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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jedinečné populace lososů se třou, nebo se v minulosti třely, v mnoha řekách kolem 
Baltského moře. Během let se množství těchto reprodukujících se populací výrazně snížilo 
nebo tyto populace dokonce vymřely. Ačkoli existuje několik řek, ve kterých se dosud 
vyskytují životaschopné populace, velká většina volně žijících populací lososa (na rozdíl od 
uměle chovaných lososů pro účely vysazování ryb) pochází ze severních oblastí, zvláště pak 
z řek severního Švédska a Finska v Botnickém zálivu. Na jiných místech vedlo znečištění, 
ničení biotopů, vodní elektrárny a jiné problémy zapříčiněné lidskou činností k poklesu 
hojnosti populací. 

Losos žijící v Baltském moři je loven v moři jako takovém, v pobřežních vodách 
a v některých řekách. V řadě případů jsou říční populace rozšířeny tím, že jsou do řek 
vypuštěny strdlice, a to obvykle z toho důvodu, že řeky jsou zablokovány vodními 
elektrárnami nebo jsou jiným způsobem znehodnoceny.

Organizace ICES vydala vědecké doporučení ohledně lososů, které vykresluje poměrně 
pesimistický obraz:

 životaschopné reprodukující se populace se i nadále vyskytují jen v několika málo 
řekách;

 míra přežití mladých jedinců byla po řadu let z neznámých důvodů nízká;
 smíšený pobřežní rybolov je zacílen na všechny druhy populací, dokonce i na ty slabé, 

a vysazování lososa do řek s vhodným biotopem je tedy velmi obtížné; 
 nejnovější celkové přípustné odlovy (TAC) byly stanoveny výše než udávají vědecká 

doporučení;
 zákaz používání unášených tenatových sítí snížil v roce 2008 intenzitu pobřežního 

rybolovu, od té doby ovšem narostly úlovky dlouhou lovnou šňůrou;
 existuje mnoho případů nesprávného vykazování úlovků lososa jako úlovků pstruha 

obecného.
Návrh Komise na víceletý plán je proto třeba hodnotit velmi pozitivně. Tento návrh by 
vskutku přinesl řadu významných zlepšení, pokud jde o řízení rybolovu lososa ve vodách 
Baltského moře, o kterém si mnozí myslí, že měl být řešen už dávno. To, že by se mělo 
s výjimkou určitých konkrétních situací postupně ukončovat vysazování ryb, je chvályhodné.

Plán by měl být nicméně v řadě bodů posílen, zejména pokud jde o rekreační rybolov. 
Nekomerční rybolov lososa všech typů (ukotvené sítě, koše, zkosené sítě atd.) je ve vodách 
Baltského moře stále častější a tvoří nyní podle odhadů čtvrtinu hlášených úlovků. Je naprosto 
nezbytné, aby takové úlovky byly řádně sledovány a rovněž zachyceny v celkových kvótách.

Podle nejnovějších informací poskytnutých organizací ICES se odhaduje, že množství 
nehlášených úlovků je značné a po mnoho let může dosahovat až poloviny úlovků hlášených. 
Pozměňovací návrhy mají za účel posílit kontroly, zejména rozšířením požadavků na 
podávání zpráv a stanovením minimální velikosti ryb při vykládce na 65 cm jak pro lososa, 
tak pro pstruha obecného, přičemž cílem tohoto opatření pro pstruha obecného je omezit 
případy nesprávného vykazování lososa jako pstruha.
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Jednotlivé genetické populace lososů se třou v jednotlivých řekách odděleně. Lov lososa při 
pobřeží ve smíšených lovištích neumožňuje žádnou selektivnost, co se týče jeho původu, 
protože ryby z mnoha povodí, a tedy i populace, jsou loveny společně. To má několik 
negativních dopadů, protože ryby z ohrožených populací nebo z řek, kde je losos vysazován, 
jsou loveny spolu s rybami z životaschopné, samovolně se reprodukující populace. Nejlepším 
způsobem, jak řídit rybolov lososa, je lovit ho poté, co vplul do řek s cílem reprodukovat se, 
neboť za těchto podmínek je možné přesné zacílení na danou populaci ryb.

Cílem některých pozměňovacích návrhů je postupně skončit s rybolovem v pobřežních 
oblastech. Jelikož by to rybolovy některých členských států ovlivnilo více než rybolovy 
jiných států, navrhuje se snižování během osmi let, přičemž po uplynutí této doby by měl být 
rybolov povolen pouze uvnitř základních linií.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V prováděcím plánu odsouhlaseném na 
světovém summitu o udržitelném rozvoji 
v Johannesburgu v roce 2002 se uvádí, že 
do roku 2015 je třeba obnovit všechny 
komerční populace na úroveň, která 
přinese maximální udržitelný výnos.
Mezinárodní rada pro průzkum moří 
usuzuje, že u populací lososa žijících 
v baltických řekách tato úroveň u různých 
řek s volně žijícími populacemi lososa 
odpovídá úrovni produkci strdlic mezi 60 
a 75 % potenciální kapacity produkce 
strdlic. Takové vědecké doporučení by 
mělo sloužit jako východisko pro stanovení 
hlavních a vedlejších cílů víceletého plánu. 

(6) V prováděcím plánu odsouhlaseném na 
světovém summitu o udržitelném rozvoji 
v Johannesburgu v roce 2002 se uvádí, že 
do roku 2015 je třeba obnovit všechny 
komerční populace na úroveň, která 
přinese maximální udržitelný výnos. Toto 
je právní požadavek podle Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu od roku 1994. Mezinárodní rada pro 
průzkum moří usuzuje, že u populací 
lososa žijících v baltických řekách tato 
úroveň u různých řek s volně žijícími 
populacemi lososa odpovídá úrovni 
produkci strdlic mezi 60 a 75 % potenciální 
kapacity produkce strdlic. Takové vědecké 
doporučení by mělo sloužit jako 
východisko pro stanovení hlavních 
a vedlejších cílů víceletého plánu. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Zachování genetické rozmanitosti 
lososa žijícího v Baltském moři se nejlépe 
docílí tak, že lov lososa bude umožněn až 
poté, co losos opustí moře a začne se 
pohybovat korytem řek s cílem 
reprodukovat se. Zákaz rybolovu 
v Baltském moři by v některých členských 
státech a segmentech průmyslu způsobil 
značné problémy, a proto by se tyto odlovy 
lososa v moři měly ukončovat postupně.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Aby se zamezilo riziku nesprávného 
vykazování úlovků pstruha obecného a 
lososa, pro oba druhy by měla být 
stanovena jednotná minimální velikost při 
vykládce.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Délka většiny pobřežních plavidel pro 
odlov lososa nepřesahuje 10 m. Z tohoto 
důvodu by povinnost používat lodní deník 

(16) Délka většiny pobřežních plavidel pro 
odlov lososa nepřesahuje 10 m. Z tohoto 
důvodu by povinnost používat lodní deník 
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rybolovu dle článku 14 a podávat 
předchozí oznámení dle článku 17 nařízení 
(ES) 1224/2009 měla být rozšířena tak, aby 
se vztahovala na všechna plavidla. 

rybolovu dle článku 14 a podávat 
předchozí oznámení dle článku 17 nařízení 
(ES) 1224/2009 měla být rozšířena tak, aby 
se vztahovala na všechna plavidla 
v komerčním rybolovu a obslužná 
plavidla. 

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) V nejnovějším vědeckém doporučení 
se uvádí, že rekreační rybolov lososa 
v moři významně ovlivňuje jeho populace. 
Přesnost údajů v této oblasti není nicméně 
příliš vysoká. Zejména rekreační rybolov 
prováděný z plavidel, která provozují 
podniky nabízející tyto služby jako 
placené, se může významně podílet na 
úlovcích lososa žijícího v Baltském moři. 
Proto je pro fungování víceletého plánu 
vhodné zavést konkrétní správní opatření 
k řízení těchto činností.

(19) V nejnovějším vědeckém doporučení 
se uvádí, že rekreační rybolov lososa 
významně ovlivňuje jeho populace. 
Přesnost údajů v této oblasti není nicméně 
příliš vysoká. Proto je pro fungování 
víceletého plánu vhodné zavést konkrétní 
správní opatření k řízení těchto činností 
rekreačního rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rekreační rybolov lososa v Baltském 
moři, pokud je tento rybolov prováděn 
obslužnými plavidly. 

b) rekreační rybolov lososa v Baltském 
moři a dotčených členských státech. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. U řek s volně žijícími populacemi 
lososa, kde k okamžiku vstupu tohoto 
nařízení v platnost bylo dosaženo úrovně 
50 % potenciální kapacity produkce strdlic, 
dosáhne v každé řece za pět let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost produkce volně 
žijících strdlic 75 % potenciální kapacity 
produkce strdlic.

1. U řek s volně žijícími populacemi 
lososa, kde k okamžiku vstupu tohoto 
nařízení v platnost bylo dosaženo úrovně 
50 % potenciální kapacity produkce strdlic, 
dosáhne v každé řece za pět let od vstupu 
tohoto nařízení v platnost produkce volně 
žijících strdlic 80 % potenciální kapacity 
produkce strdlic.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. U řek s volně žijícími populacemi 
lososa, kde k okamžiku vstupu tohoto 
nařízení v platnost nebylo dosaženo úrovně 
50 % potenciální kapacity produkce strdlic, 
dosáhne v každé řece produkce volně 
žijících strdlic 50 % potenciální kapacity 
produkce strdlic za pět let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost a 75 % za deset let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. U řek s volně žijícími populacemi 
lososa, kde k okamžiku vstupu tohoto 
nařízení v platnost nebylo dosaženo úrovně 
50 % potenciální kapacity produkce strdlic, 
dosáhne v každé řece produkce volně 
žijících strdlic 50 % potenciální kapacity 
produkce strdlic za pět let od vstupu tohoto 
nařízení v platnost a 80 % za deset let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Za deset let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost bude v každé řece s volně 
žijícími populacemi lososa produkce strdlic 
volně žijícího lososa udržována na úrovni 
alespoň 75 % potenciální kapacity 
produkce strdlic. 

3. Za deset let od vstupu tohoto nařízení 
v platnost bude v každé řece s volně 
žijícími populacemi lososa produkce strdlic 
volně žijícího lososa udržována na úrovni 
alespoň 80 % potenciální kapacity 
produkce strdlic. 

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Roční celkové přípustné odlovy 
populace lososa v moři nepřekročí úroveň 
míry úmrtnosti způsobené rybolovem 
rovnu 0,1. 

1. Roční celkové přípustné odlovy 
populace lososa v moři nepřekročí úroveň 
míry úmrtnosti způsobené rybolovem 
rovnu 0,1. 

Odlovy lososa, které se uskutečňují v moři 
za základními liniemi, by měly být 
postupně ukončeny. Měly by do šesti let 
od vstupu tohoto nařízení v platnost být 
sníženy na 50 % a zakázány do osmi let od 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
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Minimální velikost lososa a pstruha 
obecného při vykládce

Minimální velikost při vykládce je 
u lososa i pstruha obecného 65 cm.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vysazovat lososa lze pouze do řek 
s volně žijícími populacemi lososa. Počet 
strdlic vypuštěných do každé řeky 
nepřekročí odhadovanou potenciální 
kapacitu produkce strdlic této řeky.

1. Vysazovat lososa lze pouze do řek 
s volně žijícími populacemi lososa, a to 
v případech, kdy je to nutné k zabránění 
vyhubení místní populace. 

Or. en

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Vysazování ryb je třeba provádět 
způsobem, který zaručí genetickou 
rozmanitost odlišných populací lososa 
žijících v řekách při zohlednění stávajících 
společenství ryb v řekách, kam je násada 
umísťována, a v řekách sousedících, a to 
při maximalizaci účinku vysazování.

2. Vysazování ryb je třeba provádět 
způsobem, který zaručí genetickou 
rozmanitost odlišných populací lososa 
žijících v řekách při zohlednění stávajících 
společenství ryb v řekách, kam je násada 
umísťována, a v řekách sousedících, a to 
při maximalizaci účinku vysazování. 
Strdlice pochází z nejbližší volně žijící 
populace lososa.

Or. en
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 13 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) strdlice pochází z nejbližší volně žijící 
populace lososa;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Kromě toho se také čl. 55 odst. 3 
nařízení (ES) č. 1224/2009 a články 64 a 
65 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 
404/2011 ze dne 8. dubna 2011 
o prováděcích pravidlech k nařízení (ES) 
č. 1224/20091 použijí obdobně na veškerý 
rekreační rybolov lososa v Baltském moři.
____________________
1Úř. věst. L 112, 30.4.2011, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Článek 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od článku 14 nařízení (ES) č. 
1224/2009 velitelé rybářských plavidel 
Evropské unie všech délek s oprávněním 
k rybolovu lososa vedou lodní deník 
o svých činnostech v souladu s pravidly 
stanovenými v článku 14 nařízení (ES) 

Odchylně od článku 14 nařízení (ES) č. 
1224/2009 velitelé rybářských plavidel 
Evropské unie všech délek s oprávněním 
k rybolovu lososa, jakož i velitelé 
obslužných plavidel Evropské unie, vedou 
lodní deník o svých činnostech v souladu 
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č. 1224/2009. s pravidly stanovenými v článku 14 
nařízení (ES) č. 1224/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Článek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od úvodní věty čl. 17 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1224/2009 velitelé všech 
rybářských plavidel Evropské unie všech 
délek, která uchovávají na palubě lososa 
obecného a/nebo pstruha obecného, 
oznamují příslušným orgánům svého 
členského státu vlajky bezprostředně po 
ukončení rybářských činností informace 
uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1224/2009.

Odchylně od úvodní věty čl. 17 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1224/2009 velitelé všech 
rybářských plavidel Evropské unie všech 
délek, jakož i velitelé obslužných plavidel 
Evropské unie, která uchovávají na palubě 
lososa obecného nebo pstruha obecného, 
oznamují příslušným orgánům svého 
členského státu vlajky bezprostředně po 
ukončení rybářských činností informace 
uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1224/2009.

Or. en

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Článek 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19 vypouští se
Výkaz úlovků

1. Velitel obslužného plavidla vyplní výkaz 
úlovků v souladu s přílohou III a 
k poslednímu dni každého měsíce jej 
předloží příslušným orgánům svého 
členského státu vlajky obslužného 
plavidla. 
2. Do 15. dne v měsíci dotčené členské 
státy zapíší informace uvedené ve 



PE480.861v01-00 12/14 PA\891460CS.doc

CS

výkazech úlovků za předchozí měsíc do 
své elektronické databáze zřízené dle čl. 
116 odst. 1 písm. f) nařízení (ES) 
č. 1224/2009 a do jejich počítačového 
systému potvrzování údajů uvedeného 
v článku 109 nařízení (ES) č. 1224/2009. 
Elektronické údaje a výkazy úlovků jsou 
uchovávány po dobu tří let. 

Or. en

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Článek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20 vypouští se
Inspekce vykládky

Dotčené členské státy inspekcemi 
vykládky ověří přesnost informací 
zapsaných ve výkazech úlovků. Tyto 
inspekce vykládky zkontrolují minimálně 
10 % celkového počtu vykládek.

Or. en

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dodržování pravidel ohledně využívání 
kvóty, oprávnění k činnosti a výkazu 
úlovků obslužnými plavidly;

b) dodržování pravidel ohledně využívání 
kvóty, oprávnění k činnosti a výkazu 
úlovků obslužnými plavidly a rekreačním 
rybolovem používajícím upevněné lovné 
zařízení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA III vypouští se

VÝKAZ ÚLOVKŮ
Každý dotčený členský stát vydá pro svá 
obslužná plavidla úřední formulář, který 
musí být vyplněn jako výkaz úlovků. Tento 
formulář musí obsahovat alespoň 
následující informace:
a) referenční číslo oprávnění ke zvláštní 
činnosti vydaného v souladu s článkem 18 
tohoto nařízení,
b) jméno fyzické osoby nebo název 
právnické osoby, která je držitelem 
oprávnění ke zvláštní činnosti vydaného 
v souladu s článkem 18 tohoto nařízení,
c) jméno a podpis velitele obslužného 
plavidla,
d) datum a čas vyplutí z přístavu a připlutí 
do přístavu a trvání rybolovného výjezdu, 
e) místo a čas vykládky při jednotlivých 
rybolovných výjezdech,
f) zařízení používané pro rybolovné 
činnosti,
g) množství vyložených ryb při 
jednotlivých rybolovných výjezdech dle 
druhu,
h) množství vyřazených ryb při 
jednotlivých rybolovných výjezdech dle 
druhu,
i) oblast odlovu při jednotlivých 
rybolovných výjezdech vyjádřená pomocí 
statistických pravoúhelníků ICES. 

Or. en
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