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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise

Roku 2003 Evropská unie nařízením (ES) č. 1185/2003 oficiálně zakázala škodlivou praxi 
tzv. finningu, tj. odstraňování žraločích ploutví na palubě plavidel a následného vhození 
žraločích těl zpět do moře.

Toto nařízení však umožňuje využít výjimek a získat tak „zvláštní povolení“, přičemž tyto 
výjimky se staly pravidlem především pro dva členské státy, Španělsko a Portugalsko. 

Komplikovaný systém umožňující odstraňování ploutví na palubách do mezní hodnoty 5 % 
poměru mezi hmotností ploutví a hmotností těl v podstatě znemožňuje provádění účinných 
kontrol. Je velmi obtížné ověřit dodržování tohoto poměru (hmotnost těla se liší podle toho, 
zda je tělo zbaveno vnitřností nebo ne), zejména v případech, kdy jsou ploutve vykládány 
v jiných přístavech než těla.

Vědci se shodují na tom, že finningu lze zabránit tím, že bude zavedena povinnost vykládat 
žraloky s neoddělenými ploutvemi.

V návaznosti na toto zjištění a v souladu se závazky přijatými členy Organizace OSN pro 
výživu a zemědělství (FAO) předložila Komise v roce 2009 sdělení týkající se akčního plánu 
Společenství pro zachování a řízení populací žraloků, z něhož vychází tento návrh, který mění 
nařízení (ES) č. 1185/2003 a ruší veškeré v současnosti platné výjimky.   

Trh s ohroženými druhy

Ryby patřící do podtřídy příčnoústých (Elasmobranchii), která zahrnuje žraloky a rejnoky, 
jsou v důsledku svých specifických biologických vlastností zvláště ohroženy neregulovaným 
a intenzivním rybolovem. Příčinou jejich nízkého reprodukčního potenciálu a malé schopnosti 
zvětšení a obnovy populace je extrémně pozdní dosažení pohlavní zralosti: například samec 
žraloka mako jí dosahuje v 7–9 letech a samice v 19–21 letech; tento druh se navíc 
rozmnožuje pouze každé 3 roky a období gestace u něj trvá 15–18 měsíců, přičemž se narodí 
omezené množství mláďat.

Nejvíce je loven žralok modravý (Prionace glauca), označovaný také jako žralok modrý, 
který představuje 80 % evropských úlovků, a žralok mako (Isurus oxirinchus), který 
představuje 10 % úlovků. Mezinárodní svaz ochrany životního prostředí (IUCN) považuje 
žraloka mako za ohrožený druh a žraloka modrého za druh téměř velmi ohrožený na 
celosvětové úrovni a „ohrožený“ ve Středomoří.

Vzhledem k poklesu populací těchto druhů se Spojené státy americké, celkem osm zemí 
Střední Ameriky, Tchaj-wan, Německo a Spojené království rozhodly, že již nedovolí 
odstraňování ploutví na palubě plavidel.

Evropa je v celosvětovém měřítku na druhém místě v počtu ulovených žraloků: podle údajů 
úřadu Fishstat organizace FAO členské státy EU v roce 2009 přiznaly vykládku celkem 111 
916 tun rejnoků a žraloků, což odpovídá 16 % vykládky na celém světě.
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Evropská unie je jedním z největších dovozců žraločích ploutví na trhy v Hongkongu a v Číně 
a tento obchod je v rybolovném odvětví jedním z nejvýnosnějších: ploutve jsou v postatě 
základní přísadou velmi vyhledávané čínské žraločí polévky.

Postoj navrhovatele

Navrhovatel se jasně vyjadřuje ve prospěch návrhu Komise. Metoda vykládky žraloků 
s neoddělenými ploutvemi je jediný způsob, jak omezit finning a zaručit jednoduchou, účinnou 
a finančně nenáročnou kontrolu členských států v souladu s tímto nařízením. Uvedené 
pozměňovací návrhy by tedy měly ujasnit a posílit znění nařízení.

Především bylo důležité upřesnit rozsah kontrol tak, aby pokryly celou oblast působnosti pro 
uplatnění tohoto nařízení, které se netýká pouze plavidel plujících pod vlajkami členských 
států, ale také všech plavidel plujících ve vodách Unie. Například případy japonských 
plavidel s vlečnou sítí, která vykládají žraločí ploutve v přístavu Vigo v Galícii, jsou velmi 
časté.

S ohledem na závažný nedostatek vědeckých údajů o těchto druzích by členské státy měly ve 
svých výročních zprávách pro Komisi poskytnout podrobnější informace o vykládkách 
žraloků, včetně informací o druhu vylovených ryb, o jejich počtu, o celkové hmotnosti 
každého druhu a o oblasti výlovu, jejichž pomocí by bylo možné vytvořit vědecky podložené 
databáze potřebné pro přijetí opatření navazujících na akční plán Společenství pro zachování 
a řízení populací žraloků.

Bylo by vhodné pečlivěji sledovat i kvalitu prováděných kontrol, aby byly Komisi poskytnuty 
přesnější a ucelenější informace o kontrolách a sankcích ukládaných v různých členských 
státech.

Dále se považovalo za vhodné upřesnit ve znění nařízení povinnost každého plavidla vyložit 
žraloky s neoddělenými ploutvemi, což současné znění jen předpokládá.

Na závěr bylo třeba připomenout i jasný politický souhlas, který vyjádřila většina poslanců 
Evropského parlamentu v písemném prohlášení ze dne 16. prosince 2010, v němž byla 
Komise žádána o zavedení úplného zákazu odstraňování žraločích ploutví.  Tímto návrhem 
učinila výkonná moc EU další konkrétní krok v návaznosti na tento nutný požadavek: nyní 
nezbývá než aby tento požadavek Parlament jasně podpořil.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov 
jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(2) Ryby patřící do podtřídy příčnoústých 
(Elasmobranchii), která zahrnuje žraloky 
a rejnoky, jsou z důvodu charakteristik 
jejich životního cyklu (pomalý růst, pozdní 
dospívání a nízký počet mláďat) obvykle 
málo odolné proti velmi nadměrnému 
využívání. Následkem dramatického 
nárůstu poptávky po produktech ze 
žraloků, zejména ploutvích, jsou populace 
žraloků v posledních letech cílem 
nadměrného rybolovu a jsou vystaveny 
vážnému ohrožení ze strany plavidel 
plujících pod vlajkou členských států ve 
vodách, které patří pod svrchovanost nebo 
jurisdikci členských států nebo v jiných 
vodách.

Or. it

(Viz čl. 1 body 1 a 2 nařízení (ES) č. 1185/2003)

Odůvodnění
Evropská unie je v celosvětovém měřítku na druhém místě co se týče lovu žraloků a v roce 
2009 (podle FAO Fishstat) přiznala 16 % celosvětového úlovku žraloků a rejnoků. Většinu 
tohoto rybolovu provádí španělské a portugalské flotily plavidel s tažnou sítí a mrazáky, 
které loví v Atlantickém, Tichém a Indickém oceánu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Netýká se českého znění.
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k hmotnosti těla s cílem zajistit, aby 
nedocházelo k diskrepanci mezi hmotností 
ploutví a těl, avšak ploutve mohou být po
zpracování vyloženy v jiném přístavu než 
těla. V takovém případě se uplatňování 
tohoto poměru stává neúčinným a naskýtá 
se možnost provádět praktiku odstraňování 
žraločích ploutví. Tyto okolnosti 
komplikují shromažďování údajů (např. 
identifikace druhů, složení populací), které 
jsou podkladem pro vědecké poradenství 
při stanovování opatření pro řízení 
rybolovu a zachování populací.

Or. it

Odůvodnění
Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) V roce 1999 přijala Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství (FAO) 
Mezinárodní akční plán pro zachování 
a řízení populací žraloků, jenž se stal 
základem sdělení Komise o akčním plánu 
Evropského společenství na zachování 
a řízení populací žraloků z roku 2009, 
kterým se Unie zavázala přijmout veškerá 
nezbytná opatření pro zachování populací 
žraloků a minimalizovat odpad a výměty 
z úlovků žraloků. Rada podpořila celkový 
přístup a konkrétní cíle Unie tak, jak byly 
stanoveny ve zmíněném sdělení.

(4) V roce 1999 přijala Organizace OSN 
pro výživu a zemědělství (FAO) 
Mezinárodní akční plán pro zachování 
a řízení populací žraloků, jenž se stal 
základem sdělení Komise o akčním plánu 
Evropského společenství na zachování 
a řízení populací žraloků z 5. února 2009, 
kterým se Unie zavázala přijmout veškerá 
nezbytná opatření pro zachování populací 
žraloků a minimalizovat odpad a výměty 
z úlovků žraloků. Rada podpořila celkový 
přístup a konkrétní cíle Unie tak, jak byly
stanoveny ve zmíněném sdělení, a vybídla 
Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost 
otázce odstraňování ploutví a předložila 
co nejdříve změny k nařízení (ES) č. 
1185/2003, zejména k výjimkám a s nimi 
spojeným krokům.

Or. it
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Odůvodnění

Závěry Rady jasně odkazují na nařízení č. 1185/2003 a na nutnost změnit výjimky z postupu 
odstraňování ploutví v něm obsažené.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Prohlášení Evropského parlamentu 
ze dne 16. prosince 2010 o podpoře 
přísnějšího zákazu odstraňování žraločích 
ploutví stanoveného Evropskou unií1

kritizuje výjimky obsažené v nařízení (ES) 
č. 1185/2003 a vyzývá Komisi, aby při 
změně nařízení zvážila metodu vykládky 
žraloků „s neoddělenými ploutvemi“.
–––––––––––––
1 P7_TA(2010)0497

Or. it

Odůvodnění

Parlament ve svém prohlášení ze dne 16. prosince 2010 vyzval Komisi, aby předložila návrh, 
který by zcela zakázal odstraňování žraločích ploutví na palubách plavidel, a to do dvou let 
po přijetí akčního plánu Společenství týkajícího se žraloků (únor 2011).

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) V letech 2010–2011 Evropská komise 
v rámci provádění požadovaného 
posuzování dopadů uspořádala veřejnou 
konzultaci s cílem shromáždit informace 
o nejvhodnějším způsobu změny nařízení 
(ES) č. 1185/2003. Z posouzení dopadů 
vyplynulo, že nařízení je třeba změnit tak, 
aby všichni žraloci museli být vykládáni 

Netýká se českého znění.
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s neoddělenými ploutvemi. V zájmu 
dosažení základního cíle zachování 
populací žraloků a s ohledem na výsledek 
veřejné konzultace je nezbytné a vhodné 
nařízení (ES) č. 1185/2003 odpovídajícím 
způsobem změnit;

Or. it

Odůvodnění

Netýká se českého znění. 

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1185/2003
Čl. 3 – odst. 1 a a 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) V článku 3 se za odst. 1 vkládá nový 
odstavec 1a, který zní:

2) V článku 3 se za odstavec 1 vkládají 
odstavce, které zní:

„1a. Aniž je dotčen odstavec 1 a v zájmu 
usnadnění skladování na palubě, mohou 
být žraločí ploutve částečně odříznuty 
a přiklopeny k tělu.“

„1a. Aniž je dotčen odstavec 1 a v zájmu 
usnadnění skladování na palubě, mohou 
být žraločí ploutve částečně odříznuty 
a přiklopeny k tělu.

1b. Aniž je dotčen odstavec 1a, všichni 
ulovení žraloci musí být vykládáni 
s neoddělenými ploutvemi.“

Or. it

Odůvodnění

Je třeba jasně a přesně specifikovat, že všichni ulovení žraloci musí být vykládáni 
s neoddělenými ploutvemi.  Toto ustanovení nebylo zmíněno v nařízení na žádném jiném 
místě. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1185/2003
Čl. 6 – odst. 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že plavidla plující pod 
vlajkou členského státu žraloky loví, 
ponechávají na palubě, překládají nebo 
vykládají, dotyčný členský stát vlajky zašle 
Komisi nejpozději do 1. května celkovou 
výroční zprávu o uplatňování tohoto 
nařízení během předcházejícího roku. 
Zpráva popíše kontrolu dodržování 
nařízení plavidly a donucovací opatření, 
která členské státy přijaly při jeho 
porušování. Ve zprávě budou uvedeny 
zejména tyto údaje:

1. Členský stát, jehož plavidla žraloky loví, 
ponechávají na palubě, překládají nebo 
vykládají, nebo členský stát, jehož plavidla 
plují pod vlajkou třetí země a překládají 
nebo vykládají žraloky, zašle Komisi 
nejpozději do 1. května celkovou výroční 
zprávu o uplatňování tohoto nařízení 
během předcházejícího roku. Zpráva 
popíše kontrolu dodržování nařízení 
plavidly a donucovací opatření, která 
členské státy přijaly při jeho porušování. 
V souladu s nařízením Rady (ES) č. 
1224/2009 ze dne 20. listopadu o zavedení 
kontrolního režimu Společenství 
k zajištění dodržování pravidel společné 
rybářské politiky1 a v souladu 
s prováděcím nařízením Komise (EU) č. 
404/2011 ze dne 8. dubna 2011, kterým se 
stanoví prováděcí pravidla nařízení Rady 
(ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního 
režimu Společenství k zajištění dodržování 
pravidel společné rybářské politiky2, 
budou ve zprávě uvedeny zejména tyto 
údaje:
1 Úř. věst. L 343, 22.12.09, s. 1.
2 Úř. věst. L 112, 30.04.11, s. 1.

Or. it

Odůvodnění

Článek 1 nařízení č. 1185/2003 určuje oblast působnosti: neuplatňuje se pouze u plavidel 
plujících pod vlajkou členských států, ale také u všech plavidel plujících ve vodách pod jejich 
jurisdikcí. Navíc v některých členských státech, jejichž plavidla žraloky neloví, neponechávají 
na palubě, nepřekládají ani nevykládají, jsou přístavy, ve kterých plavidla třetích zemí mohou 
žraloky vykládat. Tyto dvě nařízení tedy zavádějí přesná pravidla pro kontrolu rybolovu 
a podrobné požadavky týkající se kontrol a sankcí.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1185/2003
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet vykládek žraloků; – počet vykládek žraloků a u každé 
vykládky počet kusů rozdělený podle 
druhu a oblasti výlovu a celková hmotnost 
každého druhu;

Or. it

Odůvodnění

Podle analýzy Komise nařízení č. 1185/2003 neumožňuje sběr dat o druzích a populacích, 
která jsou základem pro vědecká stanoviska sloužící k přijetí opatření pro řízení a zachování 
populací. Je proto nutné, aby členské státy zaznamenávaly druhy vyložených žraloků, oblasti 
výlovu, počet kusů a celkovou hmotnost každého druhu a zahrnuly tyto informace do výroční 
zprávy.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1185/2003
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet vykonaných kontrol; – počet, datum a místo vykonaných 
kontrol;

Or. it

Odůvodnění

K získání celkového přehledu a tedy zajištění správného provádění tohoto nařízení ze strany 
členských států je důležité mít k dispozici přesné údaje o kontrolách prováděných příslušnými 
úřady.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 5
Nařízení (ES) č. 1185/2003
Čl. 6 – odst. 1 – odrážka 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– počet a charakter zjištěných případů 
porušení nařízení včetně plné identifikace 
příslušného plavidla nebo plavidel.

– počet a charakter zjištěných případů 
porušení nařízení včetně plné identifikace 
příslušného plavidla nebo plavidel
a sankce uplatněné v každém případě 
porušení nařízení.

Or. it

Odůvodnění

Nařízení (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování 
pravidel společné rybářské politiky obsahuje příslušná opatření (mimo jiné zahájení 
správních a trestních postupů v souladu s vnitrostátními právními předpisy), která by měla být 
systematicky uplatňována ve vztahu k fyzickým nebo právnickým osobám podezřelým 
z porušování pravidel společné rybářské politiky.


