společné rybářské politiky 
týkajících se veřejného zájmu zachování 
biologických mořských zdrojů, například 
povinností shromažďování údajů
a provádění kontroly. Pokud by členské 
státy neplnily tyto povinnosti, vystavovaly 
by se navíc riziku, že nezjistí nepřípustné 
příjemce nebo nezpůsobilé operace.

(18) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by bylo rovněž podrýváno, pokud 
by byla finanční pomoc Unie v rámci 
EMFF vyplacena členským státům, které 
neplní své povinnosti vyplývající
z pravidel společné rybářské politiky 
týkajících se veřejného zájmu zachování 
biologických mořských zdrojů, například 
povinností shromažďování údajů, snahy 
dosáhnout rovnováhy mezi kapacitou 
rybářských loďstev ve vztahu
k rybolovným právům a provádění 
kontroly. Pokud by členské státy neplnily 
tyto povinnosti, vystavovaly by se navíc 
riziku, že nezjistí nepřípustné příjemce 
nebo nezpůsobilé operace.
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Pozměňovací návrh 64
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je třeba, aby Komise na základě 
transparentních a objektivních kritérií 
vypracovala roční rozpis dostupných 
položek závazků podle jednotlivých 
členských států; tato kritéria by měla 
zahrnovat historické přidělené prostředky 
podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006
a historickou spotřebu podle nařízení Rady 
č. 861/2006.

(24) Je třeba, aby Komise na základě 
transparentních a objektivních kritérií 
vypracovala roční rozpis dostupných 
položek závazků podle jednotlivých 
členských států; tato kritéria by měla 
zahrnovat historické přidělené prostředky 
podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006
a historickou spotřebu podle nařízení Rady 
č. 861/2006. Tato kritéria a roční rozpis 
musí být veřejně dostupné.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Je třeba, aby Komise na základě 
transparentních a objektivních kritérií 
vypracovala roční rozpis dostupných 
položek závazků podle jednotlivých 
členských států; tato kritéria by měla 
zahrnovat historické přidělené prostředky 
podle nařízení Rady (ES) č. 1198/2006
a historickou spotřebu podle nařízení Rady 
č. 861/2006.

(24) Je třeba, aby Komise na základě 
transparentních a objektivních kritérií 
vypracovala a zveřejnila roční rozpis 
dostupných položek závazků podle 
jednotlivých členských států; tato kritéria 
by měla zahrnovat historické přidělené 
prostředky podle nařízení Rady (ES) 
č. 1198/2006 a historickou spotřebu podle 
nařízení Rady č. 861/2006.

Or. en
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Odůvodnění

Větší transparentnost je podmínkou sine qua non účinného řešení problému rybolovných 
dotací.

Pozměňovací návrh 66
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Ve shodě s cílem zjednodušení by 
měly všechny činnosti EMFF, které spadají 
do působnosti sdíleného řízení, včetně 
řízení a shromažďování údajů, probíhat 
formou jediného operačního programu pro 
každý členský stát, v souladu s jeho 
vnitrostátním uspořádáním. Programové 
období zahrnuje dobu od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020. Je třeba, aby každý 
členský stát připravil jediný operační 
program. Každý program by měl určit 
strategii pro splnění cílů v souvislosti
s prioritami Unie pro EMFF a výběr 
příslušných opatření. Je třeba, aby 
plánování bylo v souladu s prioritami Unie
a zároveň přizpůsobeno podle 
vnitrostátního kontextu, přičemž má 
doplňovat jiné politiky Unie, zejména 
politiku rozvoje venkova a politiku 
soudržnosti.

(26) Ve shodě s cílem zjednodušení
a decentralizace by měly všechny činnosti 
EMFF, které spadají do působnosti 
sdíleného řízení, včetně řízení
a shromažďování údajů, probíhat formou 
jediného operačního programu pro každý 
členský stát, v souladu s jeho vnitrostátním 
uspořádáním. Programové období zahrnuje 
dobu od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020. Je třeba, aby každý 
členský stát připravil jediný operační 
program integrující různé operační 
programy na nižší celostátní úrovni. 
Každý program by měl určit strategii pro 
splnění cílů v souvislosti s prioritami Unie 
pro EMFF a výběr příslušných opatření. Je 
třeba, aby plánování bylo v souladu
s prioritami Unie a zároveň přizpůsobeno 
podle vnitrostátního kontextu, přičemž má 
doplňovat jiné politiky Unie, zejména 
politiku rozvoje venkova a politiku 
soudržnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 67
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26



PE492.694v01-00 12/84 AM\907165CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Ve shodě s cílem zjednodušení by 
měly všechny činnosti EMFF, které spadají 
do působnosti sdíleného řízení, včetně 
řízení a shromažďování údajů, probíhat 
formou jediného operačního programu pro 
každý členský stát, v souladu s jeho 
vnitrostátním uspořádáním. Programové 
období zahrnuje dobu od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020. Je třeba, aby každý 
členský stát připravil jediný operační 
program. Každý program by měl určit 
strategii pro splnění cílů v souvislosti
s prioritami Unie pro EMFF a výběr 
příslušných opatření. Je třeba, aby 
plánování bylo v souladu s prioritami Unie
a zároveň přizpůsobeno podle 
vnitrostátního kontextu, přičemž má 
doplňovat jiné politiky Unie, zejména 
politiku rozvoje venkova a politiku 
soudržnosti.

(26) Ve shodě s cílem zjednodušení by 
měly všechny činnosti EMFF, které spadají 
do působnosti sdíleného řízení, včetně 
řízení a shromažďování údajů, probíhat 
formou jediného operačního programu pro 
každý členský stát, v souladu s jeho 
vnitrostátním uspořádáním. Programové 
období zahrnuje dobu od 1. ledna 2014 do 
31. prosince 2020. Je třeba, aby každý 
členský stát připravil jediný operační 
program. Každý program by měl určit 
strategii pro splnění cílů v souvislosti
s prioritami Unie pro EMFF a výběr 
příslušných opatření. Je třeba, aby 
plánování bylo v souladu s prioritami Unie
a zároveň přizpůsobeno podle 
vnitrostátního kontextu, přičemž má 
doplňovat jiné politiky Unie, zejména 
politiku rozvoje venkova, politiku 
soudržnosti a politiku v oblasti životního 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti a ekonomické 
výkonnosti rybolovu je nezbytné 
stimulovat inovace a podnikání. Proto by 
měl EMFF podporovat inovační činnosti
a rozvoj podnikání.

(31) Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti a ekonomické 
výkonnosti rybolovu je nezbytné 
stimulovat inovace a podnikání. Proto by 
měl EMFF podporovat inovační
a environmentálně udržitelné činnosti
a rozvoj podnikání v souladu s obnovením
a zachováním populací lovených druhů 
nad úroveň, která může do roku 2015 
zajistit maximální udržitelný výnos,
s dosažením a udržením dobrého stavu 
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životního prostředí do roku 2020 a 
s řízením rybolovu založeném na zásadě 
obezřetnosti a ekosystémovém přístupu.

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro zvýšení konkurenceschopnosti
a ekonomické výkonnosti rybolovu
a námořních činností je rovněž rozhodující 
investice do lidského kapitálu. Proto je 
nezbytné, aby EMFF podporoval 
celoživotní vzdělávání, spolupráci mezi 
vědci a rybáři povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti
a konkurenceschopnosti subjektů.

(32) Pro zvýšení konkurenceschopnosti
a ekonomické výkonnosti rybolovu
a námořních činností je rovněž rozhodující 
investice do lidského kapitálu. Proto je 
nezbytné, aby EMFF podporoval odbornou 
přípravu, vzdělávání a celoživotního 
vzdělávání, spolupráci mezi vědci a rybáři 
povzbuzující šíření znalostí, možnosti 
profesního růstu v námořnických 
profesích, jakož i poradenské služby 
napomáhající zlepšování celkové 
výkonnosti a konkurenceschopnosti 
subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro zvýšení konkurenceschopnosti
a ekonomické výkonnosti rybolovu
a námořních činností je rovněž rozhodující 
investice do lidského kapitálu. Proto je 
nezbytné, aby EMFF podporoval 
celoživotní vzdělávání, spolupráci mezi 

(32) Pro zvýšení konkurenceschopnosti
a ekonomické výkonnosti rybolovu
a námořních činností je rovněž rozhodující 
investice do lidského kapitálu. Proto je 
nezbytné, aby EMFF podporoval 
celoživotní vzdělávání a odbornou 
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vědci a rybáři povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti
a konkurenceschopnosti subjektů.

přípravu, spolupráci mezi vědci a rybáři 
povzbuzující šíření znalostí, jakož
i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové udržitelnosti,
výkonnosti a konkurenceschopnosti 
subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) S vědomím důležitosti role, kterou 
manželky samostatně výdělečně činných 
rybářů hrají v oblasti drobného pobřežního 
rybolovu, by měl EMFF podporovat 
odbornou přípravu a vytváření informační 
sítě přispívající k jejich profesnímu rozvoji
a poskytující jim prostředky, aby mohly 
lépe plnit vedlejší úkoly, které tradičně 
vykonávají.

(33) S vědomím důležitosti role, kterou 
manželky samostatně výdělečně činných 
rybářů hrají v oblasti pobřežního rybolovu, 
by měl EMFF podporovat odbornou 
přípravu a vytváření informační sítě 
přispívající k jejich profesnímu rozvoji
a poskytující jim prostředky, aby mohly 
lépe plnit vedlejší úkoly, které tradičně 
vykonávají.

Or. es

Pozměňovací návrh 72
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) S vědomím nízkého zapojení rybářů 
věnujících se drobnému pobřežnímu 
rybolovu do sociálního dialogu by měl 
EMFF podporovat organizace prosazující 
tento dialog na příslušných fórech.

(34) S vědomím sociální a územní 
důležitosti rybářů věnujících se 
pobřežnímu rybolovu by měl EMFF 
podporovat organizace prosazující sociální 
dialog v odvětví pobřežního rybolovu na 
příslušných fórech.
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Or. es

Pozměňovací návrh 73
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) S vědomím potenciálu, který nabízí 
diverzifikace rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich 
zásadní role v pobřežních společenstvích 
by měl EMFF pomáhat diverzifikaci 
finančním krytím během počáteční fáze 
podnikání a investicemi na modernizaci 
jejich plavidel, a mimoto náležitou 
odbornou přípravou umožňující získat 
dovednosti v příslušném oboru mimo 
rybolovné činnosti.

(35) S vědomím potenciálu, který nabízí 
diverzifikace rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, a jejich 
zásadní role v pobřežních společenstvích 
by měl EMFF pomáhat diverzifikaci 
finančním krytím během počáteční fáze 
podnikání a investicemi na modernizaci 
jejich plavidel, a mimoto náležitou 
odbornou přípravou umožňující získat 
dovednosti v příslušném oboru mimo 
rybolovné činnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 74
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) V zájmu splnění zdravotních
a bezpečnostních požadavků na plavidlech 
je nutné, aby EMFF podporoval investice 
vztahující se k bezpečnosti a hygieně na 
plavidlech.

(36) V zájmu splnění zdravotních
a bezpečnostních požadavků na plavidlech 
je nutné, aby EMFF podporoval investice 
vztahující se k bezpečnosti a hygieně na 
plavidlech pod podmínkou, že investice 
nepovede ke zvýšení rybolovné kapacity 
plavidla.

Or. en
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Pozměňovací návrh 75
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V důsledku zavedení systémů 
převoditelných koncesí k rybolovu 
uvedených v článku 27 [nařízení o SRP] a 
s cílem podpořit členské státy při 
provádění těchto nových systémů by jim 
měl EMFF poskytovat podporu, jde-li
o budování kapacit a výměnu osvědčených 
postupů.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Převoditelné koncese k rybolovu nejsou vhodným řešením problémů, kterým čelí odvětví 
rybolovu.

Pozměňovací návrh 76
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V důsledku zavedení systémů 
převoditelných koncesí k rybolovu 
uvedených v článku 27 [nařízení o SRP] a 
s cílem podpořit členské státy při 
provádění těchto nových systémů by jim 
měl EMFF poskytovat podporu, jde-li
o budování kapacit a výměnu osvědčených 
postupů.

(37) S cílem podpořit členské státy při 
provádění nových systémů přidělování 
rybolovných práv v souladu s veřejně 
dostupnými cíli a transparentními kritérii
by jim měl EMFF poskytovat podporu, jde-
li o budování kapacit a výměnu 
osvědčených postupů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V důsledku zavedení systémů 
převoditelných koncesí k rybolovu 
uvedených v článku 27 [nařízení o SRP] a 
s cílem podpořit členské státy při 
provádění těchto nových systémů by jim 
měl EMFF poskytovat podporu, jde-li
o budování kapacit a výměnu osvědčených 
postupů.

(37) S cílem podpořit členské státy při 
provádění nových systémů přidělování 
přístupu k rybolovným zdrojům, aby 
poskytovaly preferenční přístup
k nejudržitelnějším rybolovným 
činnostem, by jim měl EMFF poskytovat 
podporu, jde-li o budování kapacit
a výměnu osvědčených postupů.

Or. en

Odůvodnění

Evropský rybolov je rozmanitý a potřebujete více možností než jeden povinný sytém 
převoditelných rybářských koncesí. Členské státy EU mohou těžit z podpory, která má 
rybářům pomoci při přechodu k udržitelnému řízení rybolovu a vzájemně se poučit ze svých 
zkušeností. Při přidělování přístupu k rybolovným zdrojům zohlední členské státy sociální
a environmentální faktory, včetně potenciálních výhod plynoucích ze zvýšení podílu 
rybolovných práv přidělených pro činnosti drobného rybolovu nebo rybolovu s malým 
dopadem a komunitní podniky nebo mikropodniky.

Pozměňovací návrh 78
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. V důsledku 
toho může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí mimo rybolovné 
činnosti. Proto by měl EMFF podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání

vypouští se
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a přeřazením plavidel na jiné námořní 
činnosti než rybolovné činnosti plavidel 
drobného pobřežního rybolovu. Tato 
poslední operace se zdá být vhodná, neboť 
na plavidla drobného pobřežního 
rybolovu se nevztahují systémy 
převoditelných koncesí k rybolovu.

Or. fr

Odůvodnění

Převoditelné koncese k rybolovu nejsou vhodným řešením problémů, kterým čelí odvětví 
rybolovu.

Pozměňovací návrh 79
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. V důsledku 
toho může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí mimo rybolovné 
činnosti. Proto by měl EMFF podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání
a přeřazením plavidel na jiné námořní 
činnosti než rybolovné činnosti plavidel 
drobného pobřežního rybolovu. Tato 
poslední operace se zdá být vhodná, neboť 
na plavidla drobného pobřežního 
rybolovu se nevztahují systémy 
převoditelných koncesí k rybolovu.

(38) Potřeba snížit nadbytečnou kapacitu, 
aby byla dosažena stabilní a trvalá 
rovnováha mezi rybolovnou kapacitou
a rybolovnými právy, může vytvořit 
potřebu nových profesních příležitostí 
mimo rybolovné činnosti. Proto by měl 
EMFF podporovat diverzifikaci a vytváření 
pracovních míst v rybářských komunitách, 
zejména podporou počáteční fáze 
podnikání 

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Martina Anderson
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. V důsledku 
toho může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí mimo rybolovné 
činnosti. Proto by měl EMFF podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání
a přeřazením plavidel na jiné námořní 
činnosti než rybolovné činnosti plavidel 
drobného pobřežního rybolovu. Tato 
poslední operace se zdá být vhodná, neboť 
na plavidla drobného pobřežního 
rybolovu se nevztahují systémy 
převoditelných koncesí k rybolovu.

(38) EMFF by měl podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst
v rybářských komunitách, zejména 
podporou počáteční fáze podnikání, 
mikropodniků a přeřazením plavidel 
námořní činnosti, obzvláště rybolovné 
činnosti plavidel drobného pobřežního 
rybolovu. 

Or. en

Odůvodnění

Převoditelné koncese k rybolovu nejsou vhodným řešením problémů, kterým čelí odvětví 
rybolovu.

Pozměňovací návrh 81
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Zavedení systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu by mělo zvýšit 
konkurenceschopnost odvětví. V důsledku 
toho může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí mimo rybolovné 
činnosti. Proto by měl EMFF podporovat 
diverzifikaci a vytváření pracovních míst
v rybářských komunitách, zejména 

(38) Může vzniknout potřeba nových 
profesních příležitostí jako doplněk
k rybolovné činnosti. Proto by měl EMFF 
podporovat diverzifikaci a vytváření 
pracovních míst v rybářských komunitách, 
zejména podporou počáteční fáze 
podnikání a adaptací nebo přeřazením 
plavidel na doplňkové námořní činnosti 
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podporou počáteční fáze podnikání
a přeřazením plavidel na jiné námořní 
činnosti než rybolovné činnosti plavidel 
drobného pobřežního rybolovu. Tato 
poslední operace se zdá být vhodná, neboť 
na plavidla drobného pobřežního 
rybolovu se nevztahují systémy 
převoditelných koncesí k rybolovu.

jiné než rybolovné činnosti plavidel 
drobného pobřežního rybolovu, přičemž se 
zaměří zejména na turistický rybolov
a cestovní ruch spojený s rybářskými 
aktivitami. 

Or. es

Pozměňovací návrh 82
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb. 
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům. 
Odstranění nadbytečné kapacity 
prostřednictvím veřejné podpory, jako 
jsou dočasné nebo trvalé zastavení
a systémy vrakování, se ukázalo jako 
neúčinné. EMFF proto bude podporovat 
vytváření a správu systémů převoditelných 
koncesí k rybolovu zaměřených na snížení 
nadbytečné kapacity a zvýšení 
ekonomické výkonnosti a ziskovosti 
dotyčných hospodářských subjektů.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Převoditelné koncese k rybolovu nejsou vhodným řešením problémů, kterým čelí odvětví 
rybolovu.
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Pozměňovací návrh 83
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb. 
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům. 
Odstranění nadbytečné kapacity
prostřednictvím veřejné podpory, jako jsou 
dočasné nebo trvalé zastavení a systémy 
vrakování, se ukázalo jako neúčinné.
EMFF proto bude podporovat vytváření
a správu systémů převoditelných koncesí
k rybolovu zaměřených na snížení 
nadbytečné kapacity a zvýšení 
ekonomické výkonnosti a ziskovosti 
dotyčných hospodářských subjektů.

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb 
způsobem slučitelným s hospodářským
a sociálním rozvojem odvětví rybolovu
a akvakultury. Za klíčový faktor 
nadměrného rybolovu je považována 
nadměrná kapacita. Prvořadý význam proto 
má přizpůsobení rybářského loďstva Unie 
dostupným zdrojům. Aby byla odstraněna 
nadbytečná kapacita, měla by pokračovat 
veřejná podpora, jako jsou dočasné nebo 
trvalé zastavení a systémy vrakování, pro 
pobřežní loďstvo. 

Or. es

Pozměňovací návrh 84
Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb. 
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům. 
Odstranění nadbytečné kapacity 
prostřednictvím veřejné podpory, jako jsou 
dočasné nebo trvalé zastavení a systémy 
vrakování, se ukázalo jako neúčinné.
EMFF proto bude podporovat vytváření

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb. 
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům. Jak je 
uvedeno v zelené knize, i přes značné 
finanční částky vynaložené v průběhu 
mnoha let se odstranění nadbytečné 
kapacity prostřednictvím veřejné podpory, 
jako jsou dočasné nebo trvalé zastavení
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a správu systémů převoditelných koncesí
k rybolovu zaměřených na snížení 
nadbytečné kapacity a zvýšení 
ekonomické výkonnosti a ziskovosti 
dotyčných hospodářských subjektů.

a systémy vrakování, ukázalo jako 
neúčinné a flotily EU stále nemají 
přiměřenou velikost a složení
k dostupným zdrojům. Prostředky EMFF 
musí být použity na podporu rybářů
a plavidel, která loví v ekologicky
a sociálně nejudržitelnějším způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb. 
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům. 
Odstranění nadbytečné kapacity 
prostřednictvím veřejné podpory, jako jsou 
dočasné nebo trvalé zastavení a systémy 
vrakování, se ukázalo jako neúčinné. 
EMFF proto bude podporovat vytváření
a správu systémů převoditelných koncesí
k rybolovu zaměřených na snížení 
nadbytečné kapacity a zvýšení ekonomické 
výkonnosti a ziskovosti dotyčných 
hospodářských subjektů.

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb. 
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má dosažení stabilní
a zajištěné rovnováhy mezi rybářským 
loďstvem Unie a rybolovnými právy.
Odstranění nadbytečné kapacity 
prostřednictvím veřejné podpory, jako jsou 
dočasné nebo trvalé zastavení a systémy 
vrakování, se ukázalo jako neúčinné. 
EMFF proto bude podporovat vytváření
a správu systémů zaměřených na snížení 
nadbytečné kapacity a zvýšení ekonomické 
výkonnosti a ziskovosti dotyčných 
hospodářských subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39



AM\907165CS.doc 23/84 PE492.694v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb. 
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům. 
Odstranění nadbytečné kapacity 
prostřednictvím veřejné podpory, jako jsou 
dočasné nebo trvalé zastavení a systémy 
vrakování, se ukázalo jako neúčinné. 
EMFF proto bude podporovat vytváření
a správu systémů převoditelných koncesí
k rybolovu zaměřených na snížení 
nadbytečné kapacity a zvýšení ekonomické 
výkonnosti a ziskovosti dotyčných 
hospodářských subjektů.

(39) Cílem společné rybářské politiky je 
zajistit udržitelné využívání populací ryb. 
Za klíčový faktor nadměrného rybolovu je 
považována nadměrná kapacita. Prvořadý 
význam proto má přizpůsobení rybářského 
loďstva Unie dostupným zdrojům. 
Odstranění nadbytečné kapacity 
prostřednictvím veřejné podpory, jako jsou 
dočasné nebo trvalé zastavení a systémy 
vrakování, se ukázalo jako neúčinné. 
EMFF proto bude podporovat vytváření
a správu systémů zaměřených na snížení 
nadbytečné kapacity a zvýšení ekonomické 
výkonnosti a ziskovosti dotyčných 
hospodářských subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Protože je nadbytečná kapacita 
jedním z klíčových faktorů nadměrného 
rybolovu, je třeba přijmout opatření
k přizpůsobení rybářského loďstva Unie 
dostupným zdrojům; v této souvislosti by 
měl EMFF podporovat tvorbu, úpravu
a správu systémů převoditelných koncesí
k rybolovu zavedených společnou 
rybářskou politikou jako nástroje řízení 
pro snížení nadbytečné kapacity.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Protože je nadbytečná kapacita 
jedním z klíčových faktorů nadměrného 
rybolovu, je třeba přijmout opatření
k přizpůsobení rybářského loďstva Unie 
dostupným zdrojům; v této souvislosti by 
měl EMFF podporovat tvorbu, úpravu
a správu systémů převoditelných koncesí
k rybolovu zavedených společnou 
rybářskou politikou jako nástroje řízení 
pro snížení nadbytečné kapacity.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 89
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Protože je nadbytečná kapacita 
jedním z klíčových faktorů nadměrného 
rybolovu, je třeba přijmout opatření
k přizpůsobení rybářského loďstva Unie 
dostupným zdrojům; v této souvislosti by 
měl EMFF podporovat tvorbu, úpravu
a správu systémů převoditelných koncesí
k rybolovu zavedených společnou 
rybářskou politikou jako nástroje řízení 
pro snížení nadbytečné kapacity.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Převoditelné koncese k rybolovu nejsou vhodným řešením problémů, kterým čelí odvětví 
rybolovu.
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Pozměňovací návrh 90
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Protože je nadbytečná kapacita 
jedním z klíčových faktorů nadměrného 
rybolovu, je třeba přijmout opatření
k přizpůsobení rybářského loďstva Unie 
dostupným zdrojům; v této souvislosti by 
měl EMFF podporovat tvorbu, úpravu
a správu systémů převoditelných koncesí
k rybolovu zavedených společnou 
rybářskou politikou jako nástroje řízení 
pro snížení nadbytečné kapacity.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Protože je nadbytečná kapacita 
jedním z klíčových faktorů nadměrného 
rybolovu, je třeba přijmout opatření
k přizpůsobení rybářského loďstva Unie 
dostupným zdrojům; v této souvislosti by 
měl EMFF podporovat tvorbu, úpravu
a správu systémů převoditelných koncesí
k rybolovu zavedených společnou 
rybářskou politikou jako nástroje řízení 
pro snížení nadbytečné kapacity.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Je nesmírně důležité do EMFF 
integrovat environmentální hlediska
a podporovat provádění ochranných 
opatření v rámci společné rybářské 
politiky, je však nutné brát při tom ohled 
na různé podmínky ve vodách celé Unie. 
Pro tento účel je nezbytné přijmout 
regionalizovaný přístup k ochranným 
opatřením.

(41) Je nesmírně důležité do EMFF 
integrovat environmentální hlediska
a zajistit provádění ochranných opatření
v rámci společné rybářské politiky
a environmentální politiky Unie, je nutné 
brát při tom ohled na různé podmínky ve 
vodách celé Unie. Pro tento účel je 
nezbytné přijmout regionalizovaný přístup
k ochranným opatřením. Pro tento účel je 
nezbytné přijmout regionalizovaný přístup
k ochranným opatřením, v němž členské 
státy, které sdílejí loviště, spolupracují
a zajišťují jednotný přístup v rámci 
rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Je nesmírně důležité do EMFF 
integrovat environmentální hlediska
a podporovat provádění ochranných 
opatření v rámci společné rybářské 
politiky, je však nutné brát při tom ohled 
na různé podmínky ve vodách celé Unie. 
Pro tento účel je nezbytné přijmout 
regionalizovaný přístup k ochranným 
opatřením.

(41) Je nesmírně důležité do EMFF 
integrovat environmentální hlediska
a podporovat provádění ochranných 
opatření v rámci společné rybářské 
politiky, je však nutné brát při tom ohled 
na různé podmínky ve vodách celé Unie. 
Pro tento účel je nezbytné přijmout 
regionalizovaný přístup k ochranným 
opatřením, který usnadňuje spolupráci
a vytváření efektivních politik na úrovni 
odvětví rybolovu členských států, 
sdílejících loviště.
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Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění jednotného přístupu ve všech evropských vodách, by členské státy, které mají 
společné loviště, pro které bude přijat víceletý plán, měly vzájemně spolupracovat, aby 
vnitrostátní ustanovení, tj. ochranná opatření týkající se víceletého plánu, byla konzistentní, 
koordinovaná a plnila cíle společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh 94
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Je nesmírně důležité do EMFF 
integrovat environmentální hlediska
a podporovat provádění ochranných 
opatření v rámci společné rybářské 
politiky, je však nutné brát při tom ohled 
na různé podmínky ve vodách celé Unie. 
Pro tento účel je nezbytné přijmout 
regionalizovaný přístup k ochranným 
opatřením.

(41) Je nesmírně důležité do EMFF 
integrovat environmentální hlediska
a podporovat opatření zaměřená na 
zmírňování dopadů změny klimatu na 
mořské, pobřežní a ostrovní prostředí a na 
přizpůsobení se této změně, se zvláštním 
důrazem na ty oblasti, které jsou v tomto 
ohledu nejzranitelnější, podporovat 
provádění ochranných opatření v rámci 
společné rybářské politiky, je však nutné 
brát při tom ohled na různé podmínky ve 
vodách celé Unie. Pro tento účel je 
nezbytné přijmout regionalizovaný přístup
k ochranným opatřením.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Ve stejném duchu by měl EMFF 
podporovat snížení dopadu rybolovu na 
mořské prostředí, zejména podporou 

(42) Ve stejném duchu by měl EMFF 
podporovat snížení, a pokud možno i 
k odstranění, dopadu rybolovu na mořské 
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ekologických inovací, selektivnějších 
zařízení a vybavení, jakož
i prostřednictvím opatření na ochranu
a obnovu biologické rozmanitosti
a ekosystémů a poskytovaných služeb,
v souladu se strategií EU pro biologickou 
rozmanitost do roku 2020.

prostředí, zejména podporou ekologických 
inovací, které prokazatelně zlepšují 
dlouhodobý environmentálně udržitelný 
rybolov a snižují dopad rybolovu na 
mořské prostředí, selektivnějších zařízení
a vybavení, jakož i prostřednictvím 
opatření na ochranu a obnovu biologické 
rozmanitosti a ekosystémů
a poskytovaných služeb, v souladu
s obnovením a zachováním populací 
lovených druhů nad úroveň, která může 
zajistit maximální udržitelný výnos do 
roku 2015, dosažení a udržení dobrého 
stavu do roku 2020 a v souladu se strategií 
EU pro biologickou rozmanitost do roku 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V souladu se zákazem výmětů, který 
je součástí společné rybářské politiky, by 
měl EMFF podporovat investice do 
plavidel zaměřené na co nejlepší využití 
nežádoucích úlovků ryb a zhodnocení 
nedostatečně využívaných složek úlovků. 
Vzhledem k nedostatku zdrojů je nutné 
maximalizovat hodnotu ulovených ryb, 
proto by měl EMFF podporovat rovněž 
investice do plavidel s cílem zvýšit 
obchodní hodnotu ulovených ryb.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento druh investic podporuje status quo a udržuje stejné množství nežádoucích úlovků. 
Neřeší problém výmětů a vedlejších úlovků. Zpracování na palubě bude také velmi těžko 
kontrolovatelné. Investice na palubách rybářských plavidel by měly být zaměřeny na zvýšení 
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selektivity a minimalizovat dopad.

Pozměňovací návrh 97
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V souladu se zákazem výmětů, který 
je součástí společné rybářské politiky, by 
měl EMFF podporovat investice do 
plavidel zaměřené na co nejlepší využití
nežádoucích úlovků ryb a zhodnocení 
nedostatečně využívaných složek úlovků. 
Vzhledem k nedostatku zdrojů je nutné 
maximalizovat hodnotu ulovených ryb, 
proto by měl EMFF podporovat rovněž 
investice do plavidel s cílem zvýšit 
obchodní hodnotu ulovených ryb.

(43) V souladu se zákazem výmětů, který 
je součástí společné rybářské politiky, by 
měl EMFF podporovat investice do
selektivnosti lovných zařízení, aby se 
zabránilo nežádoucím úlovkům ryb, aby 
se minimalizovaly a pokud možno 
eliminovaly, a investice do plavidel 
zaměřené na zhodnocení nedostatečně 
využívaných složek úlovků. Vzhledem
k nedostatku zdrojů je nutné 
maximalizovat hodnotu ulovených ryb, 
proto by měl EMFF podporovat rovněž 
investice do plavidel s cílem zvýšit 
obchodní hodnotu ulovených ryb.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V souladu se zákazem výmětů, který 
je součástí společné rybářské politiky, by 
měl EMFF podporovat investice do 
plavidel zaměřené na co nejlepší využití 
nežádoucích úlovků ryb a zhodnocení 
nedostatečně využívaných složek úlovků. 
Vzhledem k nedostatku zdrojů je nutné 
maximalizovat hodnotu ulovených ryb, 
proto by měl EMFF podporovat rovněž 

(43) V souladu se snížením výmětů, který 
je součástí společné rybářské politiky, by 
měl EMFF podporovat investice do 
plavidel zaměřené na postupné snižování 
nežádoucích úlovků, na co nejlepší využití 
nežádoucích úlovků ryb a zhodnocení 
nedostatečně využívaných složek úlovků. 
Vzhledem k nedostatku zdrojů je nutné 
maximalizovat hodnotu ulovených ryb, 
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investice do plavidel s cílem zvýšit 
obchodní hodnotu ulovených ryb.

proto by měl EMFF podporovat rovněž 
investice do plavidel, zpracování
a uvádění na trh s cílem zvýšit obchodní 
hodnotu ulovených ryb.

Or. es

Pozměňovací návrh 99
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) V souladu se zákazem výmětů, který 
je součástí společné rybářské politiky, by 
měl EMFF podporovat investice do 
plavidel zaměřené na co nejlepší využití 
nežádoucích úlovků ryb a zhodnocení 
nedostatečně využívaných složek úlovků.
Vzhledem k nedostatku zdrojů je nutné 
maximalizovat hodnotu ulovených ryb, 
proto by měl EMFF podporovat rovněž 
investice do plavidel s cílem zvýšit 
obchodní hodnotu ulovených ryb.

(43) Aby se dosáhlo výrazného snížení 
výmětů, EMFF by měl podporovat 
investice do plavidel zaměřené na co 
nejlepší využití nežádoucích úlovků ryb
a zhodnocení nedostatečně využívaných 
složek úlovků. Vzhledem k nedostatku 
zdrojů je nutné maximalizovat hodnotu 
ulovených ryb, proto by měl EMFF 
podporovat rovněž investice do plavidel
s cílem zvýšit obchodní hodnotu ulovených 
ryb.

Or. fr

Odůvodnění

Úplný zákaz výmětů je kontraproduktivní, protože není možné, aby ho rybáři dokázali 
realizovat.

Pozměňovací návrh 100
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) S vědomím důležitosti rybářských 
přístavů, míst vykládky a přístřešků by měl 

(44) S vědomím důležitosti rybářských 
přístavů, míst vykládky a přístřešků by měl 
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EMFF podporovat příslušné investice, 
zejména určené na zvýšení energetické 
účinnosti, ochrany životního prostředí, 
kvality vyložených produktů, ale
i bezpečnosti a pracovních podmínek.

EMFF podporovat příslušné investice, 
zejména určené na zvýšení zaznamenávání 
úlovků, energetické účinnosti, ochrany 
životního prostředí, kvality vyložených 
produktů v souladu s povinností vykládky 
stanovené v článku 15 nařízení o společné 
rybářské politice, ale i bezpečnosti
a pracovních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) EMFF by měla podporovat 
vytvoření oblastí obnovy rybích populací, 
ve kterých jsou všechny rybolovné 
činnosti zakázány, a které zahrnují oblasti 
významné pro produktivitu ryb, zejména 
chovná, vytírací a potravní teritoria rybích 
populací.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Pro Unii je nesmírně důležité, aby 
byla dosažena udržitelná rovnováha mezi 
zdroji pitné vody a jejich využíváním, 
proto je třeba přijmout vhodná opatření pro 
podporu vnitrozemského rybolovu beroucí 
náležitý ohled na dopad na životní 
prostředí při současném udržení 

(Netýká se českého znění.)
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ekonomické životaschopnosti těchto 
odvětví.

Or. es

Pozměňovací návrh 103
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Pro Unii je nesmírně důležité, aby 
byla dosažena udržitelná rovnováha mezi 
zdroji pitné vody a jejich využíváním, 
proto je třeba přijmout vhodná opatření pro 
podporu vnitrozemského rybolovu beroucí 
náležitý ohled na dopad na životní 
prostředí při současném udržení 
ekonomické životaschopnosti těchto 
odvětví.

(45) Pro Unii je nesmírně důležité, aby 
byla dosažena udržitelná rovnováha mezi 
zdroji pitné vody a jejich využíváním, 
proto je třeba přijmout vhodná opatření pro 
podporu vnitrozemského rybolovu beroucí 
náležitý ohled na dopad na životní 
prostředí, aby se udržela ekonomická 
životaschopnost těchto odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) V souladu se strategií Komise pro 
udržitelný rozvoj evropské akvakultury , 
cíli SRP a strategií Evropa 2020 je třeba, 
aby EMFF podporoval ekologicky, 
ekonomicky a sociálně udržitelný rozvoj 
odvětví akvakultury.

(46) V souladu se strategií Komise pro 
udržitelný rozvoj evropské akvakultury, 
cíli SRP a strategií Evropa 2020 je třeba, 
aby EMFF podporoval ekologicky, 
ekonomicky a sociálně udržitelný rozvoj
a řízení odvětví akvakultury se 
zvláštním důrazem na ekologickou 
akvakulturu s uzavřeným systémem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Akvakultura přispívá k růstu
a zaměstnanosti v pobřežních
a venkovských oblastech. Proto je zásadně 
důležité, aby byl EMFF přístupný zejména 
pro malé a střední podniky v odvětví 
akvakultury a podílel se na uvádění nových 
chovatelů v oblasti akvakultury do 
podnikání. Za účelem zvýšení 
konkurenceschopnosti a ekonomické 
výkonnosti akvakultury je nezbytné 
stimulovat inovace a podnikání. Proto by 
měl EMFF podporovat inovační činnosti
a rozvoj podnikání, zejména v oblasti 
nepotravinářské akvakultury
a akvakultury na moři.

(47) Akvakultura přispívá k růstu
a zaměstnanosti v pobřežních
a venkovských oblastech. Proto je zásadně 
důležité, aby byl EMFF přístupný zejména 
pro malé a střední podniky v odvětví 
udržitelné akvakultury a podílel se na 
uvádění nových chovatelů v oblasti 
akvakultury do podnikání. Za účelem 
zvýšení konkurenceschopnosti
a ekonomické výkonnosti akvakultury je 
nezbytné stimulovat inovace a podnikání. 
Proto by měl EMFF podporovat udržitelné,
inovační činnosti a rozvoj podnikání,
a přispívat tak k zajištění toho, že je 
akvakultura udržitelná a v souladu
s rámcovými směrnicemi o vodě, 
stanovištích, o posuzování vlivů na životní 
prostředí a o strategii pro mořské 
prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Nové formy příjmu v kombinaci
s činností v odvětví akvakultury již 
prokázaly svoji přidanou hodnotu pro 
rozvoj podnikání. Proto by měl EMFF 
podporovat tyto doplňkové činnosti mimo 
akvakulturu, například cestovní ruch

(48) Nové formy příjmu v kombinaci
s činností v odvětví akvakultury již 
prokázaly svoji přidanou hodnotu pro 
rozvoj podnikání. Proto by měl EMFF 
podporovat tyto doplňkové činnosti mimo 
akvakulturu, například cestovní ruch
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s nabídkou rybaření, vzdělávací či 
environmentální činnosti.

s nabídkou rybaření, cestovní ruch 
zaměřený na akvakulturu podporující 
odvětví akvakultury a její produkty
a vzdělávací či environmentální činnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 107
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) S vědomím, že je třeba zjistit 
nejvhodnější oblasti pro rozvoj akvakultury
s přihlédnutím k přístupu k vodám
a prostoru, by měl EMFF podporovat 
vnitrostátní orgány při jejich strategických 
rozhodnutích na vnitrostátní úrovni.

(50) S vědomím, že je třeba zjistit 
nejvhodnější oblasti pro rozvoj akvakultury
s přihlédnutím k přístupu k vodám
a prostoru, by měl EMFF podporovat 
vnitrostátní orgány a orgány na nižší 
úrovni při jejich strategických 
rozhodnutích v souladu s jejich 
příslušnými pravomocemi.

Or. es

Pozměňovací návrh 108
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) S vědomím, že je třeba zjistit 
nejvhodnější oblasti pro rozvoj akvakultury
s přihlédnutím k přístupu k vodám
a prostoru, by měl EMFF podporovat 
vnitrostátní orgány při jejich strategických 
rozhodnutích na vnitrostátní úrovni.

(50) S vědomím, že je třeba zjistit 
nejvhodnější oblasti pro rozvoj akvakultury
s přihlédnutím k přístupu k vodám
a prostoru, by měl EMFF podporovat 
vnitrostátní orgány při jejich strategických 
rozhodnutích na vnitrostátní úrovni, a to
v souladu s politikou EU týkající se správy 
pobřežních zón a územního plánování 
námořních prostor.



AM\907165CS.doc 35/84 PE492.694v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Pro zvýšení konkurenceschopnosti
a ekonomické výkonnosti činností v oblasti 
akvakultury je rovněž rozhodující investice 
do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, 
aby EMFF podporoval celoživotní učení
a vytváření sítí povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
zlepšování celkové výkonnosti
a konkurenceschopnosti subjektů.

(51) Pro zvýšení konkurenceschopnosti
a ekonomické výkonnosti činností v oblasti 
akvakultury je rovněž rozhodující investice 
do lidského kapitálu. Proto je nezbytné, 
aby EMFF podporoval celoživotní učení
a vytváření sítí povzbuzující šíření znalostí, 
jakož i poradenské služby napomáhající 
snížení dopadu činností v odvětví 
akvakultury na životní prostředí
a zlepšování celkové výkonnosti
a konkurenceschopnosti subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) S cílem podporovat ekologicky 
udržitelnou akvakulturu by měl EMFF 
povzbuzovat činnosti v odvětví 
akvakultury, které jsou vysoce šetrné
k životnímu prostředí, přechod podniků
v odvětví akvakultury na environmentální 
řízení, využití systémů auditu, jakož
i přechod na ekologickou akvakulturu. Ve 
stejném duchu by měl EMFF také 
podporovat akvakulturu poskytující 
zvláštní environmentální služby.

(52) S cílem podporovat ekologicky 
udržitelnou akvakulturu by měl EMFF 
povzbuzovat činnosti v odvětví 
akvakultury, které jsou vysoce šetrné
k životnímu prostředí, přechod podniků
v odvětví akvakultury na environmentální 
řízení, využití systémů auditu, jakož
i přechod na udržitelnou akvakulturu.
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Or. es

Pozměňovací návrh 111
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) S cílem podporovat ekologicky 
udržitelnou akvakulturu by měl EMFF 
povzbuzovat činnosti v odvětví 
akvakultury, které jsou vysoce šetrné
k životnímu prostředí, přechod podniků
v odvětví akvakultury na environmentální 
řízení, využití systémů auditu, jakož
i přechod na ekologickou akvakulturu. Ve 
stejném duchu by měl EMFF také 
podporovat akvakulturu poskytující 
zvláštní environmentální služby.

(52) S cílem podporovat ekologicky 
udržitelnou akvakulturu by měl EMFF 
povzbuzovat činnosti v odvětví 
akvakultury, které jsou ekosystémové, 
vysoce šetrné k životnímu prostředí, 
přechod podniků v odvětví akvakultury na 
environmentální řízení, využití systémů 
auditu, jakož i přechod na ekologickou 
akvakulturu. Ve stejném duchu by měl 
EMFF také podporovat akvakulturu 
poskytující zvláštní environmentální 
služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) S vědomím důležitosti ochrany 
spotřebitele by měl EMFF zajistit 
adekvátní podporu pro chovatele s cílem 
vyloučit či zmírňovat rizika pro zdraví lidí
a zvířat, která může chov v oblasti 
akvakultury vytvářet.

(53) S vědomím důležitosti ochrany 
spotřebitele by měl EMFF zajistit 
adekvátní podporu pro chovatele s cílem 
vyloučit či zmírňovat rizika pro zdraví
a dobré životní podmínky lidí a zvířat, 
která může chov v oblasti akvakultury 
vytvářet.

Or. en
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Pozměňovací návrh 113
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) S poznáním rizik investic do činností 
akvakultury by měl EMFF přispívat ke 
zvýšení bezpečnosti podnikání 
poskytováním přístupu k pojištění 
populace a tím i zajištění příjmů 
producentů v případě mimořádných 
výrobních ztrát zejména v důsledku 
přírodních katastrof, nepříznivých 
klimatických jevů, náhlých změn kvality 
vody, chorob nebo škůdců rostlin
a zničení výrobních zařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) V zájmu zajištění životaschopnosti 
odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce 
konkurenčním trhu je nezbytné přijmout 
ustanovení o poskytnutí podpory na 
provádění [nařízení (EU) č. o společné 
organizaci trhů s produkty rybolovu
a akvakultury], jakož i na činnosti 
zpracování a uvádění na trh prováděné 
hospodářskými subjekty ve snaze 
maximalizovat hodnotu produktů rybolovu
a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba
věnovat podpoře činností, které začleňují 
činnosti dodavatelského řetězce v oblasti 
produkce, zpracování a uvádění na trh. Ve 
snaze přizpůsobit se nové politice zákazu 
výmětů by měl EMFF podporovat také 

(61) V zájmu zajištění životaschopnosti 
odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce 
konkurenčním trhu je nezbytné přijmout 
ustanovení o poskytnutí podpory na 
provádění [nařízení (EU) č. o společné 
organizaci trhů s produkty rybolovu
a akvakultury], jakož i na činnosti 
zpracování a uvádění na trh prováděné 
hospodářskými subjekty ve snaze 
maximalizovat hodnotu produktů rybolovu
a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat podpoře činností, které začleňují 
činnosti dodavatelského řetězce v oblasti 
produkce, zpracování a uvádění na trh.
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zpracování nežádoucích úlovků.

Or. en

Odůvodnění

Podpora by neměla poskytovat žádné pobídky zaměřené na nežádoucí úlovky.

Pozměňovací návrh 115
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) V zájmu zajištění životaschopnosti 
odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce 
konkurenčním trhu je nezbytné přijmout 
ustanovení o poskytnutí podpory na 
provádění [nařízení (EU) č. o společné 
organizaci trhů s produkty rybolovu
a akvakultury], jakož i na činnosti 
zpracování a uvádění na trh prováděné 
hospodářskými subjekty ve snaze 
maximalizovat hodnotu produktů rybolovu
a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat podpoře činností, které začleňují 
činnosti dodavatelského řetězce v oblasti 
produkce, zpracování a uvádění na trh. Ve 
snaze přizpůsobit se nové politice zákazu 
výmětů by měl EMFF podporovat také 
zpracování nežádoucích úlovků.

(61) V zájmu zajištění životaschopnosti 
odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce 
konkurenčním trhu je nezbytné přijmout 
ustanovení o poskytnutí podpory na 
provádění [nařízení (EU) č. o společné 
organizaci trhů s produkty rybolovu
a akvakultury], jakož i na činnosti 
zpracování a uvádění na trh prováděné 
hospodářskými subjekty ve snaze 
maximalizovat hodnotu produktů rybolovu
a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat podpoře činností, které začleňují 
činnosti dodavatelského řetězce v oblasti 
produkce, zpracování a uvádění na trh.

Or. es

Pozměňovací návrh 116
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 61
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(61) V zájmu zajištění životaschopnosti 
odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce 
konkurenčním trhu je nezbytné přijmout 
ustanovení o poskytnutí podpory na 
provádění [nařízení (EU) č. o společné 
organizaci trhů s produkty rybolovu
a akvakultury], jakož i na činnosti 
zpracování a uvádění na trh prováděné 
hospodářskými subjekty ve snaze 
maximalizovat hodnotu produktů rybolovu
a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat podpoře činností, které začleňují 
činnosti dodavatelského řetězce v oblasti 
produkce, zpracování a uvádění na trh. Ve 
snaze přizpůsobit se nové politice zákazu 
výmětů by měl EMFF podporovat také 
zpracování nežádoucích úlovků.

(61) V zájmu zajištění životaschopnosti 
odvětví rybolovu a akvakultury na vysoce 
konkurenčním trhu je nezbytné přijmout 
ustanovení o poskytnutí podpory na 
provádění [nařízení (EU) č. o společné 
organizaci trhů s produkty rybolovu
a akvakultury], jakož i na činnosti 
zpracování a uvádění na trh prováděné 
hospodářskými subjekty ve snaze 
maximalizovat hodnotu produktů rybolovu
a akvakultury. Zvláštní pozornost je třeba 
věnovat podpoře činností, které začleňují 
činnosti dodavatelského řetězce v oblasti 
produkce, zpracování a uvádění na trh. Ve 
snaze přizpůsobit se nové politice zákazu 
výmětů by měl EMFF podporovat také 
zaznamenávání a zpracování nežádoucích 
úlovků a financovat marketingové pobídky 
ze strany veřejných orgánů, které jsou
v souladu s cílem zákazu výmětů
a minimalizace vedlejších úlovků, např. 
vytvoření veřejného fondu, který bude 
spravovat výnosy ze zákazu výmětů
a rozdělovat tyto výnosy na pokrytí 
nákladů na odborné poradenství, 
hodnocení populací ryb a monitorování.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Organizace producentů a sdružení 
organizací producentů by měly dostat 
prioritu udělením podpory. Vyrovnávací 
platby v rámci podpory skladování
a podpory pro plány produkce a uvádění 
produktů na trh by měly být postupně 

(62) Organizace producentů a další 
organizace v oblasti rybolovu, zejména 
sdružení rybářů, a sdružení organizací 
producentů by měly dostat prioritu 
udělením podpory.
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ukončeny, protože tento konkrétní druh 
podpory ztratil svůj význam s ohledem na 
vyvíjející se struktury trhu Unie pro tento 
druh produktů a rostoucí význam silných 
organizací výrobců.

Or. es

Pozměňovací návrh 118
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(62) Organizace producentů a sdružení 
organizací producentů by měly dostat 
prioritu udělením podpory. Vyrovnávací 
platby v rámci podpory skladování
a podpory pro plány produkce a uvádění 
produktů na trh by měly být postupně
ukončeny, protože tento konkrétní druh 
podpory ztratil svůj význam s ohledem na 
vyvíjející se struktury trhu Unie pro tento 
druh produktů a rostoucí význam silných 
organizací výrobců.

(62) Organizace producentů a sdružení 
organizací producentů by měly dostat 
prioritu udělením podpory. Vyrovnávací 
platby v rámci podpory skladování
a podpory pro plány produkce a uvádění 
produktů na trh by měly být ukončeny, 
protože tento konkrétní druh podpory 
ztratil svůj význam s ohledem na vyvíjející 
se struktury trhu Unie pro tento druh 
produktů a rostoucí význam silných 
organizací výrobců.

Or. en

Odůvodnění

Podpora financovaná v rámci tohoto opatření není organizacemi producentů v současném 
finančním rámci dostatečně využívána. Místo dalšího financování tohoto opatření by měla být 
zcela ukončena podpora skladování, zejména vzhledem k tomu, že EU (jako výjimku) platí 
100% financování tohoto opatření a je zaměřeno výhradně na komerční druhy.

Pozměňovací návrh 119
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 63
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(63) S uvědoměním rostoucí konkurence, 
které jsou vystaveni rybáři věnující se 
drobnému pobřežnímu rybolovu, by měl 
EMFF podporovat podnikatelské 
iniciativy, kterými rybáři věnující se 
drobnému pobřežnímu rybolovu dodávají 
přidanou hodnotu uloveným rybám, a to 
zejména zpracováním a přímým prodejem 
svého úlovku.

(63) S uvědoměním rostoucí konkurence, 
které jsou vystaveni rybáři věnující se 
pobřežnímu rybolovu, by měl EMFF 
podporovat podnikatelské iniciativy, 
kterými rybáři věnující se drobnému 
pobřežnímu rybolovu dodávají přidanou 
hodnotu uloveným rybám, a to zejména 
zpracováním a přímým prodejem svého 
úlovku.

Or. es

Pozměňovací návrh 120
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Je nanejvýš důležité, aby členské státy
a hospodářské subjekty byly vybaveny tak, 
že mohou provádět kontroly na vysoké 
úrovni, a tak zaručit dodržování pravidel 
společné rybářské politiky a zároveň 
zabezpečit udržitelné využívání živých 
vodních zdrojů; EMFF by proto v souladu
s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 měl 
poskytovat podporu členským státům
a hospodářským subjektům. Vytvořením 
kultury dodržování pravidel by tato 
podpora měla přispívat k udržitelnému 
rozvoji.

(69) S ohledem na charakteristické rysy 
různých druhů rybolovu a efektivnost 
nákladů na příslušné vybavení je nanejvýš 
důležité, aby členské státy a hospodářské 
subjekty byly vybaveny tak, že mohou 
provádět kontroly na vysoké úrovni, a tak 
zaručit dodržování pravidel společné 
rybářské politiky a zároveň zabezpečit 
udržitelné využívání živých vodních 
zdrojů; EMFF by proto v souladu
s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 měl 
poskytovat podporu členským státům
a hospodářským subjektům. Vytvořením 
kultury dodržování pravidel by tato 
podpora měla přispívat k udržitelnému 
rozvoji.

Or. es

Pozměňovací návrh 121
Kriton Arsenis
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 69

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(69) Je nanejvýš důležité, aby členské státy
a hospodářské subjekty byly vybaveny tak, 
že mohou provádět kontroly na vysoké 
úrovni, a tak zaručit dodržování pravidel 
společné rybářské politiky a zároveň 
zabezpečit udržitelné využívání živých 
vodních zdrojů; EMFF by proto v souladu
s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 měl 
poskytovat podporu členským státům
a hospodářským subjektům. Vytvořením 
kultury dodržování pravidel by tato 
podpora měla přispívat k udržitelnému 
rozvoji.

(69) Je nanejvýš důležité, aby členské státy
a hospodářské subjekty byly vybaveny tak, 
že mohou provádět kontroly pravidelně
a na vysoké úrovni, a tak zaručit 
dodržování pravidel společné rybářské 
politiky a zároveň zabezpečit udržitelné 
využívání živých vodních zdrojů; EMFF 
by proto v souladu s nařízením Rady (ES) 
č. 1224/2009 měl poskytovat podporu 
členským státům a hospodářským 
subjektům. Vytvořením kultury dodržování 
pravidel by tato podpora měla přispívat
k udržitelnému rozvoji.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 70

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(70) Podpora poskytovaná na základě 
nařízení (ES) č. 861/2006 členským státům 
na výdaje vynaložené v souvislosti
s prováděním systému Unie pro kontrolu 
by se měla poskytovat i nadále v rámci 
EMFF v duchu logiky jediného fondu.

(70) Podpora poskytovaná na základě 
nařízení (ES) č. 861/2006 členským státům 
na výdaje vynaložené v souvislosti
s prováděním systému Unie pro kontrolu 
by se měla zvýšit v rámci EMFF v duchu 
logiky jediného fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73



AM\907165CS.doc 43/84 PE492.694v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Je třeba formulovat ustanovení na 
podporu shromažďování, správy
a využívání údajů o rybolovu podle 
víceletého programu Unie, a to zejména na 
podporu vnitrostátních programů, správy
a využívání údajů pro vědeckou analýzu
a provádění společné rybářské politiky. 
Podpora poskytovaná členským státům 
podle nařízení (ES) č. 861/2006 na výdaje 
vynaložené v souvislosti se 
shromažďováním, správou a využíváním 
údajů o rybolovu by se měla poskytovat
i nadále v rámci EMFF v duchu logiky 
jediného fondu.

(73) Je třeba formulovat ustanovení na 
podporu shromažďování, správy
a využívání údajů o rybolovu podle 
víceletého programu Unie, a to zejména na 
podporu vnitrostátních programů, správy
a využívání údajů pro vědeckou analýzu
a provádění společné rybářské politiky. 
Podpora poskytovaná členským státům 
podle nařízení (ES) č. 861/2006 na výdaje 
vynaložené v souvislosti se 
shromažďováním, správou a využíváním 
údajů o rybolovu by se měla zvýšit v rámci 
EMFF v duchu logiky jediného fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 73

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(73) Je třeba formulovat ustanovení na 
podporu shromažďování, správy
a využívání údajů o rybolovu podle 
víceletého programu Unie, a to zejména na 
podporu vnitrostátních programů, správy
a využívání údajů pro vědeckou analýzu
a provádění společné rybářské politiky. 
Podpora poskytovaná členským státům 
podle nařízení (ES) č. 861/2006 na výdaje 
vynaložené v souvislosti se 
shromažďováním, správou a využíváním 
údajů o rybolovu by se měla poskytovat
i nadále v rámci EMFF v duchu logiky 
jediného fondu.

(73) Je třeba formulovat ustanovení na 
podporu shromažďování, správy
a využívání údajů o rybolovu podle 
víceletého programu Unie, a to zejména na 
podporu programů na vnitrostátní a nižší 
úrovni, správy a využívání údajů pro 
vědeckou analýzu a provádění společné 
rybářské politiky. Podpora poskytovaná 
členským státům podle nařízení (ES) 
č. 861/2006 na výdaje vynaložené
v souvislosti se shromažďováním, správou
a využíváním údajů o rybolovu by se měla 
poskytovat i nadále v rámci EMFF v duchu 
logiky jediného fondu.

Or. es
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Pozměňovací návrh 125
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 75

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(75) Cílem integrované námořní politiky je 
podpora udržitelného využívání moří
a oceánů a rozvoj koordinovaného, 
soudržného a transparentního rozhodování 
ve vztahu k politikám týkajícím se oceánů, 
moří, ostrovů, pobřežních
a nejvzdálenějších regionů a námořních 
odvětví, v souladu se sdělením Komise 
„Integrovaná námořní politika pro 
Evropskou unii.

(75) Cílem integrované námořní politiky je 
podpora udržitelného využívání moří
a oceánů a rozvoj koordinovaného, 
soudržného a transparentního rozhodování 
ve vztahu k politikám týkajícím se oceánů, 
moří, ostrovů, pobřežních
a nejvzdálenějších regionů a námořních 
odvětví, v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
1255/2011 ze dne 30. listopadu 2011
o zavedení programu na podporu dalšího 
rozvoje integrované námořní politiky1 a se 
sdělením Komise „Integrovaná námořní 
politika pro Evropskou unii.
__________________
1Úř. věst. L 321, 5.12.2011, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76) Jak je uvedeno v prohlášení Rady, 
Evropského parlamentu a Výboru regionů, 
pro provádění a další rozvoj integrované 
námořní politiky Evropské unie je potřebné 
trvalé financování.

(76) Jak je uvedeno v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1255/2011 ze 
dne 30. listopadu 2011 o zavedení 
programu na podporu dalšího rozvoje 
integrované námořní politiky1 a prohlášení 
Rady, Evropského parlamentu a Výboru 
regionů, pro provádění a další rozvoj 
integrované námořní politiky Evropské 
unie je potřebné trvalé financování. Rozvoj 
námořních záležitostí prostřednictvím 
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finanční podpory opatření v rámci 
integrované námořní politiky bude mít 
významný dopad, pokud jde
o ekonomickou, sociální a územní 
soudržnost.
__________________
1Úř. věst. L 321, 5.12.2011, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 76 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(76a) V tomto ohledu by EMFF mělo být 
určeno na podporu průzkumných prací 
zaměřených na prosazování strategických 
cílů integrované námořní politiky,
s náležitou pozorností věnovanou jejich 
kumulativním dopadům na základě 
ekosystémového přístupu, udržitelnému 
hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovacím a konkurenceschopnosti
v pobřežních, ostrovních
a nejvzdálenějších regionech a podpoře 
mezinárodního rozměru integrované 
námořní politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Martina Anderson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) EMFF by měl přispět k podpoře všech (77) EMFF by měl přispět k podpoře všech 
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úrovní integrované námořní správy, 
zejména prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů a dalšího rozvoje
a provádění strategií pro oblasti 
jednotlivých moří. Tyto strategie jsou 
zaměřeny na vytvoření integrovaného 
rámce pro řešení společných problémů
v oblastech jednotlivých evropských moří
a na posílení spolupráce mezi 
zúčastněnými stranami s cílem 
maximalizovat využití finančních nástrojů
a fondů EU a přispívat k hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti Unie.

úrovní integrované námořní správy, 
zejména prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů a dalšího rozvoje
a provádění strategií pro oblasti 
jednotlivých moří. Tyto strategie jsou 
zaměřeny na vytvoření integrovaného 
rámce pro řešení společných problémů
v oblastech jednotlivých evropských moří
a na posílení spolupráce mezi 
zúčastněnými stranami s cílem 
maximalizovat využití finančních nástrojů
a fondů EU a přispívat k hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti Unie
a environmentální udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 77

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(77) EMFF by měl přispět k podpoře všech 
úrovní integrované námořní správy, 
zejména prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů a dalšího rozvoje
a provádění strategií pro oblasti 
jednotlivých moří. Tyto strategie jsou 
zaměřeny na vytvoření integrovaného 
rámce pro řešení společných problémů
v oblastech jednotlivých evropských moří
a na posílení spolupráce mezi 
zúčastněnými stranami s cílem 
maximalizovat využití finančních nástrojů
a fondů EU a přispívat k hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti Unie.

(77) EMFF by měl přispět k podpoře všech 
úrovní integrované námořní správy, 
zejména prostřednictvím výměny 
osvědčených postupů a dalšího rozvoje
a provádění strategií pro oblasti 
jednotlivých moří. Tyto strategie jsou 
zaměřeny na vytvoření integrovaného 
rámce pro řešení společných problémů
v oblastech jednotlivých evropských moří
a na posílení spolupráce mezi 
zúčastněnými stranami s cílem 
maximalizovat využití finančních nástrojů
a fondů EU a přispívat k hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti Unie. Proto 
je velmi důležité zdokonalovat a posilovat 
vnější spolupráci a koordinaci ve vztahu
k cílům integrované námořní politiky, a to 
na základě Úmluvy Organizace spojených 
národů o mořském právu (UNCLOS);

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 80

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(80) EMFF by měl rovněž podporovat 
udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, 
inovace a konkurenceschopnost v rámci 
námořních odvětví a pobřežních regionů. 
Je zvláště důležité rozpoznat regulativní 
překážky a nedostatky dovedností, které 
brání růstu v rozvíjejících se
a perspektivních námořních odvětvích, 
jakož i operace zaměřené na podporu 
investic do technologických inovací 
nezbytných pro zlepšení podnikatelského 
potenciálu mořských a námořních aplikací.

(80) EMFF by měl rovněž podporovat 
udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost, 
inovace a konkurenceschopnost v rámci 
námořních odvětví a pobřežních, ostrovní
a nejvzdálenější regionů v Unii. Proto má 
význam podporovat rozvoj pobřežní, 
námořní a ostrovní turistiky. Je zvláště 
důležité rozpoznat regulativní překážky
a nedostatky dovedností, které brání růstu
v rozvíjejících se a perspektivních 
námořních odvětvích, jakož i operace 
zaměřené na podporu investic do 
technologických inovací nezbytných pro 
zlepšení podnikatelského potenciálu 
mořských a námořních aplikací.

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) S vědomím toho, jak je důležité 
zajišťovat zachování biologických 
mořských zdrojů a ochranu populací ryb 
zejména před nezákonným rybolovem, a 
v duchu závěrů zelené knihy o reformě 
společné rybářské politiky by hospodářské 
subjekty, které nedodržují pravidla 
společné rybářské politiky a zvláště 
ohrožují udržitelnost dotčených populací,
a představují proto závažnou hrozbu pro 

(88) S vědomím toho, jak je důležité 
zajišťovat zachování biologických 
mořských zdrojů a ochranu populací ryb 
zejména před nezákonným rybolovem, by 
hospodářské subjekty, které nedodržují 
pravidla společné rybářské politiky, a ty, 
které se podílejí na rybolovu NNN, měly 
být vyloučeny z podpory v rámci EMFF. 
Financování Unie by nemělo být v žádné 
fázi od výběru až po provádění operace 



PE492.694v01-00 48/84 AM\907165CS.doc

CS

udržitelné využívání živých mořských 
biologických zdrojů, díky němuž dochází
k obnově a zachování populací lovených 
druhů nad úrovní, která zajistí maximální 
trvale udržitelný výnos, a ty, které se 
podílejí na rybolovu NNN, měly být 
vyloučeny z podpory v rámci EMFF. 
Financování Unie by nemělo být v žádné 
fázi od výběru až po provádění operace 
použito k oslabení veřejného zájmu 
zachování biologických mořských zdrojů 
vyjádřeného v cílech společné rybářské 
politiky.

použito k oslabení veřejného zájmu 
zachování biologických mořských zdrojů 
vyjádřeného v cílech společné rybářské 
politiky.

Or. es

Pozměňovací návrh 132
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 88

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(88) S vědomím toho, jak je důležité 
zajišťovat zachování biologických 
mořských zdrojů a ochranu populací ryb 
zejména před nezákonným rybolovem, a 
v duchu závěrů zelené knihy o reformě 
společné rybářské politiky by hospodářské 
subjekty, které nedodržují pravidla 
společné rybářské politiky a zvláště 
ohrožují udržitelnost dotčených populací,
a představují proto závažnou hrozbu pro 
udržitelné využívání živých mořských 
biologických zdrojů, díky němuž dochází
k obnově a zachování populací lovených 
druhů nad úrovní, která zajistí maximální 
trvale udržitelný výnos, a ty, které se 
podílejí na rybolovu NNN, měly být 
vyloučeny z podpory v rámci EMFF. 
Financování Unie by nemělo být v žádné 
fázi od výběru až po provádění operace 
použito k oslabení veřejného zájmu 
zachování biologických mořských zdrojů 
vyjádřeného v cílech společné rybářské 

(88) S vědomím toho, jak je důležité 
zajišťovat zachování biologických 
mořských zdrojů a ochranu populací ryb 
zejména před nezákonným rybolovem, a 
v duchu závěrů zelené knihy o reformě 
společné rybářské politiky by hospodářské 
subjekty, které nedodržují pravidla 
společné rybářské politiky a zvláště 
ohrožují udržitelnost dotčených populací
a konkrétně cíle obnovení a zachování 
populací lovených druhů nad úrovní, 
která může zajistit maximální udržitelný 
výnos do roku 2015, a dosažení a udržení 
dobrého stavu životního prostředí do roku 
2020, a představují proto závažnou hrozbu 
pro udržitelné využívání živých mořských 
biologických zdrojů, spolu s těmi, které se 
podílejí na rybolovu NNN, a měly být 
vyloučeny z podpory v rámci EMFF. 
Financování Unie by nemělo být v žádné 
fázi od výběru až po provádění operace 
použito k oslabení veřejného zájmu 
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politiky. zachování biologických mořských zdrojů 
vyjádřeného v cílech společné rybářské 
politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 89

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(89) Členské státy by měly přijmout 
odpovídající opatření k zajištění řádného 
fungování řídicích a kontrolních systémů. 
Za tímto účelem by měl být pro každý 
operační program určen řídící orgán, 
platební agentura a certifikační subjekt,
a to včetně jejich odpovědností. Tyto 
odpovědnosti by se měly týkat především 
řádného finančního provádění, organizace 
hodnocení, certifikace výdajů, auditu
a zajištění souladu s právem Unie. Je třeba 
organizovat pravidelné schůzky Komise
a dotyčných vnitrostátních orgánů za 
účelem monitorování pomoci. Jde-li
o řízení a kontrolu, je nutné zejména 
stanovit, jakými způsoby členské státy 
poskytnou záruku, že systémy budou 
zavedeny a budou uspokojivě fungovat.

(89) Členské státy by měly přijmout 
odpovídající opatření k zajištění řádného 
fungování řídicích a kontrolních systémů. 
Za tímto účelem by měl být pro každý 
operační program na nižší než vnitrostátní 
úrovni určen řídící orgán, platební 
agentura a certifikační subjekt, a to včetně 
jejich odpovědností. Tyto odpovědnosti by 
se měly týkat především řádného 
finančního provádění, organizace 
hodnocení, certifikace výdajů, auditu
a zajištění souladu s právem Unie. Je třeba 
organizovat pravidelné schůzky Komise
a dotyčných vnitrostátních orgánů za 
účelem monitorování pomoci. Jde-li
o řízení a kontrolu, je nutné zejména 
stanovit, jakými způsoby členské státy 
poskytnou záruku, že systémy budou 
zavedeny a budou uspokojivě fungovat.

Or. es

Pozměňovací návrh 134
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 93
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(93) Pravidla a postupy, kterými se řídí 
závazky a platby, je třeba zjednodušit, aby 
byl zajištěn pravidelný peněžní tok. 
Provádění operačního systému by měla 
pomoci urychlit předběžná platba ve výši 
4 % příspěvku z EMFF.

(93) Pravidla a postupy, kterými se řídí 
závazky a platby, je třeba zjednodušit, aby 
byl zajištěn pravidelný peněžní tok. 
Provádění operačního systému by měla 
pomoci urychlit předběžná platba ve výši 
7 % příspěvku z EMFF.

Or. es

Pozměňovací návrh 135
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 98

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(98) Operační program by měl být 
předmětem monitorování a hodnocení
s cílem zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho 
splnění. Komise by měla vytvořit rámec 
pro společné monitorování a hodnocení, 
mimo jiné zajišťující, že příslušné údaje 
budou k dispozici včas. V této souvislosti 
je třeba, aby byl určen seznam ukazatelů
a aby Komise vypracovala posouzení 
dopadů politiky EMFF ve vztahu ke 
specifickým cílům.

(98) Operační program by měl být 
předmětem monitorování a hodnocení
s cílem zlepšit jeho kvalitu a prokázat jeho 
splnění. Komise by měla vytvořit rámec 
pro společné monitorování a hodnocení, 
mimo jiné zajišťující, že příslušné údaje 
budou veřejně k dispozici včas. V této 
souvislosti je třeba, aby byl určen seznam 
ukazatelů a aby Komise vypracovala 
posouzení dopadů politiky EMFF ve 
vztahu ke specifickým cílům.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 101 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(101a) Je obzvláště důležité zajistit, aby 
byly dodrženy předběžné podmínky 
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týkající se správní kapacity, která splňuje 
požadavky na údaje pro řízení rybolovu
a umožňuje provádění systému Unie pro 
kontrolu, inspekce a vynucování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) udržitelného rozvoje rybolovných 
oblastí a vnitrozemského rybolovu

(Netýká se českého znění. .)

Or. es

Pozměňovací návrh 138
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) a rámcová směrnice o strategii pro 
mořské prostředí (MSFD).

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) „oblastí obnovy rybích populací“ se 
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rozumí jednoznačně vymezená zeměpisná 
oblast v rámci pobřežních teritoriálních 
vod členského státu, včetně chovných, 
vytíracích a potravních teritorií rybích 
populací, ve které jsou zakázány veškeré 
rybolovné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) „rybolovnou kapacitou“ se rozumí 
schopnost plavidla lovit ryby. Ukazateli, 
které mohou být použity ke kvantifikaci 
rybolovné kapacity, jsou vlastnosti 
plavidla, včetně prostornosti plavidla v GT 
(hrubá prostornost), jeho výkonu v kW 
(kilowatty), jak jsou definovány v článcích 
4 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 2930/861, 
plavidlem používaná lovná zařízení, 
technika lovu a počet dnů trávených 
lovem ryb;
1Úř. věst. L 274, 25.9.1986, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) „vnitrozemským rybolovem“ se 
rozumí rybolov provozovaný pro obchodní 
účely plavidly, která jsou provozována
výlučně ve vnitrozemských vodách, nebo 

(10) „vnitrozemským rybolovem“ se 
rozumí rybolov provozovaný pro obchodní 
účely, z plavidel nebo jiným způsobem,
výlučně ve vnitrozemských vodách, nebo 
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prostřednictvím jiných zařízení 
používaných pro rybolov pod ledem;

prostřednictvím jiných zařízení 
používaných pro rybolov pod ledem;

Or. es

Pozměňovací návrh 142
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) „maximálním udržitelným 
výnosem“ se rozumí maximální výnos, 
který je možné odebírat z populace ryb bez 
omezení, aniž by se narušila reprodukční 
schopnost dané populace a způsobilo 
vyčerpání stavu populace, a odkazuje se 
jím jak na FMSY, tak na SSBMSY;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 15 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15b) „obdobnou hodnotou“ se rozumí to, 
že pokud nelze maximální udržitelný 
výnos stanovit, uplatní se metodologie 
stanovená v části B deskriptorech 3.1
a 3.2 rozhodnutí Komise 2010/477/EU
o kritériích a metodických normách pro 
dobrý stav prostředí mořských vod pro 
rámcovou směrnici o strategii pro mořské 
prostředí (směrnice 2008/56/ES) s cílem 
stanovit vhodnou obdobnou hodnotu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 144
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) „drobným pobřežním rybolovem“ se 
rozumí rybolov prováděný rybářskými 
plavidly o celkové délce menší než 12 
metrů, která nepoužívají vlečná zařízení 
uvedená v tabulce 3 v příloze I nařízení 
Komise (ES) č. 26/2004 ze dne 
30. prosince 2003 o rejstříku rybářského 
loďstva Unie;

(18) „pobřežním lovem“ se rozumí rybolov 
prováděný rybářskými plavidly
s přístupem do místních lovišť, který 
posiluje tradiční sociální struktury 
rybářských komunit, je řízen MSP
a rodinnými podniky, je předáván
z generace na generaci, uskutečňuje se
v rámci denních plaveb, přičemž úlovek
z nich není na palubě mražen ani 
zpracováván;

Or. es

Pozměňovací návrh 145
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) „nežádoucím úlovkem" se rozumí 
veškerý vedlejší úlovek, který je 
nežádoucí, protože má nulovou nebo 
malou tržní hodnotu, nedosahuje 
minimální velikosti pro vykládku nebo 
patří mezi chráněné druhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 – bod 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) „plavidly provozovanými výlučně ve 
vnitrozemských vodách“ se rozumí 
plavidla zabývající se obchodním 
rybolovem ve vnitrozemských vodách, 
která nejsou zahrnuta do rejstříku 
rybářského loďstva Unie.

(Netýká se českého znění.)

Or. es

Pozměňovací návrh 147
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporou udržitelného
a konkurenceschopného rybolovu
a akvakultury;

(a) zajištěním,.aby činnosti rybolovu
a akvakultury zabezpečily dlouhodobou 
environmentální udržitelnost, která je 
nezbytným předpokladem pro 
hospodářské a sociální podmínky
a přispívá k dostupnosti dodávek potravin;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporou udržitelného
a konkurenceschopného rybolovu
a akvakultury;

(a) podporou konkurenceschopného 
rybolovu a akvakultury, které jsou
ekonomicky životaschopné a sociální
a environmentálně udržitelné;
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Or. en

Pozměňovací návrh 149
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podporou udržitelného
a konkurenceschopného rybolovu
a akvakultury;

(a) podporou konkurenceschopného 
rybolovu a akvakultury, včetně zpracování;

Or. en

Odůvodnění

Cílem Evropského námořního a rybářského fondu by měla být podpora konkurenceschopnosti 
všech odvětví rybolovu, včetně zpracování ryb – pokud bychom chtěli dosáhnout cílů společné 
rybářské politiky.

Pozměňovací návrh 150
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) zajištěním systematického
a harmonizovaného shromažďování 
obsáhlých a aktuálních biologických, 
technických, environmentálních
a sociálně ekonomických údajů, jež jsou 
zapotřebí pro ekosystémovou správu 
rybolovu a akvakultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Kriton Arsenis
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Návrh nařízení
Čl. 5 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(db) zajištěním souladu rybolovu
a akvakultury se společnou rybářskou 
politikou a právními předpisy Unie
v oblasti životního prostředí, se zvláštním 
zaměřením na posílení kontroly
a vynucování;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) povzbuzování hospodářského růstu, 
sociálního začleňování a vytváření 
pracovních míst a podpora mobility 
pracovních sil v pobřežních
a vnitrozemských komunitách závislých na 
rybolovu a akvakultuře;

(a) povzbuzování udržitelného
hospodářského růstu, sociálního 
začleňování a vytváření pracovních míst
a podpora mobility pracovních sil
v pobřežních a vnitrozemských 
komunitách závislých na rybolovu
a akvakultuře;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) diverzifikace činností rybolovu do 
jiných odvětví námořního hospodářství
a růst námořního hospodářství, včetně 

vypouští se
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zmírňování změny klimatu.

Or. fr

Odůvodnění

Hospodaření s rybolovnými zdroji a zmírňování změn klimatu jsou dvě samostatné oblasti, 
které by měly být řešeny odděleně.

Pozměňovací návrh 154
Kārlis Šadurskis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Podpora rybolovu založeného na 
inovacích, konkurenceschopnosti
a znalostech, a to zaměřením na tyto 
oblasti:

(2) Podpora rybolovu založeného na 
inovacích, konkurenceschopnosti
a znalostech, včetně souvisejícího 
zpracování, a to zaměřením na tyto oblasti:

Or. en

Odůvodnění

Priority Unie by měly zahrnovat podporu inovací, konkurenceschopnosti a znalostí všech 
odvětví rybolovu, včetně zpracování ryb.

Pozměňovací návrh 155
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) podpora posilování technologického 
rozvoje, inovací a předávání znalostí;

(a) podpora posilování technologického 
rozvoje, inovací a předávání znalostí za 
předpokladu, že nepovedou ke zvýšení 
kapacity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 156
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zvyšování konkurenceschopnosti
a životaschopnosti odvětví rybolovu, 
zejména drobného pobřežního loďstva,
a zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek;

(b) zvyšování konkurenceschopnosti
a životaschopnosti odvětví rybolovu, 
zejména pobřežního loďstva, a zlepšení 
bezpečnosti nebo pracovních podmínek;

Or. es

Pozměňovací návrh 157
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zvyšování konkurenceschopnosti
a životaschopnosti odvětví rybolovu, 
zejména drobného pobřežního loďstva,
a zlepšení bezpečnosti nebo pracovních 
podmínek;

(b) zvyšování konkurenceschopnosti
a životaschopnosti odvětví rybolovu, 
zejména drobného pobřežního loďstva,
a zlepšení bezpečnosti a pracovních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Podpora akvakultury založené na 
inovacích, konkurenceschopnosti

(3) Podpora udržitelné akvakultury 
založené na inovacích, 
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a znalostech, a to zaměřením na tyto 
oblasti:

konkurenceschopnosti a znalostech
a ekosystémové akvakultuře, a to 
zaměřením na tyto oblasti:

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zvýšení konkurenceschopnosti
a životaschopnosti podniků akvakultury, 
zejména malých a středních podniků;

(b) zvýšení udržitelnosti,
konkurenceschopnosti a životaschopnosti 
podniků akvakultury, ekologické 
akvakultury a zejména malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Podpora udržitelného rybolovu 
účinněji využívajícího zdroje
prostřednictvím zaměření na tyto oblasti:

(4) Zajištění udržitelného
a ekosystémového řízení rybolovu
prostřednictvím zaměření na tyto oblasti:

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 4 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) snížení dopadu rybolovu na mořské 
prostředí;

(a) minimalizace, a pokud možno úplné 
odstranění dopadů rybolovu na mořské 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ochrana a obnova mořské biologické
rozmanitosti a ekosystémů, včetně služeb, 
které poskytují.

(b) ochrana a obnova mořské biologické 
rozmanitosti a ekosystémů, včetně služeb, 
které poskytují, a dosažení dobrého stavu 
životního prostředí do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) minimalizace, a pokud možno úplné 
odstranění všech vedlejších úlovků;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 4 – písm. b b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) zajištění souladu rybolovných 
činností s právními předpisy Unie
v oblasti životního prostředí, zejména se 
směrnicí 2008/56/ES, směrnicí 
1992/43/EHS a směrnicí 2009/147/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Linda McAvan, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 4 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bc) dosažení lepšího stavu mořského 
prostředí, jak je vymezeno v rámcové 
směrnici o strategii pro mořské prostředí;

Or. en

Odůvodnění

EMFF by měl rovněž usilovat o dosažení dobrého stavu životního prostředí do roku 2020, jak 
je uvedeno v rámcové směrnici o strategii pro mořské prostředí.

Pozměňovací návrh 166
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Podpora udržitelné akvakultury 
účinněji využívající zdroje prostřednictvím 
zaměření na tyto oblasti:

(5) Podpora udržitelné a ekosystémové 
akvakultury účinněji využívající zdroje 
prostřednictvím zaměření na tyto oblasti:

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) hodnocení, omezení, a pokud možno 
odstranění dopadů činností akvakultury 
na mořské, suchozemské a sladkovodní 
ekosystémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podpora akvakultury s vysokou úrovní 
ochrany životního prostředí, zdraví
a dobrých životních podmínek zvířat
a veřejného zdraví a bezpečnosti.

(b) podpora akvakultury s vysokou úrovní 
ochrany životního prostředí, zdraví
a dobrých životních podmínek zvířat
a veřejného zdraví a bezpečnosti, se 
zaměřením na akvakultura býložravých 
druhů, produkci potravin pro lidskou 
spotřebu a ekologickou akvakulturu.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 5 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) zajistit, aby rozvoj akvakultury byl 
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slučitelný s cíli směrnice 2008/56/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) poskytováním vědeckých poznatků
a shromažďováním údajů;

(a) poskytováním vědeckých poznatků
a shromažďováním údajů potřebných pro 
ekosystémové řízení rybolovu
a akvakultury, včetně údajů potřebných 
pro dosažení obnovy a zachování populací 
lovených druhů nad úrovní, která může 
zajistit MSY do roku 2015, a dosáhnout 
dobrého stavu životního prostředí do roku 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 6 – bod 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) podporou kontroly a vynucování, 
posílením institucionální kapacity
a efektivní veřejné správy.

(b) podporou kontroly, monitorování
a vynucování, posílením institucionální 
kapacity a efektivní veřejné správy.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Christofer Fjellner
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Návrh nařízení
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě zásad uvedených v článku 4 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních] Komise a členské státy 
zajistí koordinaci a doplňkovost mezi 
podporami v rámci EMFF a dalšími 
politikami a finančními nástroji Unie
včetně nařízení (ES) č. [kterým se zřizuje 
rámcový program pro životní prostředí
a boj proti změně klimatu (rámcový 
program LIFE)], a těmi, jež spadají do 
rámce vnější činnosti Unie. Koordinace 
mezi pomocí z EMFF a rámcovým 
programem LIFE se dosahuje zejména 
podporou financování činností, které 
doplňují integrované projekty financované
v rámci rámcového programu LIFE, jakož
i podporou využívání řešení, metod
a přístupů ověřených v rámci rámcového 
programu LIFE.

Kromě zásad uvedených v článku 4 
[nařízení (EU) č. [...] o společných 
ustanoveních] Komise a členské státy 
zajistí koordinaci a doplňkovost mezi 
podporami v rámci EMFF včetně nařízení 
(ES) č. [kterým se zřizuje rámcový 
program pro životní prostředí a boj proti 
změně klimatu (rámcový program LIFE)]. 
Koordinace mezi pomocí z EMFF
a rámcovým programem LIFE se dosahuje 
zejména podporou financování činností, 
které doplňují integrované projekty 
financované v rámci rámcového programu 
LIFE, jakož i podporou využívání řešení, 
metod a přístupů ověřených v rámci 
rámcového programu LIFE.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit koordinaci mezi fondy, ale tento odkaz je již v nařízení o společných 
ustanoveních.

Pozměňovací návrh 173
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pro poskytování podpory v rámci EMFF 
nejsou po určenou dobu přípustné žádosti 
podané těmito hospodářskými subjekty:

1. Pro poskytování podpory v rámci EMFF 
nejsou přípustné žádosti podané těmito 
hospodářskými subjekty:

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) hospodářskými subjekty, které se 
dopustily závažného porušení předpisů 
podle článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 
nebo čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1224/2009;

(a) hospodářskými subjekty, které se 
dopustily jakéhokoli porušení předpisů 
podle článku 42 nařízení (ES) č. 1005/2008 
nebo čl. 90 odst. 1 nařízení (ES) č. 
1224/2009;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) hospodářskými subjekty, které se 
dopustily jiných případů nedodržení 
pravidel společné rybářské politiky vážně
ohrožujících udržitelnost dotčených 
populací.

(c) hospodářskými subjekty, které se 
dopustily jiných případů nedodržení 
pravidel společné rybářské politiky
a požadavků environmentální politiky 
Unie ohrožujících udržitelnost dotčených 
populací a dosažení dobrého stavu 
životního prostředí do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2



AM\907165CS.doc 67/84 PE492.694v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Žádosti podané hospodářskými subjekty, 
které se dopustily nesrovnalosti v rámci 
evropského rybářského fondu nebo 
evropského námořního a rybářského fondu, 
nejsou po určenou dobu přípustné.

2. Žádosti podané hospodářskými subjekty, 
které se dopustily nesrovnalosti v rámci 
evropského rybářského fondu nebo 
evropského námořního a rybářského fondu, 
nejsou přípustné.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) určit dobu uvedenou v odstavcích 1
a 2, která musí být přiměřená závažnosti 
nebo opakování porušení předpisů či 
nedodržení pravidel;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) operace ohrožující udržitelnost 
mořských biologických zdrojů
a ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) stavba nových rybářských plavidel, 
vyřazování rybářských plavidel z provozu
nebo jejich dovoz;

(b) stavba nových rybářských plavidel 
nebo jejich dovoz;

Or. es

Pozměňovací návrh 180
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) stavba nových rybářských plavidel, 
vyřazování rybářských plavidel z provozu 
nebo jejich dovoz;

(b) dovoz rybářských plavidel;

Or. fr

Odůvodnění

Evropské loďstvo stárne a musí být obnoveno, aby rybáři pracovali v dobrých podmínkách
s optimální bezpečností. Energetickou účinnost plavidel "je třeba rovněž vzít v úvahu, spolu
s selektivnějším rybolovným zařízením.

Pozměňovací návrh 181
Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) investice na palubě plavidel, u nichž 
členský stát vlajky neprokázal rovnováhu 
mezi kapacitou loďstva a dostupnými 
rybolovnými právy, jak požaduje [nařízení
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o společné rybářské politice];

Or. en

Odůvodnění

Nahrazuje pozměňovací návrh 5 k čl. 13 odst. 1 písm ca).

Pozměňovací návrh 182
Martina Anderson

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) investice na palubě nebo do 
jednotlivých zařízení pro loďstva
s nadměrnou kapacitou;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) dočasné zastavení rybolovných 
činností;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 184
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) dočasné zastavení rybolovných 
činností;

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Rybáři, kteří dočasně přestali pracovat, aby se mohly obnovit rybí populace, nesmí být 
ponecháni bez prostředků.

Pozměňovací návrh 185
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) experimentální rybolov; vypouští se

Or. sv

Odůvodnění

Experimentální rybolov by měl být splňovat podmínky EMFF, pokud se zaměřuje na testování 
selektivnější rybolovné techniky nebo zařízení, které má zjistit jejich vliv na populace ryb 
nebo mořské prostředí. Experimentální vysazování ryb může vést k odlovu neudržitelných 
populací.

Pozměňovací návrh 186
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) experimentální rybolov; vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 187
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) přímé vysazování ryb, pokud není 
výslovně stanoveno jako opatření na 
ochranu v právním předpisu Unie, nebo
v případě experimentálního vysazování 
ryb.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 188
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 13 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) přímé vysazování ryb, pokud není 
výslovně stanoveno jako opatření na 
ochranu v právním předpisu Unie, nebo
v případě experimentálního vysazování 
ryb.

(f) přímé vysazování ryb, pokud není 
výslovně stanoveno jako opatření na 
ochranu v právním předpisu Unie.

Or. sv

Pozměňovací návrh 189
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vyřazování z provozu by mělo být 
podporováno výjimečně za zvláštních 
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podmínek, které vyžadují okamžité snížení 
kapacity rybářského loďstva.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dočasné zastavení rybolovných činností 
by mělo být výjimečně uznatelné v rámci 
EMFF za zvláštních podmínek, které 
odůvodňují přijetí tohoto opatření, např. 
nepředvídatelné podmínky životního 
prostředí nebo omezení v plánech řízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iii) podíl drobného pobřežního rybářského 
loďstva v rámci rybářského loďstva;

(iii) podíl pobřežního rybářského loďstva
v rámci rybářského loďstva;

Or. es

Pozměňovací návrh 192
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a – bod iii a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(iiia) úroveň environmentální 
udržitelnosti činností rybolovu
a akvakultury;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vypracuje jediný 
operační program pro provádění priorit 
Unie, které mají být spolufinancovány
z EMFF.

1. Každý členský stát vypracuje jediný 
operační program integrující operační 
programy na nižší než vnitrostátní úrovni 
pro provádění priorit Unie, které mají být 
spolufinancovány z EMFF.

Or. es

Pozměňovací návrh 194
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby všechny 
fyzické nebo právnické osoby, které mají 
dostatečný zájem na rozhodování
o životním prostředí týkající se provádění 
společné rybářské politiky, mají účinné 
právo na soudní přezkum operačních 
programů. Tyto osoby musí mít přístup
k soudu nebo jinému nezávislému
a nestrannému veřejnému orgánu 
příslušnému k přezkumu procesní
a hmotněprávní zákonnosti operačních 
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programů a souvisejících prováděcích 
aktů a rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 19 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) případně soulad opatření v rámci 
priorit Unie pro EMFF uvedených v čl. 38 
odst. 1 písm. d) tohoto nařízení s rámci 
prioritních opatření sítě Natura 2000 
uvedených v čl. 8 odst. 4 směrnice Rady 
92/43/EHS a k dosažení dobrého 
environmentálního stavu podle směrnice 
2008/56/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) do programu začleněný prokázaný 
vhodný přístup k inovacím, životnímu 
prostředí, včetně specifických potřeb 
oblastí sítě Natura 2000, a zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně;

(c) do programu začleněný prokázaný 
vhodný přístup k inovacím, životnímu 
prostředí, včetně specifických potřeb 
oblastí sítě Natura 2000, vytvoření oblastí 
obnovy rybích populací a zmírňování 
změny klimatu a přizpůsobování se této 
změně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 197
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(o) za účelem shromažďování údajů pro 
udržitelné řízení rybolovu uvedeného
v čl. 6 odst. 6 a v čl. 18 odst. 4 a v souladu
s víceletým programem Unie uvedeným
v čl. 37 odst. 5 [nařízení o společné 
rybářské politice]:

(o) za účelem shromažďování údajů pro 
udržitelné ekosystémového řízení rybolovu 
uvedeného v čl. 6 odst. 6 a v čl. 18 odst. 4
a v souladu s víceletým programem Unie 
uvedeným v čl. 37 odst. 5 [nařízení
o společné rybářské politice]:

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hodnocení hospodářské situace v oblasti 
akvakultury a zpracovatelského průmyslu,

hodnocení environmentální a hospodářské 
situace v oblasti akvakultury
a zpracovatelského průmyslu

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Nikos Chrysogelos

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hodnocení dopadů odvětví rybolovu na 
ekosystém.

hodnocení dopadů odvětví rybolovu na 
ekosystém, které umožní srovnání mezi 
jednotlivými druhy rybářských činností
a částí loďstva podle požadavků [nařízení
o společné rybářské politice].
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Or. en

Pozměňovací návrh 200
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. o – bod i – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

hodnocení dopadů odvětví rybolovu na 
ekosystém.

hodnocení dopadů odvětví rybolovu
a činností akvakultury na ekosystém

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může přijmout prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro postupy, 
formu a časové plány pro:

Komise přijme prostřednictvím 
prováděcích aktů pravidla pro postupy, 
formu a časové plány pro:

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Kriton Arsenis, Linda McAvan

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 
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nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
systémů.

nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
systémů, a to v souladu s cíli stanovenými
v článcích 2 a 3 nařízení o společné 
rybářské politice.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 
nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
systémů.

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 
nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
systémů za předpokladu, že přispívají
k dosažení článku 2 a 3 nařízení
o společné rybářské politice.

Or. en

Odůvodnění

Každá inovace podporovaná v rámci EMFF musí jasně podporovat a být v souladu s cíli 
stanovenými v základním nařízení o SRP.

Pozměňovací návrh 204
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 

1. Za účelem povzbuzení inovací v oblasti 
rybolovu může EMFF podporovat projekty 
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zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 
nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
systémů.

zaměřené na vývoj nebo zavádění nových 
nebo ve srovnání se současným stavem 
podstatně zdokonalených produktů, nových 
nebo zdokonalených postupů, nových nebo 
zdokonalených řídicích a organizačních 
systémů s cílem podpořit ekologicky 
udržitelný rybolov.

Or. sv

Pozměňovací návrh 205
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Operace financované podle tohoto 
článku musí být provedeny ve spolupráci
s vědeckým nebo technickým subjektem 
uznaným členským státem, který ověřuje 
výsledky těchto operací.

2. Operace financované podle tohoto 
článku musí být provedeny ve spolupráci
s vědeckým nebo technickým subjektem 
uznaným členským státem v obchodní 
klasifikaci stanovené ve vnitrostátních 
právních předpisech o zadávání veřejných 
zakázek.

Or. es

Pozměňovací návrh 206
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Operace financované podle tohoto 
článku musí být provedeny ve spolupráci
s vědeckým nebo technickým subjektem 
uznaným členským státem, který ověřuje 
výsledky těchto operací.

2. Operace financované podle tohoto 
článku musí být provedeny ve spolupráci
s vědeckým nebo technickým subjektem 
uznaným členským státem, který ověřuje 
výsledky těchto operací, a zpřístupněny 
veřejnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Pokud je veřejná podpora poskytována na operace, musí existovat úplná transparentnost
v tom, jak byly tyto prostředky přiděleny, používány a jaký byl jejich přínos.

Pozměňovací návrh 207
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) poskytování odborných a vědeckých 
doporučení v oblasti rozvoje udržitelného 
rybolovu a akvakultury, se zaměřením na 
omezení, a pokud možno odstranění 
dopadů těchto činností na mořské, 
suchozemské a sladkovodní ekosystémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Studie proveditelnosti a poradenství 
uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) jsou 
poskytovány uznávanými vědeckými nebo 
technickými subjekty s požadovanými 
poradními pravomocemi, jak jsou chápány 
vnitrostátními právními předpisy každého 
členského státu.

2. Studie proveditelnosti a poradenství 
uvedené v odstavci 1 písm. a) a b) jsou 
poskytovány uznávanými vědeckými nebo 
technickými subjekty s požadovanými 
poradními pravomocemi, jak jsou chápány
v obchodní klasifikaci stanovené ve 
vnitrostátních právních předpisech
o zadávání veřejných zakázek.

Or. es

Pozměňovací návrh 209
Christofer Fjellner
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Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora uvedená v odstavci 1 se rovněž 
poskytuje manželkám samostatně 
výdělečně činných rybářů nebo – v míře 
odpovídající rozsahu jejich uznání 
vnitrostátními právními předpisy –
životním partnerům samostatně výdělečně 
činných rybářů, kteří nejsou zaměstnanci 
ani obchodními partnery, pokud se běžně 
za podmínek stanovených vnitrostátními 
právními předpisy podílejí na činnosti 
samostatně výdělečně činných rybářů 
nebo vykonávají pomocné úkoly.

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 210
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 32 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Usnadnění diverzifikace a vytváření 
pracovních míst

Usnadnění podnikání a vytváření 
pracovních míst

Or. fr

Odůvodnění

Musí být kladen větší důraz na pozitivní ekonomickou roli rybolovu.

Pozměňovací návrh 211
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Za účelem usnadnění diverzifikace
vytváření pracovních míst mimo rybolov
může EMFF podporovat:

1. Za účelem usnadnění vytváření 
pracovních míst může EMFF podporovat 
zakládání nových podniků v odvětví 
rybolovu:

Or. fr

Odůvodnění

Musí být kladen větší důraz na pozitivní ekonomickou roli rybolovu.

Pozměňovací návrh 212
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zakládání podniků mimo rybolov; vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Musí být kladen větší důraz na pozitivní ekonomickou roli rybolovu.

Pozměňovací návrh 213
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) zakládání podniků mimo rybolov; (a) zakládání podniků pro udržitelné 
činnosti související s námořním odvětvím,
s výjimkou rybolovu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 214
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) dovybavení plavidel drobného 
pobřežního rybolovu za účelem jejich 
přeřazení na činnosti mimo rybolov.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Musí být kladen větší důraz na pozitivní ekonomickou roli rybolovu.

Pozměňovací návrh 215
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Podpora podle odst. 1 písm. a) se 
poskytuje rybářům, kteří:

2. Podpora podle odst. 1 se poskytuje 
rybářům, kteří:

Or. fr

Pozměňovací návrh 216
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) předloží podnikatelský plán na rozvoj 
svých nových aktivit;

(a) předloží podnikatelský plán na rozvoj 
svých aktivit;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 217
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Podpora podle odst. 1 písm. b) se 
poskytuje rybářům věnujícím se 
drobnému pobřežnímu rybolovu
a vlastnícím rybářské plavidlo Unie 
registrované jako aktivní plavidlo, kteří 
prováděli rybolovné činnosti na moři po 
dobu nejméně 60 dnů během dvou let 
předcházejících datu podání žádosti. 
Licence k rybolovu spojená s rybářským 
plavidlem se trvale zruší.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 218
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příjemci podpory uvedené v odstavci 1 
se nebudou zabývat profesionálním 
rybolovem v průběhu pěti let po přijetí 
poslední platby příslušné podpory.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 219
Françoise Grossetête
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Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Způsobilé náklady podle odst. 1 
písm. b) se omezují pouze na náklady na 
úpravy plavidla provedené za účelem jeho 
přeřazení.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 220
Georgios Koumoutsakos

Návrh nařízení
Čl. 32 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. EMFF může podporovat investice na 
palubě prostřednictvím rozvoje 
doplňkových činností k rybolovu, např. 
environmentální služby, vzdělávací 
aktivity a cestovní ruch.

Or. en


