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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Naléhavost reformy společné rybářské politiky (SRP) je více než zřejmá. Počet rybích 
populací v evropských vodách v uplynulých desetiletích výrazně poklesl a hrozí nebezpečí, že 
některé zcela vymizí. Každá čtvrtá chycená ryba je zcela nevyužita, neboť je vhozena mrtvá 
zpět do moře, přesto se však více než 60 % ryb konzumovaných v Evropě v současnosti 
dováží. Množství ryb zdaleka neodpovídá počtu rybářských plavidel, které je loví, avšak 
kapacita evropského rybářského loďstva se přesto každý rok zvyšuje o 3 %. Odvětví rybolovu 
téměř není ziskové a v mnoha případech přežívá jen díky dotacím. Naléhavé finanční 
problémy podněcují plánování v krátkodobém horizontu a neudržitelné nevhodné postupy, 
které významným způsobem poškozují mořské prostředí.

Tímto způsobem nemůžeme pokračovat.

Počet rybích populací se snižoval již dlouho předtím, než byla v roce 1983 zavedena SRP. 
Historické záznamy naznačují, že před 100 lety vykládala dřevěná rybářská plavidla, závislá 
na plachtách a větru, v některých případech větší množství ryb než současná plavidla 
vybavená nejmodernější technikou a že ryby bývaly v průměru mnohem větší.  

Nadměrný rybolov má dlouhou historii, ale SRP dosud přispěla minimální měrou k jeho 
omezení. Na vině není myšlenka, že by EU měla mít společná pravidla, nýbrž politika, a 
zejména její uplatňování. Plánování v krátkodobém horizontu zvítězilo. Ministři scházející se 
na každoročních jednáních, aby stanovili kvóty, údajně překračovali vědecká doporučení 
průměrně až o 48 %. V důsledku toho se počet ryb snížil a lovené ryby jsou menší. Pomocí 
stávajících postupů nemůžeme zajistit udržitelné dodávky potravin z moří.

Naše vodní plochy jsou naštěstí schopny uživit podstatně větší množství ryb, než které v nich 
žije v současnosti, a ne všechna politická rozhodnutí se ukázala jako špatná. Klesající 
tendence některých rybích populací byla zvrácena. V malém počtu případů, který však 
neustále roste, zaznamenává politika EU úspěch, pokud jde o obnovu rybích populací na 
úrovně překračující maximální udržitelný výnos. O to musíme usilovat u všech rybích 
populací. 

Evropská komise navrhuje rozsáhlé reformy, jejichž součástí jsou tyto klíčové prvky:

 vypracování dlouhodobých plánů řízení pro všechny rybí populace s cílem dosáhnout 
maximálního udržitelného výnosu do roku 2015;

 každoroční přidělování rybolovných práv založené na vědeckém poradenství nebo, 
není-li toto poradenství k dispozici, na uplatnění zásady předběžné opatrnosti;  

 zákaz výmětu usmrcených ryb v případě druhů lovených ke komerčním účelům;
 zavedení celoevropského řízení na základě rybolovných práv (převoditelné koncese 

k rybolovu), jež bude pro rybáře znamenat komerční pobídku k tomu, aby lovili 
udržitelně a potírali problém nadměrného rybolovu;

 ukončení mikrořízení z Bruselu, přičemž zodpovědnost za každodenní rozhodnutí 
bude decentralizována a přenesena na regionální subjekty, které jsou schopny 
zohledňovat místní podmínky;
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 požadavky, aby evropské loďstvo dodržovalo při rybolovu ve vodách třetích stran 
vysoké standardy;

 podnícení rozvoje akvakultury v celé Evropě.

Evropská komise stojí v čele úsilí o změnu a navrhovatel vítá a schvaluje návrhy, které 
Komise předložila v návrhu nařízení. Ze znění návrhu však není vždy jasné, jak budou 
navržená opatření fungovat v praxi. Je třeba stanovit další ochranná opatření, aby se zajistilo 
dosažení cílů a podpořila udržitelnost, a rovněž přijmout opatření, která zaručí splnění 
požadavků.

Navrhovatel usiluje svými pozměňovacími návrhy o toto:

 podpořit opatření na obnovu rybích populací;
 zvýšit prvořadý význam dlouhodobých plánů řízení a omezit možnost vlád ignorovat 

při stanovování ročních kvót vědecká doporučení;
 vytvořit podmínky pro rozšíření zákazu výmětů na všechny druhy ryb; 
 zajistit větší míru ochrany mořského prostředí;
 ukázat, že systémy řízení na základě rybolovných práv (převoditelné koncese 

k rybolovu) mohou být členskými státy vytvářeny tak, aby odpovídaly prioritám 
jednotlivých států a chránily konkrétní zájmy;

 poskytnout více příležitostí pro rybolovné postupy omezeného rozsahu a s malým 
dopadem;

 zpřísnit normy, jež musí dodržovat plavidla EU lovící v cizích vodách;
 zabývat se obavami ohledně rozvoje akvakultury;
 zdůraznit, že politika pro odvětví rybolovu musí být transparentní a přístupná kontrole 

ze strany veřejnosti.

Při vypracovávání pozměňovacích návrhů uvítal navrhovatel podněty ze strany zástupců 
těchto subjektů: Evropská komise; vlády Dánska, Francie, Islandu, Norska, Švédska a 
Spojeného království; Rada pro správu akvakultury; nadace BalticSea2020; organizace 
BirdLife, Client Earth a Greenpeace; Nové sdružení rybářů s plavidly v délce pod deset metrů 
(New Under Ten Fishermen's Association); sdružení Ocean 2012; organizace Oceana a Pew 
Environment Group, Organizace OSN pro výživu a zemědělství a Světový fond na ochranu 
přírody (WWF). 

Odpovědnost za předložené návrhy však nese výhradně samotný navrhovatel. 

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
 Čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zachování, řízení a využívání mořských 
biologických zdrojů; a

a) zachování, řízení a udržitelné využívání 
mořských biologických zdrojů; a

Or. en

Odůvodnění
Obecně je přijímán názor, že musíme podporovat udržitelné rybolovné postupy. Tento 
pozměňovací návrh toto objasňuje již v prvním článku a slaďuje jeho znění s rámcovou 
směrnicí o strategii pro mořské prostředí.

Pozměňovací návrh 2

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) b io log ické  sladkovodní zdroje, 
akvakulturu a na zpracování a uvádění 
produktů rybolovu a akvakultury na trh v 
souvislosti s opatřeními v oblasti tržních a 
finančních opatření na podporu společné 
rybářské politiky.

b) podporu udržitelné akvakultury 
v mořském prostředí a na zpracování a 
uvádění produktů rybolovu a akvakultury 
na trh v souvislosti s opatřeními v oblasti 
tržních a finančních opatření na podporu 
společné rybářské politiky.

Or. en

Odůvodnění
Není vhodné rozšiřovat oblast působnosti SRP kromě mořského prostředí i na veškeré 
sladkovodní plochy.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Společná rybářská politika musí zajistit, 
aby činnosti rybolovu a akvakultury 
zajistily dlouhodobě udržitelné 
environmentální, hospodářské a sociální 
podmínky a přispěly k dostupnosti dodávek 
potravin.

1. Společná rybářská politika musí zajistit, 
aby činnosti rybolovu a akvakultury 
přispěly k podpoře zdravého mořského 
prostředí, zajistily dlouhodobě udržitelné 
environmentální, hospodářské a sociální 
podmínky a přispěly k dostupnosti dodávek 
potravin.

Or. en

Odůvodnění
Zachování zdravého mořského prostředí je zásadní, chceme-li zajistit hojné populace ryb.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Společná rybářská politika musí 
uplatňovat přístup předběžné opatrnosti v 
oblasti řízení rybolovu a jejím účelem je
zajistit, aby využívání živých biologických 
mořských zdrojů do roku 2015 obnovilo a 
zachovalo stavy lovených druhů nad 
úrovně, které mohou vytvářet maximální 
udržitelný výnos.

2. Společná rybářská politika musí 
uplatňovat přístup předběžné opatrnosti v 
oblasti řízení rybolovu a akvakultury a
zajistit, aby stavy lovených druhů byly
obnoveny na úrovně přesahující ty, které 
mohou vytvářet maximální udržitelný 
výnos do roku 2015, a na úrovně, které 
mohou vytvářet maximální hospodářský 
výnos do roku 2022.

Or. en

Odůvodnění
Abychom zajistili co nejlepší možnosti pro rybáře a pobřežní komunity, nemělo by být cílem 
pouze zastavit ubývání rybích populací, ale rovněž vytvořit podmínky pro co největší 
hospodářský zisk.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Společná rybářská politika musí 
provádět ekosystémový přístup k řízení 
rybolovu, aby zajistila, že dopady 
rybolovných činností na mořský ekosystém 
budou omezené.

3. Společná rybářská politika musí 
provádět ekosystémový přístup k řízení 
rybolovu a akvakultury, aby zajistila, že 
dopady těchto činností na mořský 
ekosystém budou co možná nejmenší a 
neohrozí dosažení dobrého stavu 
životního prostředí do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh potvrzuje nezbytnou provázanost s požadavky rámcové směrnice 
o strategii pro mořské prostředí.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Do společné rybářské politiky musí být 
začleněny požadavky vyplývající
z právních předpisů Unie pro oblast 
životního prostředí. 

4. Společná rybářská politika musí být 
v souladu s požadavky vyplývajícími
z právních předpisů Unie pro oblast 
životního prostředí a přispívat k dosažení 
jejich cílů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. (-a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) zajistit, aby do roku 2016 bylo řízení a 
využívání rybích populací prováděno 
v rámci víceletých plánů, jejichž cílem je 
zachovat zdravé mořské prostředí a 
vytvořit podmínky pro co největší 
hospodářský zisk;

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh potvrzuje, že cílem SRP bude v budoucnu přijetí dlouhodobého 
přístupu k řádnému řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Článek 3 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstranit nežádoucí úlovky populací 
lovených ke komerčním účelům a postupně 
zajistit, že jsou vykládány všechny úlovky 
těchto populací;

a) odstranit nežádoucí úlovky, a to nejdříve
populací lovených ke komerčním účelům,
a postupně zajistit, že jsou vykládány 
úlovky všech druhů ryb s výjimkou 
nežádoucích druhů, které jsou schopny 
výmět přežít;

Or. en

Odůvodnění
Dlouhodobým cílem musí být nejen ukončení výmětů ryb lovených ke komerčním účelům, ale 
všech ryb, kromě výjimečných druhů, u nichž existuje vysoká pravděpodobnost, že návrat do 
moře přežijí.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Článek 3 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zajistit podmínky pro účinné rybolovné 
činnosti v rámci hospodářsky 
životaschopného a konkurenceschopného 
odvětví rybolovu; 

b) zajistit podmínky pro účinné a 
udržitelné rybolovné činnosti v rámci 
hospodářsky životaschopného a 
konkurenceschopného odvětví rybolovu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Článek 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podporovat rozvoj akvakulturních 
činností Unie s cílem přispět k zabezpečení 
potravin a pracovním příležitostem 
v pobřežních a venkovských oblastech; 

c) podporovat rozvoj udržitelných a 
ekosystémových akvakulturních činností 
s cílem přispět k zabezpečení potravin a 
pracovním příležitostem v pobřežních a 
venkovských oblastech; 

Or. en

Odůvodnění
Akvakultura skrývá značné možnosti, musíme však zajistit, aby její rozvoj neměl negativní 
dopad na životní prostředí, zejména pokud by v jejím důsledku mohlo dojít ke zničení rybích 
populací na jiném místě.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) doplňovat cíle jiných legislativních 
opatření na ochranu mořského prostředí a 
rozmanitého života, který toto prostředí 
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umožňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 4 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovení opatření v souladu s nejlepším 
dostupným vědeckým poradenstvím;

b) stanovení opatření, která jsou v souladu 
s nejlepším dostupným vědeckým 
poradenstvím;

Or. en

Odůvodnění
Zásadním problémem SRP bylo stanovování ročních celkových přípustných odlovů a kvót, 
které často výrazně překračovaly vědecká doporučení. Budoucí politika se musí řídit 
vědeckými poznatky a je třeba podstatně omezit možnost ministrů do ní zasahovat.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. f a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) transparentnost a přístup veřejnosti 
k informacím v souladu s Aarhuskou 
úmluvou ze dne 25. června 1998 
o přístupu k informacím, účasti veřejnosti 
na rozhodování a přístupu k právní 
ochraně v záležitostech životního 
prostředí, včetně vnějšího rozměru;

Or. en

Odůvodnění
Tento PN je potvrzením zásady, kterou Parlament zastává již dlouhou dobu.
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Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. f b (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) decentralizace a regionalizace 
každodenních rozhodnutí nutných pro 
dosažení cílů a požadavků víceletých 
plánů.

Or. en

Odůvodnění
Tento PN podporuje velmi rozšířené přání omezit mikrořízení z Bruselu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 4 – písm. f c (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) vyváženost mezi vnitřním a vnějším 
rozměrem společné rybářské politiky, aby 
tak normy a donucovací mechanismy 
uplatňované v Unii mohly být v případě 
potřeby uplatňovány i mimo ni.

Or. en

Odůvodnění
Na rybářská loďstva EU by se měly vztahovat společné normy nezávisle na tom, kde plavidla 
rybolov provádějí.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-„maximálním udržitelným výnosem“ 
rozumí maximální odlov, který je možné 
odebírat z populace ryb bez omezení; 

-„maximálním udržitelným výnosem“ 
rozumí maximální průměrný odlov, který 
je možné odebírat z populace ryb bez 
omezení, aniž by to mělo trvalý dopad na 
rozdělení populace podle věku a velikosti, 
které je ukazatelem zdravé rybí populace;

Or. en

Odůvodnění
Nadměrný rybolov podstatně snížil průměrnou velikost ryb v mořích a také jejich reprodukční 
schopnost.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-„přístupem předběžné opatrnosti v oblasti 
řízení rybolovu“ rozumí přístup, podle 
kterého by nedostatek příslušných 
vědeckých údajů neměl být důvodem k 
odložení nebo nepřijetí řídicích opatření 
pro zachování cílových druhů, 
přidružených nebo závislých druhů a 
necílových druhů a jejich životního 
prostředí;

-„přístupem předběžné opatrnosti v oblasti 
řízení rybolovu“ rozumí přístup, podle 
kterého by nedostatek příslušných 
vědeckých údajů neměl být důvodem k 
odložení nebo nepřijetí řídicích opatření 
pro zachování či zabránění poškození
cílových druhů, přidružených nebo 
závislých druhů a necílových druhů a jejich 
životního prostředí a podle kterého spočívá 
důkazní břemeno na navrhovateli této 
aktivity, jenž je povinen prokázat, že 
navržená aktivita takové škody nezpůsobí;

Or. en
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Odůvodnění
Navržené nové prvky byly převzaty z kodexu chování pro zodpovědný rybolov Organizace 
OSN pro zemědělství a výživu. Formulace o důkazním břemenu je inspirována právním 
precedentem, který vytvořilo nařízení Rady 345/1992 o tenatových sítích.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-„ekosystémovým přístupem k řízení 
rybolovu“ rozumí přístup, který zajistí, aby 
přínosy plynoucí z živých vodních zdrojů 
byly velké, zatímco přímé a nepřímé 
dopady rybolovných činností na mořské 
ekosystémy byly malé a nenarušovaly 
budoucí fungování, rozmanitost a celistvost 
těchto ekosystémů; 

-„ekosystémovým přístupem k řízení 
rybolovu“ rozumí přístup, který zajistí, aby 
přínosy plynoucí z živých vodních zdrojů 
byly velké, zatímco přímé a nepřímé 
dopady rybolovných činností na mořské 
ekosystémy byly co nejmenší a, pokud je 
to možné, zcela vyloučeny a nenarušovaly 
budoucí fungování, rozmanitost a celistvost 
těchto ekosystémů; 

Or. en

Odůvodnění
Nestačí, aby byl dopad rybolovu pouze „malý“. Provozovatelé musí usilovat o co nejmenší 
dopady.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 32 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- „maximálním hospodářským výnosem“ 
rozumí bod, kdy je rozdíl mezi hodnotou 
celkových příjmů a celkových nákladů 
rybolovu největší možný, přičemž všechny 
vstupy jsou hodnoceny z hlediska svých 
nákladů alternativních příležitostí.
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Or. en

Odůvodnění
Je třeba neomezovat se na maximální udržitelný výnos a usilovat o dosažení situace, kdy stavy 
ryb v mořích stejně jako udržitelný výnos budou co možná nejvyšší. V takové situaci bude 
dosaženo nejefektivnějšího řešení sociálních, hospodářských a environmentálních obav 
v souvislosti s rybolovem a rybáři docílí maximálního zisku.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření pro zachování biologických 
mořských zdrojů mohou zahrnovat: 

Opatření pro zachování a udržitelné řízení
biologických mořských zdrojů mohou 
zahrnovat: 

Or. en

Odůvodnění
Cílem není zachovat rybí populace, ale rovněž poskytnout udržitelné hospodářské příležitosti 
rybářskému loďstvu.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Článek 7 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zavedení pobídek, včetně pobídek 
hospodářské povahy, na podporu 
selektivnějšího rybolovu nebo rybolovu s 
malým dopadem;

d) zavedení pobídek, včetně pobídek 
hospodářské povahy, na podporu 
selektivnějšího rybolovu nebo rybolovu s 
malým dopadem nebo na podporu 
dodržování požadavků právních předpisů;

Or. en
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Odůvodnění
Finanční pobídky EU lze využít k zakoupení zařízení CCTV, na pomoc při sběru dat, 
k zakoupení selektivních lovných zařízení a na řadu dalších vhodných účelů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 7 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) stanovení cílů a poskytování podnětů 
pro opatření s cílem zlepšit mořské 
prostředí a zdraví rybích populací, včetně 
odstranění „ztracených sítí“ a odpadků 
v moři a podpory obnovení částí mořského 
dna, které mohly být poškozeny 
v důsledku rybolovných činností.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Článek 8 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zákazy používání určitých lovných 
zařízení v určitých oblastech nebo 
obdobích;

c) zákazy používání určitých typů 
technického vybavení včetně lovných 
zařízení v určitých oblastech nebo 
obdobích;

Or. en

Odůvodnění
V některých případech může být například vhodné zakázat používání sonarového vybavení.
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Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) činnosti zaměřené na redukci 
vedlejších úlovků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) činnosti, jejichž cílem je chránit 
bentické pásmo a mořské dno;

Or. en

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Článek 8 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) konkrétní opatření ke snížení dopadu 
rybolovných činností na mořský ekosystém 
a necílové druhy; 

f) konkrétní opatření ke snížení dopadu 
rybolovných činností na mořský ekosystém 
a necílové druhy a k omezení vyhazování 
lovných zařízení a odpadků spojených se 
základním zpracováním ryb a jiných 
forem znečištění; 

Or. en

Odůvodnění
Regionální orgány by mohly zavést opatření ke snížení objemu odpadků z rybolovu, a zejména 
předmětů, jako jsou tzv. ztracené sítě, jež mohou mít nepříznivý dopad na rybí populace a 
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rybolovné činnosti.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 8 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) časově omezená či dlouhodobá 
opatření prostorového řízení, jako jsou 
například zóny se zákazem rybolovu;

Or. en

Odůvodnění
Někdy je nutné zavést konkrétní požadavky na ochranu specifických zeměpisných oblastí, jako 
jsou například místa pro tření ryb.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako prioritu je potřeba stanovit víceleté 
plány stanovující ochranná opatření s cílem 
zachovat a obnovit populace ryb nad 
úrovněmi, které zaručují maximální 
udržitelný výnos.

1. Je potřeba stanovit víceleté plány 
stanovující ochranná opatření s cílem 
zachovat a obnovit populace ryb nad 
úrovněmi, které zaručují maximální 
udržitelný výnos:
i) do roku (2014) pro všechny populace 
lovených druhů již zahrnutých do plánů 
obnovy či řízení;
ii) do roku (2015) pro všechny populace 
lovených druhů v Baltském moři;
iii) do roku (2015) pro všechny populace 
lovených druhů v severovýchodním 
Atlantském oceánu;
iv) do roku (2015) pro všechny populace 
lovených druhů v Černém moři;
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v) do roku (2015) pro všechny populace 
lovených druhů ve Středozemním moři;

Or. en

Odůvodnění
Musí být dosaženo dohody ohledně jasného harmonogramu přípravy víceletých plánů. Přesná 
data a podrobnosti mohou být předmětem vyjednávání v rámci legislativního postupu a 
Komise by měla být požádána, aby předložila konkrétní návrh, který nahradí toto znění.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Víceleté plány jsou založeny na přístupu 
předběžné opatrnosti v oblasti řízení 
rybolovu a vědecky opodstatněným 
způsobem zohlední omezení dostupných 
údajů a metody hodnocení a veškeré 
kvantifikované zdroje nejistoty. 

4. Víceleté plány jsou založeny na přístupu 
předběžné opatrnosti v oblasti řízení 
rybolovu a na prioritě spočívající 
v dosažení maximálního udržitelného 
výnosu všech populací a vědecky 
opodstatněným způsobem zohlední 
omezení dostupných údajů a metody 
hodnocení a veškeré kvantifikované zdroje 
nejistoty a jsou v souladu s čl. 4 písm. b). 

Or. en

Odůvodnění
Víceleté plány musí být stanoveny v souladu s nejlepším dostupným vědeckým poradenstvím 
(čl. 4 písm. b)) a s cílem dosáhnout maximálního udržitelného výnosu.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 9. – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Víceleté plány jsou přezkoumány 
(každé dva roky) v konzultaci se 
zúčastněnými stranami s cílem zhodnotit 
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pokrok, kterého bylo dosaženo v plnění 
cílů víceletých plánů; návrhy na jejich 
změnu lze předkládat, pokud existují 
vědecky doložené důkazy o tom, že by 
jejich změna byla vhodná, anebo pokud 
existují odůvodněné obavy 
z nedostatečného pokroku v dosahování 
dohodnutých cílů.

Or. en

Odůvodnění
Opatření pro přezkum víceletých plánů je nutné potvrdit. Přesná četnost provádění takových 
přezkumů může být stanovena prostřednictvím vyjednávání v rámci legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. V období před přijetím či obnovením 
víceletých plánů dosáhnou všechny 
zúčastněné strany souladu s cíli a 
zásadami tohoto článku a článku 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 4c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Komise zajistí, aby byly cíle víceletých 
plánů plněny v souladu s cíli a ukazateli, 
na které odkazuje článek 11. Pokud 
Komise uváží, že se tak neděje nebo že 
provádění nutných opatření je neúměrně 
opožděné, je jí v souladu s článkem 55 
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svěřena pravomoc přijmout akty 
v přenesené pravomoci s cílem zavést 
v případě potřeby opatření pro zachování 
zdrojů a technických opatření.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto ustanovení je zajistit, aby Komise disponovala pravomocí jednat v takových 
mimořádných případech, kdy by regionální orgán nedostál svému závazku k dosažení cílů 
víceletých plánů.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Víceleté plány stanoví úpravy míry 
úmrtnosti dané rybolovem vedoucí k 
takové míře úmrtnosti dané rybolovem, 
která obnoví a zachová všechny populace 
nad úrovněmi, které do roku 2015 zaručí 
maximální udržitelný výnos. 

1. Víceleté plány stanoví základ pro 
udržitelné využívání rybích populací 
vedoucí k takové míře úmrtnosti dané 
rybolovem, která obnoví a zachová 
všechny populace nad úrovněmi, které do 
roku 2015 zaručí maximální udržitelný 
výnos. 

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto návrhu je zdůraznit, že dlouhodobé plány řízení rybolovu jsou ústředním bodem 
nařízení a musejí mít přednost před krátkodobými politickými úpravami celkových 
přípustných odlovů a kvót.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Víceleté plány stanoví úpravy míry 
úmrtnosti dané rybolovem vedoucí 
k takové míře úmrtnosti dané rybolovem, 
která obnoví a zachová všechny populace 

1. Víceleté plány stanoví úpravy míry 
úmrtnosti dané rybolovem vedoucí 
k takové míře úmrtnosti dané rybolovem, 
která obnoví a zachová všechny populace 
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nad úrovněmi, které do roku 2015 zaručí 
maximální udržitelný výnos. 

nad úrovněmi, které do roku 2015 zaručí 
maximální udržitelný výnos. 

Neuzavře se žádná dohoda, která by 
stanovila takovou výši celkových 
přípustných odlovů a kvót pro jakékoli 
druhy pro daný rok či část roku, jež by 
přesahovala úroveň nutnou pro dosažení 
tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Ke zničení rybích populací došlo v důsledku uvažování v rámci krátkodobých horizontů a 
v důsledku toho, že se vlády opakovaně neřídily doporučeními vědeckých odborníků.  

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případech, kdy není možné určit míru 
úmrtnosti dané rybolovem, která obnoví 
a zachová populace nad úrovněmi, které 
zaručí maximální udržitelný výnos, 
víceleté plány stanoví preventivní opatření, 
která by zajistila srovnatelný stupeň 
zachování příslušných populací.

2. V případech, kdy není možné určit míru 
úmrtnosti dané rybolovem v souladu 
s odstavcem 1, víceleté plány stanoví 
preventivní opatření, která by zajistila 
srovnatelný stupeň zachování příslušných 
populací a stanovila by cílový termín, do 
něhož by mělo být z biologického hlediska 
nejdříve možno dosáhnout úrovně 
populací přesahující maximální udržitelný 
výnos. 

Or. en

Odůvodnění
Cílem návrhu je objasnit postup v případech, kdy se ukáže, že nebude možné dosáhnout 
maximálního udržitelného výnosu do roku 2015.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 10. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Víceleté plány plně zohlední právní
požadavky na zachování a obnovení 
mořského ekosystému.

Or. en

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 11 – písm. c – podbod ii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) rozdělením podle věku a velikosti;

Or. en

Odůvodnění
Průměrné stáří ryb je zásadní pro určení jejich reprodukční schopnosti a lovem ryb, které 
ještě nedosáhly maximální možné velikosti, se omezí jejich hospodářský výnos.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 11 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) opatření s cílem obnovit a zachovat 
fungování potravních sítí, na něž mají  
rybolovné činnosti nepříznivý dopad;

Or. en

Odůvodnění
Cílem je posílit požadavky na ochranu obsažené ve víceletých plánech.



PA\892163CS.doc 23/58 PE480.515v03-00

CS

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 11 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) opatření k ochraně druhů zahrnutých 
do seznamu v příloze IV směrnice 
92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES před 
dopady rybolovu;

Or. en

Odůvodnění
Cílem je posílit požadavky na ochranu obsažené ve víceletých plánech.

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 11 – písm. i c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ic) posouzení dopadu rybolovných 
činností na životní prostředí, včetně 
důsledků pro biologickou rozmanitost a 
mořské prostředí, a v případě, že toto 
posouzení odhalí nějaký nepříznivý dopad, 
plán na jeho řešení a minimalizaci 
zmíněných důsledků;

Or. en

Odůvodnění
Cílem je posílit požadavky na ochranu obsažené ve víceletých plánech.
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Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 11. – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) 1a. V souladu s čl. 4 písm. b) se 
vyčíslitelné cíle stanovené v čl. 11 
pododstavci 1 písm. c) zakládají na 
nejlepším d o s t u p n é m  vědeckém 
poradenství a jsou s ním v souladu nebo, 
pokud takové poradenství neexistuje, 
zakládají se na přístupu předběžné 
opatrnosti a zůstávají v rámci omezení, u 
nichž lze na základě vědecky 
opodstatněného přístupu předpokládat, že 
zajistí dosažení a zachování populací nad 
úrovněmi, které zaručí maximální 
udržitelný výnos, jak stanoví čl. 10 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění
Tento pozměňovací návrh byl vypracován za pomoci právní služby Parlamentu. Jeho cílem je 
zajistit, aby víceleté plány byly základem pro dosažení cílů tohoto nařízení a aby požadavky 
stanovené těmito víceletými plány nemohly být změněny, s výjimkou okrajových změn, které 
může učinit Rada v rámci svého každoročního zasedání, na němž stanoví celkové přípustné 
odlovy a kvóty.

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise může na základě důkazů o 
vážném ohrožení zachování biologických 
mořských zdrojů nebo mořského 
ekosystému, které vyžaduje okamžitý 
zásah, a na základě odůvodněné žádosti 
členského státu nebo z vlastního podnětu 
rozhodnout o prozatímních opatřeních ke 
zmírnění ohrožení.

1. Komise na základě důkazů o vážném 
ohrožení zachování biologických mořských 
zdrojů nebo mořského ekosystému, které 
vyžaduje okamžitý zásah, a na základě 
odůvodněné žádosti členského státu nebo z 
vlastního podnětu přijme v souladu 
s článkem 55 akty v přenesené pravomoci, 
a stanoví prozatímní opatření ke zmírnění 
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ohrožení. Taková opatření mají okamžitý 
účinek.

Or. en

Odůvodnění
Pokud dojde k vážnému ohrožení, je nutné přijmout opatření, a to neprodleně.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 13. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Opatření, na která odkazuje odstavec 
1, mají nejkratší nutné trvání a v každém 
případě jejich doba trvání nepřesáhne šest 
měsíců. Pokud vážné ohrožení přetrvává, 
může Komise po konzultaci se 
zúčastněnými stranami tato opatření 
obnovit na následná období, jejichž délka 
nepřesáhne šest měsíců.

Or. en

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit pojem „prozatímní“.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a

Nouzová opatření členských států

1. Pokud existuje důkaz o vážném a 
nepředvídaném ohrožení zachování živých 
vodních zdrojů nebo mořského 
ekosystému v důsledku rybolovných 
činností ve vodách pod svrchovaností 
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nebo jurisdikcí členského státu, kde by 
jakékoli zbytečné prodlení mělo za 
následek škodu, kterou by bylo možné jen 
obtížně napravit, může tento členský stát 
přijmout nouzová opatření, která nesmějí 
trvat déle než tři měsíce.
2. Členské státy, které zamýšlejí přijmout 
nouzová opatření, uvědomí Komisi, 
ostatní členské státy a příslušné 
regionální poradní sbory o svém úmyslu, 
a to tak, že jim před přijetím takových 
opatření zašlou návrh těchto opatření 
spolu s vysvětlujícím prohlášením.
3. Členské státy a příslušné regionální 
poradní sbory mohou předložit písemné 
námitky Komisi do pěti pracovních dnů 
ode dne oznámení. Komise opatření do 15 
pracovních dnů ode dne oznámení 
potvrdí, zruší nebo změní.
4. Rozhodnutí Komise se oznámí 
dotčeným členským státům. Zveřejní se v 
Úředním věstníku Evropské unie.
5. Dotčené členské státy mohou předložit 
rozhodnutí Komise do deseti pracovních 
dnů od oznámení rozhodnutí Radě.
6. Rada může ve lhůtě jednoho měsíce ode 
dne, kdy jí bylo rozhodnutí Komise 
předloženo, přijmout kvalifikovanou 
většinou jiné rozhodnutí.

Or. en

Odůvodnění
Zatímco čl. 13 odst. 1 svěřuje pravomoci Komisi, tento článek svěřuje pravomoci k přijetí 
nouzových opatření členským státům. Zněním tohoto článku se obnovuje článek 8 dřívějšího 
nařízení o společné rybářské politice.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Článek 14 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) snižují odlovy nežádoucích mořských c) snižují na minimum odlovy 
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organismů; nežádoucích mořských organismů a 
mořských ptáků;

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Článek 14 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zmírňují dopady lovných zařízení na 
ekosystém a životní prostředí se zvláštním 
ohledem na ochranu biologicky citlivých 
populací a stanovišť.

d) minimalizují dopady lovných zařízení 
na ekosystém a životní prostředí se 
zvláštním ohledem na ochranu biologicky 
citlivých populací a stanovišť, zejména 
mořského dna.

Or. en

Odůvodnění
Mořské dno je nesmírně bohaté co do biologické rozmanitosti, avšak zároveň může být velmi 
lehce poškozeno některými rybářskými praktikami.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 14 –písm. d a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) přispívají k dosažení lepšího stavu 
mořského prostředí do roku 2020, a to 
v souladu s rámcovou směrnicí o strategii 
pro mořské prostředí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Veškeré druhy ryb ulovené během 
rybolovných činností ve vodách Unie nebo 
rybářskými plavidly Unie mimo vody Unie 
musí být vyzvednuty na palubu rybářských 
plavidel a plně zaznamenány, a to bez 
výjimky.

Or. en

Odůvodnění
Pokud mají být v budoucnu přijaty rozumné politiky a kvóty, je nezbytné, aby vědcům bylo 
přesně známo, které druhy ryb jsou loveny, včetně druhů, které v současnosti nemají obchodní 
hodnotu. Proto musí být tyto druhy zaznamenány, i když se poté stanou součástí výmětů.

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny úlovky následujících populací 
ryb, na které se vztahuje omezení odlovu,
ulovené během rybolovných činností ve 
vodách Unie nebo rybářskými plavidly 
Unie mimo vody Unie musí být vyloveny a 
uchovávány na palubě rybářských plavidel 
a zaznamenány a vyloženy, s výjimkou 
případů, kdy se používají jako živá 
návnada, v souladu s následujícím 
časovým rámcem:

1. Všechny úlovky následujících populací 
ryb ulovené během rybolovných činností 
ve vodách Unie nebo rybářskými plavidly 
Unie mimo vody Unie musí být vyloveny a 
uchovávány na palubě rybářských plavidel 
a zaznamenány a vyloženy, s výjimkou 
případů, kdy se používají jako živá 
návnada, v souladu s následujícím 
časovým rámcem:

Or. en

Odůvodnění
Pokud mají být veškeré požadované ryby vyloženy, není nutné odkazovat na omezení odlovu, 
jež se tak stávají nepodstatnými.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení

Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pro populace ryb stanovené v odstavci 1 
jsou stanoveny minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů založené na 
nejlepším dostupném vědeckém 
poradenství. Prodej úlovků těchto populací 
ryb o velikosti menší, než je referenční 
velikost pro zachování, bude omezen 
pouze ke zpracování na rybí moučku nebo 
krmiva pro domácí zvířata.

2. Pro populace ryb stanovené v odstavci 1 
jsou stanoveny minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů založené na 
nejlepším dostupném vědeckém 
poradenství, které však nepřesahují 
rozměry ani velikosti stanovené 
stávajícími právními předpisy Unie. Prodej 
úlovků těchto populací ryb o velikosti 
menší, než je referenční velikost pro 
zachování, bude omezen pouze na 
povolené zpracování na rybí moučku a olej 
ke komerčnímu využití nebo krmiva pro 
domácí zvířata.

Or. en

Odůvodnění
Tato změna je nutná pro potlačení prodeje malých ryb, který je prováděn nezákonně či na 
černém trhu.
Může existovat nátlak s cílem změnit pravidla týkající se velikosti, aby se povolil prodej 
menších ryb veřejnosti. V zájmu podpory obnovení rybích populací je však nutno tomuto tlaku 
odolat.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě nesplnění  požadavků 
stanovených v odst. 1 písm. a), b) a c) 
pozastaví členské státy přidělování 
rybolovných práv dotyčnému plavidlu na 
období až tří let;

Or. en
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Odůvodnění
Musí být jasně zdůrazněno, že výměty komerčně významných populací ryb jsou nepřípustné. 
Porušování příslušných pravidel lze sice těžko zjistit, avšak pokud se prokáže, bude tvrdě 
potrestáno.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. členské státy přijmou opatření 
zakazující prodej ryb, které nedosahují 
minimální referenční velikosti, k lidské 
spotřebě a stanoví účinné, odrazující a 
přiměřené pokuty; 

Or. en

Odůvodnění
Členské státy jsou zodpovědné za uplatnění trestních sankcí.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. S účinností od 1. ledna 2020 se 
veškeré druhy ryb vykládají, ledaže se 
vydá konkrétní ustanovení o jejich 
výmětech, a to v rejstříku, který zveřejní a 
spravuje Komise po konzultaci se 
zúčastněnými stranami.

Or. en

Odůvodnění
Po požadavku na vykládání všech druhů určených ke komerčním účelům nakonec musí 
následovat požadavek na vykládání veškerých druhů ryb, ledaže by existovaly dobré vyhlídky 
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jejich přežití. Není přípustné ani udržitelné, aby se mrtvé ryby házely zpět do moře, pokud 
z nich lze získat možný užitek.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V souladu s čl. 43 odst. 3 SFEU 
rozhodne Rada na návrh Komise 
o rybolovných právech a o přidělení 
těchto rybolovných práv členským státům. 
Návrh Komise a rozhodnutí Rady je plně 
v souladu s čl. 4 písm. b).
Tato rybolovná práva nestanoví, aby odlov 
daných druhů přesahoval pro daný rok či 
část roku úroveň nutnou pro dosažení cíle 
stanoveného v čl. 10 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění
Zatímco by se víceleté plány měly stanovit na základě postupu spolurozhodování, následovné 
přidělování rybolovných práv náleží Radě. Stanovené celkové přípustné odlovy a kvóty však 
nesmějí překračovat požadavky nutné pro dosažení maximálního udržitelného výnosu 
v předpokládaném časovém horizontu. 

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 16. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Rada se odchýlí od těchto cílů, 
časových rámců a rozpětí pouze na 
základě aktuálního uznávaného 
vědeckého poradenství etablované vědecké 
komise či instituce a v souladu s čl. 4 
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písm. b).

Or. en

Odůvodnění
Toto ustanovení umožní Radě, aby podle svého uvážení upravila rybolovná práva, pokud se 
ve světle aktuálního vědeckého poradenství ukáže, že omezení víceletých plánů již nejsou 
v souladu s cílem dosáhnout maximálního udržitelného výnosu.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy jsou zodpovědné za 
rozdělení jim přidělených rybolovných 
práv mezi různé části svých rybářských 
loďstev a při určování priorit mohou 
zohlednit sociální a environmentální 
faktory včetně potenciálních výhod 
plynoucích ze zvýšení podílu rybolovných 
práv přidělených pro činnosti drobného 
rybolovu nebo rybolovu s malým 
dopadem.

Or. en

Odůvodnění
Členské státy by měly uvážit možnost poskytnout větší podíl rybolovných práv drobným 
rybářům.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě výroční zprávu 
s posouzením, zda se pomocí stávajících 
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rybolovných práv daří účinně obnovovat a 
udržovat stavy lovených druhů nad 
úrovněmi, které mohou vytvářet 
maximální udržitelný výnos.  

Or. en

Odůvodnění
Rybolovná práva stanovuje Rada. Parlament a veřejnost musí mít možnost zhodnotit, zda tato 
práva přispívají k dosažení maximálního udržitelného výnosu.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou být ve víceletém 
plánu stanoveném podle článků 9, 10 a 11 
zmocněny v souladu s uvedeným plánem 
přijímat opatření, která stanoví opatření pro 
zachování zdrojů pro plavidla plující pod 
jejich vlajkou, pokud jde o populace ve 
vodách Unie, ke kterým jim byla přidělena 
rybolovná práva. 

1. Členské státy mohou být ve víceletém 
plánu stanoveném podle článků 9, 10 a 11 
zmocněny v souladu s uvedeným plánem 
přijímat opatření, která stanoví opatření pro 
zachování zdrojů pro plavidla plující pod 
jejich vlajkou, pokud jde o populace ve 
vodách Unie, ke kterým jim byla přidělena 
rybolovná práva, a pro všechna plavidla, 
která provozují rybolov v teritoriálních 
vodách členského státu.

Or. en

Odůvodnění
Úsilí o zachování zdrojů by mohlo vyjít zcela vniveč, pokud se nebude týkat i plavidel, která 
disponují historickými právy na rybolov v pásmu 6–12 námořních mil.  Nelze se spoléhat na 
to, že ostatní členské státy budou souhlasit s tím, aby uvalily potřebná omezení na plavidla 
plující pod jejich vlajkou, a nedodrží-li některá plavidla požadavky na zachování zdrojů, 
povede to k obrovské nevoli těch plavidel, která tyto požadavky dodrží. Pro tento případ musí 
být autorita členských států posílena nad rámec ustanovení článku 26.
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Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou být v rámci 
technických opatření stanovených podle 
článku 14 zmocněny v souladu s uvedeným 
rámcem přijímat opatření, která stanoví 
technická opatření pro plavidla plující pod 
jejich vlajkou, pokud jde o populace v 
jejich vodách, ke kterým jim byla přidělena 
rybolovná práva. Členské státy zajistí, aby 
tato technická opatření: 

Členské státy mohou být v rámci 
technických opatření stanovených podle 
článku 14 zmocněny v souladu s uvedeným 
rámcem přijímat opatření, která stanoví 
technická opatření pro veškerá plavidla 
provozující činnost, pokud jde o populace 
v jejich vodách, ke kterým jim byla 
přidělena rybolovná práva. Členské státy 
zajistí, aby tato technická opatření:

Or. en

Odůvodnění
V pobřežních vodách musejí požadavkům členského státu podléhat veškerá rybářská plavidla 
bez ohledu na jejich státní příslušnost. Žádný jiný přístup by nemohl být považován za 
všeobecně spravedlivý.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Článek 25 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) budou platit pouze pro rybářská plavidla
plující pod vlajkou tohoto členského státu 
nebo pro osoby usazené na území v 
případě rybolovných činností, které nejsou 
prováděny rybářským plavidlem;

a) budou platit pro veškerá plavidla
provozující rybolov v souvislosti 
s populacemi v jejich vodách, ke kterým 
jim byla přidělena rybolovná práva;

Or. en

Odůvodnění
V pobřežních vodách musejí požadavkům členského státu podléhat veškerá rybářská plavidla 
jakékoli státní příslušnosti. Žádný jiný přístup by nemohl být považován za všeobecně 
spravedlivý.
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Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud by opatření, která má členský stát 
přijmout k zachování a řízení zdrojů, 
mohla mít vliv na rybářská plavidla 
ostatních členských států, musí být tato 
opatření přijata teprve po konzultaci s 
Komisí, dotčenými členskými státy a 
příslušnými poradními sbory ohledně 
návrhu opatření opatřeného důvodovou 
zprávou.

2. Pokud by opatření, která má členský stát 
přijmout k zachování a řízení zdrojů, 
mohla mít vliv na rybářská plavidla 
ostatních členských států, musí být tato 
opatření přijata teprve poté, co jsou 
Komise, dotčené členské státy a příslušné 
poradní sbory uvědoměny o těchto 
opatřeních s přiložením důvodové zprávy, 
jež také prokáže, že tato opatření vylučují 
jakoukoli diskriminaci.

Or. en

Odůvodnění
V zájmu zachování zdrojů a podpory zásady rovného postavení všech rybářských plavidel 
musí být úloha členských států v tomto ohledu posílena.

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Před přidělením převoditelných 
koncesí k rybolovu uveřejní každý členský 
stát prohlášení o politice, kterou v této 
záležitosti sleduje, přičemž nastíní cíl této 
politiky a plán, jak bude probíhat 
obchodování s převoditelnými koncesemi 
k rybolovu,  a poskytne podrobnosti 
týkající se pravidel a předpisů, které se 
uplatní. V tomto prohlášení musí být 
zmíněny požadavky osvědčených postupů, 
které držitelé převoditelných koncesí 
k rybolovu musí dodržet.

Or. en
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Odůvodnění
Členské státy musí objasnit svou politiku, aby tak podpořily její účinné provádění a zajistily, 
aby mohlo být později zhodnoceno její fungování. 

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy smí při navrhování 
systému převoditelných koncesí 
k rybolovu, které přijmou, zohlednit 
sociální, hospodářská a environmentální 
kritéria a smí:
a) omezit podíl rybolovných práv, která 
mají být přidělena jednomu držiteli;
b) omezit počet převoditelných koncesí 
k r y b o l o v u ,  které mohou být 
zaregistrovány na jedno plavidlo;
c) omezit nebo zakázat převod 
převoditelných koncesí k rybolovu mezi 
zvláštními skupinami rybářských loďstev;
d) omezit nebo zakázat převod 
převoditelných koncesí k rybolovu mezi 
stanovenými zeměpisnými oblastmi 
s cílem chránit pobřežní společenství;
e) omezit nebo zakázat pronájem ročních 
kvót na rybolov s cílem zajistit, aby 
držitelé měli přímý a dlouhodobý podíl na 
rybolovu;
f) omezit stupeň rozdělitelnosti 
převoditelných koncesí k rybolovu a 
požadovat,  aby jich plavidla měla 
minimální počet potřebný pro povolení 
rybolovu;
g) omezit převod převoditelných koncesí 
k rybolovu na strany, které mohou 
prokázat přímou hospodářskou vazbu na 
rybolov;
h) požadovat vrakování plavidla, které má 
v důsledku prodeje méně převoditelných 
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koncesí k rybolovu, než je stanovené 
minimum;
i) vyhradit určitý podíl rybolovných práv 
pro rozdělení novým subjektům;

Or. en

Odůvodnění
Je důležité jasně zdůraznit, že členské státy mají obrovskou příležitost utvářet politiku 
takovým způsobem, který může nejlépe ochránit jejich zájmy. Utváření převoditelných koncesí
k rybolovu by mohlo být považováno za nejvýraznější jednotlivý případ „regionalizace“, 
umožňující členským státům určit jejich vlastní politické priority a dosáhnout snížení 
kapacity.

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení

Čl. 27 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Komise může přijmout akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, a odmítnout tak uznat 
systém převoditelných koncesí k rybolovu 
vytvořený členským státem, pokud se 
domnívá, že tento systém nedokáže přispět 
ke snížení kapacity, jež je potřebné ke 
splnění cíle stanoveného v čl. 10 odst. 1, a 
v takovém případě může použít finanční 
sankce uvedené v čl. 50 odst. 2, nebudou-
li provedeny uspokojivé úpravy.

Or. en

Odůvodnění
Systém převoditelných koncesí k rybolovu může sloužit k ochraně mnoha rybolovných zájmů a 
řešit mnohé obavy, ale příliš omezující obchodní systém může zamezit snížení kapacity, 
kterého je zapotřebí k podpoře obnovy rybích populací nad maximální udržitelný výnos.
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Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Převoditelné koncese k rybolovu 
zůstanou ve vlastnictví členského státu 
odpovědného za jejich přidělení. Členský 
stát může držiteli odebrat převoditelné 
koncese k rybolovu, pokud nejsou plněny 
cíle nebo požadavky jeho politiky 
přidělování a pokud držitel nedodržel 
odůvodněné požadavky daného členského 
státu na soulad.

Or. en

Odůvodnění
Převoditelné koncese k rybolovu nejsou majetkem, ale nárokem, který si žádá dodržování 
požadavků členského státu.

Pozměňovací návrh 66

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2e. Komise může přijmout akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 a schválit tak, zpočátku na časově 
omezeném základě, řádně zdůvodněné 
žádosti členských států nebo regionálních 
subjektů o specifické regionální rozdíly 
v definici 12 metrů.

Or. en

Odůvodnění
Vzhledem ke značným odlišnostem v podmínkách na moři a praxi jednotlivých členských států 
v Evropě je důležité zajistit, aby bylo možné vykládat podrobnosti nařízení pružně za 
předpokladu zachování jeho cílů.
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Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Převoditelné koncese k rybolovu mohou 
být přiděleny pouze členským státem 
vlastníkovi rybářského plavidla plujícího 
pod vlajkou tohoto státu nebo právnické či 
fyzické osobě pro účely použití na takovém 
plavidle. Převoditelné koncese k rybolovu 
mohou být sloučeny dohromady pro 
společné řízení právnickými nebo 
fyzickými osobami nebo uznanými 
organizacemi producentů. Členské státy 
mohou na základě transparentních a 
objektivních kritérií omezit způsobilost pro 
získání převoditelných koncesí k rybolovu.

4. Převoditelné koncese k rybolovu mohou 
být přiděleny pouze členským státem 
vlastníkovi rybářského plavidla plujícího 
pod vlajkou tohoto státu nebo právnické či 
fyzické osobě pro účely použití na takovém 
plavidle. Převoditelné koncese k rybolovu 
mohou být sloučeny dohromady pro 
společné řízení právnickými nebo 
fyzickými osobami nebo uznanými 
organizacemi producentů nebo obdobných 
subjektů. Členské státy mohou na základě 
transparentních a objektivních kritérií 
omezit způsobilost pro získání 
převoditelných koncesí k rybolovu. 

Or. en

Odůvodnění
Mnoho drobných rybářů není členem organizací producentů.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 28. – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy mohou přidělit 
převoditelné koncese k rybolovu 
bezplatně, nebo mohou požadovat 
poplatek, nebo mohou přidělit tyto 
koncese ve dražbě držitelům, kteří splní 
všechny další požadavky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Odchylně od odstavců 5 a 6 mohou 
členské státy zrušit převoditelné koncese 
k rybolovu, které nebyly využívány na 
rybářském plavidle po dobu tří po sobě 
následujících let.

7. Odchylně od odstavců 5 a 6 mohou 
členské státy zrušit a přerozdělit
převoditelné koncese k rybolovu, které 
nebyly využívány na rybářském plavidle 
po dobu tří po sobě následujících let.

Or. en

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přidělí jednotlivá 
rybolovná práva držitelům převoditelných 
koncesí k rybolovu uvedených v článku 28 
na základě rybolovných práv přidělených 
členským státům nebo stanovených 
v plánech řízení přijatých členskými státy 
v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 
1967/2006.

1. Členské státy přidělí jednotlivá 
rybolovná práva držitelům převoditelných 
koncesí k rybolovu uvedených v článku 28
na základě rybolovných práv přidělených 
členským státům nebo stanovených 
v plánech řízení přijatých členskými státy 
v souladu s článkem 19 nařízení (ES) č. 
1967/2006, a to spravedlivým, přiměřeným 
a transparentním způsobem, zejména 
s ohledem na malá rybářská loďstva při 
provozování činnosti v rámci systému 
převoditelných koncesí k rybolovu.

Or. en
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Odůvodnění
Malá rybářská loďstva jsou největším zaměstnavatelem a často mají nejmenší dopad na 
životní prostředí, ale málokdy mají zdroje nebo organizaci, aby mohla při rozdělování práv 
prosadit své argumenty, které odrážejí jejich důležitou úlohu.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato rybolovná práva nestanoví odlovy 
daných druhů, které přesahují pro daný 
rok či část roku úroveň nutnou pro 
dosažení cíle stanoveného v čl. 10 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění
Ke zničení rybích populací došlo v důsledku uvažování v rámci krátkodobých horizontů a
v důsledku toho, že se vlády neřídily doporučeními vědeckých odborníků. Prioritním cílem 
musí být obnovení úrovní rybích populací nad maximální udržitelný výnos.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou vyhradit až 5 %
rybolovných práv. Musí stanovit cíle a 
transparentní kritéria pro rozdělení takto 
vyhrazených rybolovných práv. Tato 
rybolovná práva mohou být přidělena 
pouze způsobilým držitelům 
převoditelných koncesí k rybolovu, jak je 
stanoveno v čl. 28 odst. 4. 

4. Členské státy mohou vyhradit až 10 %
rybolovných práv. Musí stanovit cíle a 
transparentní kritéria pro rozdělení takto 
vyhrazených rybolovných práv. 

Or. en
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Odůvodnění
Členské státy mohou chtít podpořit konkrétní postupy rybolovu, např. rybolov s malým 
dopadem, a poskytnout další práva pro postupy drobného rybolovu.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Při přidělování převoditelných koncesí 
k rybolovu v souladu s článkem 28 a při 
přidělování rybolovných práv v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku může členský 
stát v rámci rybolovných práv, která byla 
tomuto členskému státu přiznána, 
poskytnout pobídky pro rybářská plavidla 
používající selektivní lovná zařízení, která 
odstraňují nežádoucí vedlejší úlovky.

5. Při přidělování převoditelných koncesí 
k rybolovu v souladu s článkem 28 a při 
přidělování rybolovných práv v souladu s 
odstavcem 1 tohoto článku může členský 
stát v rámci rybolovných práv, která byla 
tomuto členskému státu přiznána, 
poskytnout pobídky pro rybářská plavidla 
uplatňující metody odlovu s malým 
dopadem a/nebo používající selektivní 
lovná zařízení, která odstraňují nežádoucí 
vedlejší úlovky.

Or. en

Odůvodnění
Rozšíření stejné zásady se zvláštním ohledem na malá rybářská plavidla.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 30. – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby rejstřík a 
podrobné podmínky, za nichž jsou 
přiděleny převoditelné koncese k rybolovu 
a rybolovná práva, byly zveřejněny. 

Or. en
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Odůvodnění
Je nepřijatelné, aby veřejnost neměla možnost zjistit totožnost držitelů přidělených práv a 
podmínky, jejichž dodržení se od nich očekává.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 31. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Převoditelné koncese k rybolovu se 
převádí pouze s povolením členského 
státu, který je vlastní. Obecně se 
předpokládá převod těchto koncesí 
k rybolovu, pokud je dotčený členský stát 
přesvědčen o tom, že nejsou v rozporu 
s cíli jeho politiky přidělování.

Or. en

Odůvodnění
Hodnota převoditelných koncesí k rybolovu závisí částečně na dobrém spravování 
rybolovných práv a částečně na schopnosti držitele převést ji s finančním ziskem. Takové 
převody by se měly obecně přepokládat, ale členské státy mohou chtít mít právo zasáhnout.

Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy mohou povolení 
k převodu podmínit tím, že plavidlo, které 
prodává svá rybolovná práva, musí být 
vyřazeno z provozu a zlikvidováno.

Or. en



PE480.515v03-00 44/58 PA\892163CS.doc

CS

Odůvodnění
Kapacitu evropského rybářského loďstva je třeba snížit. Převody tohoto druhu poskytnou 
majitelům plavidel značné finanční zisky, přičemž vrakování plavidel může být také ziskové.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát rozhodne o způsobu, 
jak mohou být rybolovná práva, která mu 
byla přiznána v souladu s článkem 16 a na 
která se nevztahuje systém převoditelných 
rybolovných koncesí, přidělena rybářským 
plavidlům plujícím pod jeho vlajkou. 
Uvědomí Komisi o metodě přidělování. 

1. Každý členský stát rozhodne o způsobu, 
jak mohou být rybolovná práva, která mu
byla přiznána v souladu s článkem 16 a na 
která se nevztahuje systém převoditelných 
rybolovných koncesí, přidělena rybářským 
plavidlům plujícím pod jeho vlajkou, 
včetně malých rybářských plavidel. 
Uvědomí Komisi o metodě přidělování. 

Or. en

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Údaje obsažené v rejstříku rybářských 
loďstev Unie budou zpřístupněny všem 
členským státům. Komise je zmocněna k 
přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 55, které se týkají 
definování údajů uvedených v odstavci 1.

4. Údaje obsažené v rejstříku rybářských 
loďstev Unie budou zpřístupněny všem 
členským státům a veřejnosti. Komise je 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 55, které 
se týkají definování údajů uvedených v 
odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění
Otevřenost a transparentnost.
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy shromažďují biologické, 
technické, environmentální, hospodářské 
a sociální údaje potřebné pro řízení 
rybolovu založené na ekosystémovém 
přístupu, spravují je a zpřístupňují
konečným uživatelům vědeckých údajů, 
včetně subjektů, které určí Komise. Tyto 
údaje umožňují zejména vyhodnocení:

1. Členské státy shromažďují biologické, 
technické, environmentální, hospodářské 
a sociální údaje potřebné pro řízení 
rybolovu a akvakultury založené na 
ekosystémovém přístupu, spravují je, 
zveřejňují je a podle požadavků je 
dodávají konečným uživatelům vědeckých 
údajů, včetně subjektů, které určí Komise. 
Tyto údaje se shromáždí alespoň jednou 
za dva roky v případě populací, které jsou 
pod úrovněmi, jež zaručují maximální 
udržitelný výnos. Údaje umožňují zejména 
vyhodnocení:

Or. en

Odůvodnění
Mělo by se vynaložit veškeré úsilí na to, aby údaje odrážely současnou situaci. Mělo by se 
obecně vycházet z toho, že údaje jsou veřejně dostupné kromě výjimečných okolností. Údaje 
jsou potřebné k prokázání, že řízení akvakultury nemá škodlivé účinky na mořské prostředí.

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stavu využívaných biologických 
mořských zdrojů, 

a) současného stavu využívaných 
biologických mořských zdrojů, 

Or. en
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Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) úrovně rybolovu a dopadu rybolovných 
činností na biologické mořské zdroje a na 
mořské ekosystémy, a

b) současné úrovně rybolovu včetně 
vedlejších úlovků, dopadu rybolovných 
činností a činností akvakultury na 
biologické mořské zdroje a na mořské 
ekosystémy a dosažení dobrého stavu 
životního prostředí, jak je stanoveno ve 
směrnici 2008/56/ES; a

Or. en

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sociální a hospodářskou výkonnost 
rybolovu, akvakultury a zpracovatelských 
odvětví ve vodách a mimo vody Unie. 

c) současnou sociální a hospodářskou 
výkonnost rybolovu, akvakultury a 
zpracovatelských odvětví ve vodách a 
mimo vody Unie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí, že jsou shromážděné údaje přesné a) zajistí, aby shromážděné údaje byly
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a spolehlivé; přesné, spolehlivé a úplné; 

Or. en

Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zajistí bezpečné uchovávání 
shromážděných údajů a případně vhodnou 
ochranu a důvěrnost shromážděných 
údajů;

c) zajistí bezpečné uchovávání 
shromážděných údajů a zveřejní je kromě 
výjimečných okolností, kdy může být 
požadována vhodná ochrana a důvěrnost 
a kdy je třeba uvést důvody pro taková 
omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) zajistí, že Komise nebo subjekty určené 
Komisí mají přístup k vnitrostátním 
databázím a systémům používaným ke 
zpracování shromážděných údajů pro účely 
ověření existence a kvality údajů.

d) zajistí, aby Komise nebo subjekty 
určené Komisí měly přístup ke všem
vnitrostátním databázím a systémům 
používaným ke zpracování shromážděných 
údajů pro účely ověření existence a kvality 
údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podmíní přidělení převoditelných 
koncesí k rybolovu tím, že držitelé 
každoročně předloží členským státům 
požadované hospodářské a sociální údaje.

Or. en

Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Shromažďování, správa a využívání 
údajů bude realizováno v rámci víceletého 
programu od roku 2014. Takový víceletý 
program zahrnuje cíle ohledně přesnosti 
shromažďovaných údajů a úrovně agregace 
pro shromažďování, správu a využívání 
těchto údajů. 

5. Shromažďování, správa a využívání 
údajů bude realizováno v rámci nařízení 
Rady (ES) č. 199/2008 ze dne 25. února 
2008 o vytvoření rámce Společenství pro 
shromažďování, správu a využívání údajů 
v odvětví rybolovu a pro podporu 
vědeckého poradenství pro společnou 
rybářskou politiku1, které bude 
přezkoumáno a/nebo pozměněno, nebo 
případně nahrazeno rámcem 
přinejmenším stejného standardu 
provádějícím ustanovení tohoto článku. 
Od roku 2014 bude shromažďování, 
správu a využívání údajů řídit nový 
víceletý program, který bude podléhat 
ustanovením tohoto článku a nařízení 
(ES) č. 199/2008.  Takový víceletý 
program zahrnuje cíle ohledně přesnosti 
shromažďovaných údajů a úrovně agregace 
pro shromažďování, správu a využívání 
těchto údajů.

Nařízení (ES) č. 199/2008 se i nadále 
použije pro vnitrostátní programy přijaté v 
oblasti shromažďování a správy údajů pro 
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roky 2011, 2012 a 2013.
_____________

1 Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1. 

Or. en

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 37 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 za účelem stanovení cílů ohledně 
přesnosti shromažďovaných údajů a za 
účelem vymezení úrovní agregace pro 
shromažďování, správu a využívání těchto 
údajů pro víceletý program uvedený 
v odstavci 5. 

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 za účelem stanovení cílů ohledně 
přesnosti shromažďovaných údajů a za 
účelem vymezení úrovní agregace pro 
shromažďování, správu a využívání těchto 
údajů pro víceletý program uvedený 
v odstavci 5 a za účelem zajištění 
koordinace mezi členskými státy, pokud 
jde o shromažďování údajů a jejich 
předkládání.

Or. en

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 38. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V souladu s článkem 50 Komise zadrží 
finanční pomoc, pokud členský stát 
neposkytne vědecké údaje, za jejichž 
shromažďování je odpovědný, a nedodrží 
odůvodněné požadavky, které by měl 
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dodržet.

Or. en

Odůvodnění
Členské státy jsou povinny shromažďovat vědecké údaje mnoho let, ale některé z nich tak 
nečiní. Vzhledem k tomu, že pro efektivní fungování nařízení jsou nezbytné vědecké důkazy, 
Komise musí mít k dispozici sankce.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie se účastní činností mezinárodních 
organizací zabývajících se rybolovem, 
včetně regionálních organizací pro řízení 
rybolovu ( R F M O )  v souladu s 
mezinárodními závazky a cíli politiky a v 
souladu s cíli stanovenými v článcích 2 a 3. 

1. Unie aktivně přispívá k činnostem
mezinárodních organizací zabývajících se 
rybolovem, včetně regionálních organizací 
pro řízení rybolovu (RFMO), a tyto 
činnosti podporuje, a to v souladu s cíli 
stanovenými v článcích 2 a 3. 

Or. en

Odůvodnění
EU musí být aktivní pøi prosazování osvìdèených postupù v øízení rybolovu na celém svìtì.

Pozměňovací návrh 91

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dohody o udržitelném rybolovu zajistí, 
aby rybářská plavidla EU působila ve 
vodách třetí země pouze v případě, že mají 
povolení k rybolovu, které bylo vydáno 
v souladu s postupem schváleným oběma 
stranami dohody.
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Or. en

Odůvodnění
Cílem je zajistit, aby plavidla EU mohla lovit ryby, pouze splňují-li podmínky dohody, 
a nemohla uzavírat soukromá ujednání, která by mohla ukládat méně přísné podmínky.

Pozměňovací návrh 92

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Povolení k rybolovu v souladu s 
podmínkami dohody o udržitelném 
rybolovu nebude uděleno rybářským 
plavidlům, které již pluly pod vlajkou Unie 
24 měsíců před podáním žádosti.

Or. en

Odůvodnění

Údajně došlo k řadě případů, kdy plavidla EU změnila své vlajky, aby obešla pravidla 
stanovená v dohodách o partnerství v oblasti rybolovu. Pokud je to možné, musí být této praxi 
zabráněno.

Pozměňovací návrh 93

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Dodržování demokratických zásad, 
právního státu a lidských práv 
stanovených ve Všeobecné deklaraci 
lidských práv tvoří základní prvek dohod 
o udržitelném rybolovu, které obsahují 
zvláštní ustanovení o lidských právech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 94

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2d. Od 1. ledna 2015 nebudou rybářská 
plavidla Unie provádět žádné rybolovné 
činnosti ve vodách třetí země, pokud to 
nebude v souladu s podmínkami dohody 
o udržitelném rybolovu.

Or. en

Odůvodnění

Důležité pro zajištění toho, aby přítomnost EU v celosvětových vodách byla založena na 
pravidlech a byla legitimní, a aby tak EU šla příkladem.

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zvýšení konkurenceschopnosti odvětví 
akvakultury a podporu jeho rozvoje a 
inovace;

a) zvýšení kvality, udržitelnosti 
a konkurenceschopnosti odvětví 
akvakultury a podporu jeho rozvoje a 
inovace;

Or. en

Odůvodnění
Prokázat kvalitu a udržitelnost akvakultury je nezbytné, pokud má mít důvěru veřejnosti 
a pokud má být toto odvětví úspěšné. Je třeba se zabývat otázkami, které se týkají 
potravinového řetězce, používání antibiotik a výmětů.



PA\892163CS.doc 53/58 PE480.515v03-00

CS

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) omezování množství krmiva 
akvakultury získaného z rybolovu volně 
žijících druhů na úrovně, které neohrozí 
splnění cílů stanovených v článku 10 ani 
udržitelnost rybolovných postupů jinde ve 
světě.

Or. en

Odůvodnění
Pokyny musí zohledňovat nejsilnější kritiku akvakultury, tj., že na její krmivo je používáno 
množství ryb o vyšší hmotnosti, než je hmotnost konečného produktu akvakultury, což nemůže 
přispívat k udržitelnosti. Pokyny musí zejména zajistit, aby požadavky akvakultury neohrozily 
dosažení maximálního udržitelného výnosu v běžných rybolovných oblastech.

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zajištění toho, aby provozy 
akvakultury byly slučitelné s cíli směrnice 
2008/36/ES.

Or. en

Odůvodnění
Znečištění z rybích farem je hlavním zdrojem obav a může ohrozit mořský ekosystém a zdraví 
běžných rybolovných oblastí. Je nezbytné zachovat soulad s požadavky rámcové směrnice 
o strategii pro mořské prostředí.
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Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 1 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) předcházení nepříznivým změnám 
souvisejících ekosystémů.

Or. en

Odůvodnění
Výměty z akvakultury mohou škodit jak mořskému, tak sladkovodnímu prostředí a musí být 
pod kontrolou.

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 43 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) ukazatele environmentální, hospodářské 
a sociální udržitelnosti;

c) ukazatele kvality a environmentální, 
hospodářské a sociální udržitelnosti;

Or. en

Odůvodnění
Prokázat kvalitu a udržitelnost akvakultury je nezbytné, pokud má mít důvěru veřejnosti 
a pokud má být toto odvětví úspěšné. Je třeba se zabývat otázkami, které se týkají 
potravinového řetězce, používání antibiotik a výmětů.
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Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 49 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za účelem dosažení cílů stanovených v 
článcích 2 a 3 lze poskytnout finanční 
pomoc Unie.

Finanční pomoc Unie se poskytne pouze 
na opatření a iniciativy, které jsou 
v souladu s cíli stanovenými v článcích 2 a 
3.

Or. en

Odůvodnění
Finanèní pomoc Unie musí být podmínìna souladem s cíli naøízení.

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nedodržování pravidel společné 
rybářské politiky členskými státy může mít
za následek přerušení nebo pozastavení 
plateb nebo provedení finanční opravy 
finanční pomoci Unie poskytované v rámci 
společné rybářské politiky. Tato opatření 
jsou přiměřená povaze, rozsahu, délce 
trvání a opakování nedodržování.

2. Nedodržování pravidel společné 
rybářské politiky členskými státy má za 
následek přerušení nebo pozastavení plateb 
nebo provedení finanční opravy finanční 
pomoci Unie poskytované v rámci 
společné rybářské politiky. Tato opatření 
jsou přiměřená povaze, rozsahu, délce 
trvání a opakování nedodržování.

Or. en

Odůvodnění
Finanèní pomoc Unie musí být podmínìna souladem s cíli stanovenými v naøízení.
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Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Finanční pomoc Unie pro hospodářské 
subjekty je podmíněna dodržováním 
pravidel společné rybářské politiky ze 
strany hospodářských subjektů.

1. Finanční pomoc Unie pro hospodářské 
subjekty je podmíněna dodržováním cílů 
a pravidel společné rybářské politiky ze 
strany hospodářských subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Závažná porušení pravidel společné 
rybářské politiky, kterých se dopustí 
hospodářské subjekty, mají za následek 
dočasný nebo trvalý zákaz přístupu k 
finanční pomoci Unie a/nebo provedení 
finančních snížení. Tato opatření jsou 
přiměřená povaze, rozsahu, délce trvání a 
opakování závažných protiprávních 
jednání.

2. Závažná porušení pravidel společné 
rybářské politiky během tří let od 
poskytnutí finanční pomoci Unie, kterých 
se dopustí hospodářské subjekty, mají za 
následek dočasný nebo trvalý zákaz 
přístupu k finanční pomoci Unie,
provedení finančních snížení a plné či 
částečné vrácení finanční pomoci, kterou 
předtím Unie poskytla. Tato opatření jsou 
přiměřená povaze, rozsahu, délce trvání a 
opakování závažných protiprávních 
jednání.

Or. en

Odůvodnění
Veřejná podpora by neměla být poskytována hospodářským subjektům, které závažným 
způsobem poruší pravidla společné rybářské politiky.
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Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, že je finanční 
pomoc Unie poskytována pouze tehdy, 
pokud nebyly dotčenému hospodářskému 
subjektu uloženy žádné sankce za závažná 
protiprávní jednání v období jednoho roku
před datem podání žádosti o finanční 
pomoc Unie.

3. Členské státy zajistí, že je finanční 
pomoc Unie poskytována pouze tehdy, 
pokud nebyly dotčenému hospodářskému 
subjektu uloženy žádné sankce za závažná 
protiprávní jednání v období tří let před 
datem podání žádosti o finanční pomoc 
Unie.

Or. en

Odůvodnění
„Závažná protiprávní jednání“ jsou podle definice skutečně závažná, a mají-li být uloženy 
sankce, potom musí být skutečně odrazující.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 51 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. V případě, kdy pomoc na vyřazování 
plavidla z provozu vyplácí členský stát 
nebo Komise, jakákoli finanční pomoc 
Unie vyplacená v posledních třech letech 
na modernizaci nebo zlepšení tohoto 
plavidla musí být vrácena.

Or. en

Odůvodnění
Komise navrhuje, aby se pomoc za vyřazování plavidel z provozu dále nevyplácela, a pokud 
tento návrh bude schválen, pozměňovací návrh bude irelevantní. Pokud návrh Komise nebude 
schválen, pozměňovací návrh pomůže zajistit, aby bylo chráněno využívání veřejných 
finančních prostředků.
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