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Pozměňovací návrh 228
Alain Cadec

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na článek 349 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

Or. fr

Pozměňovací návrh 229
Carmen Fraga Estévez

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na rozhodnutí Rady, kterým se 
přijímá jednací řád Rady1,
__________________
1 Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 
1. prosince 2009, kterým se přijímá 
jednací řád Rady (Úř. věst. L 325, 
11.12.2009, s. 35).

Or. es

Pozměňovací návrh 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Úmluvu Organizace 
spojených národů o mořském právu 
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(UNCLOS) ze dne 10. prosince 1982,

Or. en

Pozměňovací návrh 231
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Odvětví rybolovu má strategicky 
význam pro zásobování obyvatel rybami 
a pro potravinovou rovnováhu 
v členských státech a samotné Evropské 
unii  a významnou měrou podporuje 
dobré sociální a hospodářské podmínky 
pobřežních komunit, místní rozvoj 
a zaměstnanost, zajišťuje zachování či 
vytváření hospodářské činnosti 
v souvisejících odvětvích a udržuje místní 
kulturní tradice.
__________________
1 Rozhodnutí Rady 2009/937/EU ze dne 
1. prosince 2009, kterým se přijímá 
jednací řád Rady (Úř. věst. L 325, 
11.12.2009, s. 35).

Or. pt

Pozměňovací návrh 232
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Působnost společné rybářské politiky se 
vztahuje na zachování, řízení a využívání
biologických mořských zdrojů. Kromě 
toho se působnost společné rybářské 

(2) Působnost společné rybářské politiky se 
vztahuje na zachování biologických 
mořských zdrojů a udržitelné hospodaření 
s nimi. Kromě toho se působnost společné 
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politiky vztahuje v souvislosti s tržními 
opatřeními a finančními opatřeními na 
podporu jejích cílů na biologické 
sladkovodní zdroje a akvakulturu, jakož i 
na zpracování a uvádění produktů rybolovu 
a akvakultury na trh, pokud takové činnosti 
probíhají na území členských států nebo ve 
vodách Unie, včetně činností prováděných 
rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou 
třetích zemích a v těchto zemích 
zapsanými nebo rybářskými plavidly Unie 
nebo státními příslušníky členských států, 
aniž je dotčena prvořadá odpovědnost státu 
vlajky, vzhledem k ustanovením článku 
117 Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu.

rybářské politiky vztahuje v souvislosti 
s tržními opatřeními a finančními 
opatřeními na podporu jejích cílů na 
biologické sladkovodní zdroje a 
akvakulturu, jakož i na zpracování a 
uvádění produktů rybolovu a akvakultury 
na trh, pokud takové činnosti probíhají na 
území členských států nebo ve vodách 
Unie, včetně činností prováděných 
rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou 
třetích zemích a v těchto zemích 
zapsanými nebo rybářskými plavidly Unie 
nebo státními příslušníky členských států, 
aniž je dotčena prvořadá odpovědnost státu 
vlajky, vzhledem k ustanovením článku 
117 Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Působnost společné rybářské politiky se 
vztahuje na zachování, řízení a využívání
biologických mořských zdrojů. Kromě 
toho se působnost společné rybářské 
politiky vztahuje v souvislosti s tržními 
opatřeními a finančními opatřeními 
na podporu jejích cílů na biologické 
sladkovodní zdroje a akvakulturu, jakož 
i na zpracování a uvádění produktů 
rybolovu a akvakultury na trh, pokud 
takové činnosti probíhají na území 
členských států nebo ve vodách Unie, 
včetně činností prováděných rybářskými 
plavidly plujícími pod vlajkou třetích 
zemích a v těchto zemích zapsanými nebo 
rybářskými plavidly Unie nebo státními 
příslušníky členských států, aniž je dotčena 
prvořadá odpovědnost státu vlajky, 

(2) Působnost společné rybářské politiky se 
vztahuje na zachování a řízení 
biologických oblastí a mořských zdrojů
členských států. Kromě toho se působnost 
společné rybářské politiky vztahuje 
v souvislosti s tržními opatřeními a 
finančními opatřeními na podporu jejích 
cílů na biologické sladkovodní zdroje a 
akvakulturu, jakož i na zpracování a 
uvádění produktů rybolovu a akvakultury 
na trh, pokud takové činnosti probíhají na 
území členských států nebo ve vodách 
Unie, včetně činností prováděných 
rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou 
třetích zemích a v těchto zemích 
zapsanými nebo rybářskými plavidly Unie 
nebo státními příslušníky členských států, 
aniž je dotčena prvořadá odpovědnost státu 
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vzhledem k ustanovením článku 117 
Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu.

vlajky, vzhledem k ustanovením článku 
117 Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu.

Or. it

Pozměňovací návrh 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Smlouva o fungování Evropské unie 
by neměla bránit Unii v povinnosti 
udržitelným způsobem řídit využívání 
mořských zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovné a akvakulturní 
činnosti přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 
hospodářským a sociálním podmínkám. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, přiměřené životní úrovni 
odvětví rybolovu, stabilním trhům, zajistit 
dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům 
za rozumné ceny.

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovná a akvakulturní 
činnost zajišťovala existenci 
produktivních mořských biologických 
zdrojů a zdravých mořských ekosystémů, 
a přispívala tím k dlouhodobé 
environmentální, hospodářské a sociální 
udržitelnosti. Mimoto by měla přispívat 
ke zvýšení produktivity, k přiměřené 
životní úrovni v odvětví rybolovu
a ke stabilním trhům a zajistit dostupnost 
zdrojů a to, aby se dodávky potravin 
dostaly ke spotřebitelům za rozumné ceny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 236
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovné a akvakulturní 
činnosti přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 
hospodářským a sociálním podmínkám. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, přiměřené životní úrovni 
odvětví rybolovu, stabilním trhům, zajistit 
dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům 
za rozumné ceny.

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovné a akvakulturní 
činnosti přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 
hospodářským a sociálním podmínkám. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, omezení dovozu produktů 
rybolovu a akvakultury do Evropské unie, 
k přiměřené životní úrovni v odvětví 
rybolovu a akvakultury a ke stabilním 
trhům a zajistit dostupnost zdrojů a to, aby 
se dodávky potravin dostaly ke 
spotřebitelům za rozumné ceny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 237
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovné a akvakulturní 
činnosti přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 
hospodářským a sociálním podmínkám. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, přiměřené životní úrovni 
odvětví rybolovu, stabilním trhům, zajistit 
dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům za 
rozumné ceny.

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovná a akvakulturní 
činnost byla rentabilní a přispívala
k dlouhodobě udržitelným 
environmentálním, hospodářským a 
sociálním podmínkám. Mimoto by měla 
přispívat ke zvýšení produktivity, 
přiměřené životní úrovni v odvětví 
rybolovu, stabilním trhům, zajistit 
dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům za 
rozumné ceny.
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Or. es

Pozměňovací návrh 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovné a akvakulturní 
činnosti přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 
hospodářským a sociálním podmínkám. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, přiměřené životní úrovni 
odvětví rybolovu, stabilním trhům, zajistit 
dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům za 
rozumné ceny.

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovná a akvakulturní 
činnost byla udržitelná a byla řízena 
způsobem, který by byl v souladu s cílem 
dosáhnout zdravého mořského životního 
prostředí, za účelem zajištění dlouhodobě 
udržitelného environmentálního, 
hospodářského a sociálního prospěchu. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, přiměřené životní úrovni 
v odvětví rybolovu, stabilním trhům, 
zajistit dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům za 
rozumné ceny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 239
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovné a akvakulturní 
činnosti přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 
hospodářským a sociálním podmínkám. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, přiměřené životní úrovni 
odvětví rybolovu, stabilním trhům, zajistit 
dostupnost zdrojů a aby se dodávky 

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovná a akvakulturní 
činnosti přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 
hospodářským a sociálním podmínkám. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, přiměřené životní úrovni 
v odvětví rybolovu, stabilním trhům, 
zajistit dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
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potravin dostaly ke spotřebitelům za 
rozumné ceny.

potravin dostaly ke spotřebitelům za 
rozumné ceny. Společné rybářské politice 
se dosud nepodařilo těchto cílů 
dosáhnout, a proto musela Unie přistoupit 
k zásadnímu přehodnocení řízení 
rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovné a akvakulturní 
činnosti přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 
hospodářským a sociálním podmínkám. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, přiměřené životní úrovni 
odvětví rybolovu, stabilním trhům, zajistit 
dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům za 
rozumné ceny.

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovná a akvakulturní 
činnost přispívala k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 
hospodářským a sociálním podmínkám 
a zajištění potravin. Mimoto by měla 
přispívat ke zvýšení produktivity, 
přiměřené životní úrovni v odvětví 
rybolovu, stabilním trhům, zajistit 
dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům za 
rozumné ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovné a akvakulturní 
činnosti přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 

(3) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, aby rybolovné a akvakulturní 
činnosti přispívaly k dlouhodobě 
udržitelným environmentálním, 
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hospodářským a sociálním podmínkám. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, přiměřené životní úrovni 
odvětví rybolovu, stabilním trhům, zajistit 
dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům za 
rozumné ceny.

hospodářským a sociálním podmínkám. 
Mimoto by měla přispívat ke zvýšení 
produktivity, vyšší životní úrovni a lepším 
pracovním podmínkám v odvětví 
rybolovu, stabilním trhům, zajistit 
dostupnost zdrojů a aby se dodávky 
potravin dostaly ke spotřebitelům 
za rozumné ceny.

Or. el

Pozměňovací návrh 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) SRP musí podporovat vysokou 
úroveň odvětví rybářství a akvakultury, 
zlepšit pracovní podmínky rybářů 
a producentů akvakultury, tak aby měly 
zajištěnu přiměřenou míru sociálních 
ochrany, aby byla z praktického hlediska 
zabezpečena spravedlivá a rovná 
hospodářská soutěž s třetími zeměmi 
a mezi členskými státy EU a aby 
nedocházelo k narušování hospodářské 
soutěže na základě přílišných nerovností 
v nákladech na pracovní sílu. Společná 
rybářská politika v tomto ohledu 
stanovuje podmínky s cílem harmonizovat 
sociální právní předpisy platné 
pro pracovníky na moři, zejména 
na základě Úmluvy MOP č. 1888 
a Úmluvy o normách výcviku, kvalifikace 
a strážní služby námořníků (STCW-F).

Or. fr



AM\901580CS.doc 11/165 PE489.437v01-00

CS

Pozměňovací návrh 243
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Je nezbytné, aby společná rybářská 
politika uplatňovala v odvětví rybolovu 
přístup zohledňující biologickou, 
ekologickou a hospodářskou a sociální 
úroveň, aby byl vždy zajištěn kompromis 
mezi současným stavem zdrojů v různých 
mořských oblastech a ochranou 
sociálního a hospodářského systému 
malých pobřežních rybářských komunit 
závislých na pobřežním rybolovu s cílem 
zaručit zachování pracovních míst 
a prosperitu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 244
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Zásada, že by se řízení rybolovu mělo 
zakládat na námořních biogeografických 
regionech rozdělených na základě svých 
charakteristik, je celounijním principem, 
který nelépe zajistí udržitelnost zdrojů 
a ochranu sociálně-hospodářského 
sýstému pobřežních komunit.

Or. pt

Pozměňovací návrh 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Unie je smluvní stranou Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu ze dne 10. prosince 1982 
(UNCLOS)17 a ratifikovala dohodu 
Organizace spojených národů o provedení 
ustanovení Úmluvy Organizace spojených 
národů o mořském právu ze dne 
10. prosince 1982 o zachování a řízení 
tažných populací ryb a vysoce stěhovavých 
rybích populací ze dne 4. srpna 1995 
(„dohoda OSN o rybích populacích“)18. 
Přijala rovněž Dohodu Organizace 
spojených národů pro výživu a zemědělství 
k podpoře dodržování mezinárodních 
opatření na zachování a řízení rybářskými 
plavidly na volném moři ze dne 
24. listopadu 1993 („dohoda FAO 
o dodržování opatření“)19. Tyto 
mezinárodní nástroje převážně stanoví
povinnosti týkající se zachování, včetně 
povinnosti přijmout opatření na zachování 
a řízení, jejichž cílem je udržet nebo 
obnovit mořské zdroje na úrovních, které 
zaručují maximální udržitelný výnos 
v mořských oblastech spadajících pod 
vnitrostátní právní předpisy i na volném 
moři, jakož i povinnosti spolupracovat 
za tímto účelem s jinými státy, povinnosti 
intenzivně uplatňovat při zachování, 
řízení a využívání rybích populací přístup 
založený na předběžné opatrnosti, 
povinnosti zajistit slučitelnost opatření 
na zachování a řízení, pokud se mořské 
zdroje vyskytují v mořských oblastech, 
které mají z hlediska právních přepisů 
odlišný status, a povinnosti řádně zohlednit 
jiné zákonné způsoby využití moří. 
Společná rybářská politika by měla přispět 
k tomu, aby Unie řádně plnila své 
mezinárodní závazky v rámci těchto 
mezinárodních nástrojů. Členské státy, 
které přijmou opatření na zachování 
a řízení na základě svých pravomocí 

(4) Unie je smluvní stranou Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu ze dne 10. prosince 1982 
(UNCLOS)17 a ratifikovala dohodu 
Organizace spojených národů o provedení 
ustanovení Úmluvy Organizace spojených 
národů o mořském právu ze dne 
10. prosince 1982 o zachování a řízení 
tažných populací ryb a vysoce stěhovavých 
rybích populací ze dne 4. srpna 1995 
(„dohoda OSN o rybích populacích“)18. 
Přijala rovněž Dohodu Organizace 
spojených národů pro výživu a zemědělství 
k podpoře dodržování mezinárodních 
opatření na zachování a řízení rybích 
populací rybářskými plavidly na volném 
moři ze dne 24. listopadu 1993 („dohoda 
FAO o dodržování opatření“)19. Tyto 
mezinárodní nástroje převážně stanovují
povinnosti týkající se zachování, včetně 
povinnosti přijmout opatření na zachování 
a řízení rybích populací, jejichž cílem je 
udržet nebo obnovit mořské zdroje na 
úrovních, které zaručují maximální 
udržitelný výnos v mořských oblastech 
spadajících pod vnitrostátní právní 
předpisy i na volném moři, jakož 
i povinnosti spolupracovat za tímto účelem 
s jinými státy, povinnosti zajistit 
slučitelnost opatření na zachování a řízení 
rybích populací, pokud se mořské zdroje 
vyskytují v mořských oblastech, které mají 
z hlediska právních přepisů odlišný status, 
a povinnosti řádně zohlednit jiné zákonné 
způsoby využití moří. Společná rybářská 
politika by měla přispět k tomu, aby Unie 
řádně plnila své mezinárodní závazky 
v rámci těchto mezinárodních nástrojů. 
Členské státy, které přijmou opatření 
na zachování a řízení rybích populací
na základě svých pravomocí stanovených 
v rámci společné rybářské politiky, by 
měly rovněž jednat plně v souladu 
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stanovených v rámci společné rybářské 
politiky, by měly rovněž jednat plně 
v souladu s mezinárodními závazky 
v oblasti zachování a spolupráce 
stanovenými výše uvedenými 
mezinárodními nástroji.

s mezinárodními závazky v oblasti 
zachování a spolupráce stanovenými výše 
uvedenými mezinárodními nástroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Unie je smluvní stranou Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu ze dne 10. prosince 1982 (UNCLOS) 
a ratifikovala dohodu Organizace 
spojených národů o provedení ustanovení 
Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 
o zachování a řízení tažných populací ryb 
a vysoce stěhovavých rybích populací 
ze dne 4. srpna 1995 („dohoda OSN 
o rybích populacích“). Přijala rovněž 
Dohodu Organizace spojených národů pro 
výživu a zemědělství k podpoře dodržování 
mezinárodních opatření na zachování a 
řízení rybářskými plavidly na volném moři 
ze dne 24. listopadu 1993 („dohoda FAO 
o dodržování opatření“). Tyto mezinárodní 
nástroje převážně stanoví povinnosti 
týkající se zachování, včetně povinnosti 
přijmout opatření na zachování a řízení, 
jejichž cílem je udržet nebo obnovit 
mořské zdroje na úrovních, které zaručují 
maximální udržitelný výnos v mořských 
oblastech spadajících pod vnitrostátní 
právní předpisy i na volném moři, jakož i 
povinnosti spolupracovat za tímto účelem 
s jinými státy, povinnosti intenzivně 
uplatňovat při zachování, řízení a 
využívání rybích populací přístup založený 

(4) Unie je smluvní stranou Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu ze dne 10. prosince 1982 
(UNCLOS)[10] a ratifikovala dohodu 
Organizace spojených národů o provedení 
ustanovení Úmluvy Organizace spojených 
národů o mořském právu ze dne 10. 
prosince 1982 o zachování a řízení tažných 
populací ryb a vysoce stěhovavých rybích 
populací ze dne 4. srpna 1995 („dohoda 
OSN o rybích populacích“)[18]. Přijala 
rovněž Dohodu Organizace spojených 
národů pro výživu a zemědělství k podpoře 
dodržování mezinárodních opatření na 
zachování a řízení rybích populací 
rybářskými plavidly na volném moři ze 
dne 24. listopadu 1993 („dohoda FAO 
o dodržování opatření“). Tyto mezinárodní 
nástroje převážně stanovují povinnosti 
týkající se zachování, včetně povinnosti 
přijmout opatření na zachování a řízení 
rybích populací, jejichž cílem je udržet 
nebo obnovit mořské zdroje na úrovních, 
které zaručují maximální udržitelný výnos 
v mořských oblastech spadajících pod 
vnitrostátní právní předpisy i na volném 
moři, jakož i povinnosti spolupracovat 
za tímto účelem s jinými státy, povinnosti 
intenzivně uplatňovat při zachování, řízení 
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na předběžné opatrnosti, povinnosti zajistit 
slučitelnost opatření na zachování a řízení, 
pokud se mořské zdroje vyskytují 
v mořských oblastech, které mají 
z hlediska právních přepisů odlišný status, 
a povinnosti řádně zohlednit jiné zákonné 
způsoby využití moří. Společná rybářská 
politika by měla přispět k tomu, aby Unie 
řádně plnila své mezinárodní závazky 
v rámci těchto mezinárodních nástrojů. 
Členské státy, které přijmou opatření na 
zachování a řízení na základě svých 
pravomocí stanovených v rámci společné 
rybářské politiky, by měly rovněž jednat 
plně v souladu s mezinárodními závazky 
v oblasti zachování a spolupráce 
stanovenými výše uvedenými 
mezinárodními nástroji.

a využívání rybích populací přístup 
založený na předběžné opatrnosti, 
povinnosti zajistit slučitelnost opatření na 
zachování a řízení rybích populací, pokud 
se mořské zdroje vyskytují v mořských 
oblastech, které mají z hlediska právních 
přepisů odlišný status, a povinnosti řádně 
zohlednit jiné zákonné a regulované 
způsoby využití moří. Společná rybářská 
politika by měla přispět k tomu, aby Unie 
řádně plnila své mezinárodní závazky 
v rámci těchto mezinárodních nástrojů
a propagovala přitom přijetí těchto 
osvědčených postupů na celém světě 
v zájmu udržení rybolovných zdrojů 
a spravedlivého přístupu k živým vodním 
zdrojům. Členské státy, které přijmou 
opatření na zachování a řízení rybích 
populací na základě svých pravomocí 
stanovených v rámci společné rybářské 
politiky, by měly rovněž jednat plně 
v souladu s mezinárodními závazky 
v oblasti zachování a spolupráce 
stanovenými výše uvedenými 
mezinárodními nástroji.

Or. pt

Pozměňovací návrh 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Unie je smluvní stranou Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu ze dne 10. prosince 1982 (UNCLOS)
a ratifikovala dohodu Organizace 
spojených národů o provedení ustanovení 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o 
zachování a řízení tažných populací ryb a 
vysoce stěhovavých rybích populací ze dne 
4. srpna 1995 („dohoda OSN o rybích 

(4) Unie je smluvní stranou Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu ze dne 10. prosince 1982 (UNCLOS) 
a ratifikovala dohodu Organizace 
spojených národů o provedení ustanovení 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o 
zachování a řízení tažných populací ryb a 
vysoce stěhovavých rybích populací ze dne 
4. srpna 1995 („dohoda OSN o rybích 
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populacích“). Přijala rovněž Dohodu 
Organizace spojených národů pro výživu a 
zemědělství k podpoře dodržování 
mezinárodních opatření na zachování a 
řízení rybářskými plavidly na volném moři 
ze dne 24. listopadu 1993 („dohoda FAO 
o dodržování opatření“). Tyto mezinárodní 
nástroje převážně stanoví povinnosti 
týkající se zachování, včetně povinnosti 
přijmout opatření na zachování a řízení, 
jejichž cílem je udržet nebo obnovit 
mořské zdroje na úrovních, které zaručují 
maximální udržitelný výnos v mořských 
oblastech spadajících pod vnitrostátní 
právní předpisy i na volném moři, jakož i 
povinnosti spolupracovat za tímto účelem 
s jinými státy, povinnosti intenzivně 
uplatňovat při zachování, řízení a 
využívání rybích populací přístup založený 
na předběžné opatrnosti, povinnosti zajistit 
slučitelnost opatření na zachování a řízení, 
pokud se mořské zdroje vyskytují 
v mořských oblastech, které mají 
z hlediska právních přepisů odlišný status, 
a povinnosti řádně zohlednit jiné zákonné 
způsoby využití moří. Společná rybářská 
politika by měla přispět k tomu, aby Unie 
řádně plnila své mezinárodní závazky 
v rámci těchto mezinárodních nástrojů. 
Členské státy, které přijmou opatření na 
zachování a řízení na základě svých 
pravomocí stanovených v rámci společné 
rybářské politiky, by měly rovněž jednat 
plně v souladu s mezinárodními závazky 
v oblasti zachování a spolupráce 
stanovenými výše uvedenými 
mezinárodními nástroji.

populacích“). Přijala rovněž Dohodu 
Organizace spojených národů pro výživu a 
zemědělství k podpoře dodržování 
mezinárodních opatření na zachování a 
řízení rybích populací rybářskými plavidly 
na volném moři ze dne 24. listopadu 1993 
(„dohoda FAO o dodržování opatření“). 
Tyto mezinárodní nástroje převážně 
stanovují povinnosti týkající se zachování, 
včetně povinnosti přijmout opatření na 
zachování a řízení rybích populací, jejichž 
cílem je udržet nebo obnovit mořské 
zdroje na úrovních, které zaručují 
maximální udržitelný výnos v mořských 
oblastech spadajících pod vnitrostátní 
právní předpisy i na volném moři, jakož i 
povinnosti spolupracovat za tímto účelem 
s jinými státy, povinnosti intenzivně 
uplatňovat při zachování, řízení a
využívání rybích populací přístup založený 
na předběžné opatrnosti, povinnosti zajistit 
slučitelnost opatření na zachování a řízení 
rybích populací, pokud se mořské zdroje 
vyskytují v mořských oblastech, které mají 
z hlediska právních přepisů odlišný status, 
a povinnosti řádně zohlednit jiné zákonné 
způsoby využití moří. V zájmu 
harmonizované udržitelné rybářské 
politiky ve všech společných mořích 
a s cílem zlepšit spolupráci se sousedními 
zeměmi a hospodaření se společnými 
rybími populacemi by se Unie měla snažit 
uzavřít se třetími zeměmi dohody 
o spolupráci v oblasti udržitelného 
rybolovu, podle nichž by mohla poskytovat 
finanční a odbornou pomoc výměnou 
za to, že tyto země budou uplatňovat stejné 
nebo srovnatelné předpisy v oblasti 
udržitelného hospodaření s rybími 
populacemi. Společná rybářská politika by 
měla přispět k tomu, aby Unie řádně plnila 
své mezinárodní závazky v rámci těchto 
mezinárodních nástrojů. Členské státy, 
které přijmou opatření na zachování a 
řízení rybích populací na základě svých 
pravomocí stanovených v rámci společné 
rybářské politiky, by měly rovněž jednat 
plně v souladu s mezinárodními závazky 
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v oblasti zachování a spolupráce 
stanovenými výše uvedenými 
mezinárodními nástroji.

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) SRP by měla s přihlédnutím
k sociální stránce rybolovné činnosti 
zaručovat zaměstnanost v odvětví 
rybolovu a akvakultury a přispívat 
ke zlepšování pracovních podmínek 
rybářů a producentů akvakultury. 
Společná rybářská politika by měla být 
koordinována s obchodní a celní politikou 
Unie s cílem kontrolovat dovoz ze třetích 
zemí do Evropské unie a jeho dopad 
na ceny určené výrobcům ze Společenství 
a vytvořit spravedlivou a rovnou 
hospodářskou soutěž se třetími zeměmi, 
zejména tím, že zabrání narušování této 
soutěže v důsledku nerovných nákladů 
na pracovní sílu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
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postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2020 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 250
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 
a poté na summitu v Nagoji v roce 2010 
se Evropská unie a její členské státy 
zavázaly postupovat proti pokračujícímu 
úbytku populací ryb. Unie by tedy měla 
vylepšit svou společnou rybářskou politiku, 
aby zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
obnoveny a udrženy na úrovních 
schopných vytvářet maximální udržitelný 
výnos ze stavů lovených populací
v případě populací, u nichž je to možné, 
do roku 2015 a nejpozději do roku 2020. 
Jestliže je k dispozici méně vědeckých 
informací, může to pro maximální 
udržitelný výnos vyžadovat využití 
zprostředkovaných informací.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 251
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy nad 
úrovní schopnou vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Carmen Fraga Estévez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy dohodly, 
že budou postupovat proti pokračujícímu 
úbytku populací ryb. Unie by tedy měla 
vylepšit svou společnou rybářskou politiku, 
aby zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
obnoveny a udrženy přibližně na úrovních 
schopných vytvářet maximální udržitelný 
výnos ze stavů lovených populací pokud 
možno do roku 2015 a v případě všech 
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vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

obchodně využívaných populací 
nejpozději do roku 2020. Jestliže je 
k dispozici méně vědeckých informací, 
může to pro maximální udržitelný výnos 
vyžadovat využití zprostředkovaných 
informací.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že cíle maximálně udržitelého výnosu do roku 2015 prakticky nelze 
dosáhnout, zejména v případě smíšeného rybolovu, měly by se do předpisu zahrnout take 
kritéria konference v Nagoji.

Pozměňovací návrh 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
pokud možno do roku 2015 obnoveny a 
udrženy na úrovních schopných vytvářet 
maximální udržitelný výnos ze stavů 
lovených populací. Jestliže je k dispozici 
méně vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb, i když tento závazek stále 
není závazný. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
pokud možno zajistila, že úroveň
využívání biologických mořských zdrojů 
bude obnovena a udržena na úrovni 
schopné vytvářet maximální udržitelný 
výnos ze stavů lovených populací 
co nejdříve, postupně a způsobem, který 
by odpovídal různým druhům rybolovu –
smíšenému a jednodruhovému – a byl by 
vždy založen na vědeckých poznatcích. 
Jestliže je k dispozici méně vědeckých 
informací, může to pro maximální 
udržitelný výnos vyžadovat využití 
zprostředkovaných informací 
s přihlédnutím k názorům zúčastněných 
stran, zejména poradních sborů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 255
George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně bude úroveň
využívání biologických mořských zdrojů 
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do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

do roku 2015 obnovena a udržena na 
úrovni schopné pokud možno vytvářet 
maximální udržitelný výnos ze stavů 
lovených populací. Jestliže je k dispozici 
méně vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Nagoji v roce 2010 se Evropská 
unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že úroveň využívání biologických 
mořských zdrojů bude pokud možno 
do roku 2015, nejpozději však do roku 
2020 obnovena a udržena na úrovni
schopné vytvářet maximální udržitelný 
výnos ze stavů lovených populací. Jestliže 
je k dispozici méně vědeckých informací, 
může to pro maximální udržitelný výnos 
vyžadovat využití zprostředkovaných 
informací.

(Výraz „do roku 2015“ coby lhůta, 
do které musejí členské státy dosáhnout 
dané úrovně využívání mořských 
biologických zdrojů a maximálního 
udržitelného výnosu, se má změnit 
na „pokud možno do roku 2015, 
nejpozději však do roku 2020“ v celém 
nařízení.)

Or. pt
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Pozměňovací návrh 257
Diane Dodds, James Nicholson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně bude úroveň lovených 
populací do roku 2015 pokud možno 
obnovena a udržena na úrovni přesahující
úroveň schopnou vytvářet maximální 
udržitelný výnos. Jestliže je k dispozici 
méně vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 pokud možno obnovena a 
udržena na úrovních schopných vytvářet 



AM\901580CS.doc 23/165 PE489.437v01-00

CS

udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

maximální udržitelný výnos ze stavů 
lovených populací. Jestliže je k dispozici 
méně vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

Or. en

Odůvodnění

Závazek Evropské komise, který učinila v roce 2002 v rámci prohlášení o udržitelném rozvoji 
k dosažení maximálního udržitelného výnosu do roku 2015 z Johannesburgu, obsahuje slovní 
spojení „pokud možno“, který musí zůstat důležitou ústřední podmínkou této snahy, zejména 
v oblasti smíšeného rybolovu. 

Pozměňovací návrh 259
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
postupně zajistila, že prioritně bude úroveň
využívání biologických mořských zdrojů 
obnovena a udržena na úrovni schopné
vytvářet maximální udržitelný výnos 
ze stavů lovených populací v případě 
populací, kde to je možné, do roku 2015 
a v případě populací, u nichž to není 
možné, do roku 2020, a to vždy na základě 
vědeckých údajů a kritérií.

Or. es

Pozměňovací návrh 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně bude úroveň
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnovena a udržena na 
úrovni, která přesahuje úroveň schopnou
vytvářet maximální udržitelný výnos ze 
stavů lovených populací. Jestliže je k 
dispozici méně vědeckých informací, může 
to pro maximální udržitelný výnos 
vyžadovat využití zprostředkovaných 
informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně bude úroveň
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnovena a udržena na 
úrovni schopné pokud možno vytvářet 
maximální udržitelný výnos ze stavů 
lovených populací a v závislosti 
na jednotlivých druzích. Jestliže je k 
dispozici méně vědeckých informací, může 
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využití zprostředkovaných informací. to pro maximální udržitelný výnos 
vyžadovat využití zprostředkovaných 
informací.

Or. es

Pozměňovací návrh 262
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budeu úroveň
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 pokud možno obnovena a 
udržena na úrovni schopné vytvářet 
maximální udržitelný výnos ze stavů 
lovených populací. Jestliže je k dispozici 
méně vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
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populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že úroveň využívání biologických 
mořských zdrojů bude pokud možno 
do roku 2015 a v případě ostatních druhů 
však nejpozději do roku 2020 obnovena
a udržena na úrovni schopné vytvářet 
maximální udržitelný výnos ze stavů 
lovených populací. Jestliže je k dispozici 
méně vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

Or. el

Pozměňovací návrh 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně 
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně bude úroveň
využívání biologických mořských zdrojů 
obnovena a udržena na úrovni schopné
vytvářet maximální udržitelný výnos ze 
stavů lovených populací pokud možno 
do roku 2015, a pokud to nebude možné, 
tak v souladu s nagojskými kritérii 
do roku 2020. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

Or. es
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Pozměňovací návrh 265
Catherine Trautmann

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 se 
Evropská unie a její členské státy zavázaly 
postupovat proti pokračujícímu úbytku 
populací ryb. Unie by tedy měla vylepšit 
svou společnou rybářskou politiku, aby 
zajistila, že prioritně budou úrovně
využívání biologických mořských zdrojů 
do roku 2015 obnoveny a udrženy na 
úrovních schopných vytvářet maximální 
udržitelný výnos ze stavů lovených 
populací. Jestliže je k dispozici méně 
vědeckých informací, může to pro 
maximální udržitelný výnos vyžadovat 
využití zprostředkovaných informací.

(5) Na Světovém summitu o udržitelném 
rozvoji v Johannesburgu v roce 2002 
a poté na summitu v Nagoji v roce 2010 
se Evropská unie a její členské státy 
zavázaly postupovat proti pokračujícímu 
úbytku populací ryb. Unie by tedy měla 
vylepšit svou společnou rybářskou politiku, 
aby zajistila, že prioritně bude úroveň
využívání biologických mořských zdrojů 
obnovena a udržena na úrovni schopné
vytvářet maximální udržitelný výnos ze 
stavů lovených populací u populací, 
u nichž je to možné, do roku 
2015, nejpozději však do roku 2020, 
přičemž v tomto případě by se postupovalo 
po jednotlivých fázích. Jestliže je k 
dispozici méně vědeckých informací, může 
to pro maximální udržitelný výnos 
vyžadovat využití zprostředkovaných 
informací.

Or. fr

Pozměňovací návrh 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Koncepce maximálního udržitelného 
výnosu, jak je uvedena v úmluvě 
UNCLOS, je právně závazným cílem 
v oblasti řízení rybolovu, který musí Unie 
splnit, již od ratifikace této úmluvy v roce 
1998.
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Or. en

Pozměňovací návrh 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Snížení míry úmrtnosti dané 
rybolovem na míru nižší, než je nutná 
k zachování rybích populací na úrovni 
vyšší, než je úroveň schopná vytvářet 
maximální udržitelný výnos, je jediným 
způsobem jak zajistit, aby se rybolovný 
průmysl stal z dlouhodobého hlediska 
hospodářsky životaschopným, aniž by 
musel spoléhat na veřejnou podporu.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Cíle v oblasti rybolovu byly stanoveny 
v rozhodnutí konference smluvních stran 
Úmluvy o biologické rozmanitosti o 
strategickém plánu pro biologickou 
rozmanitost pro období 2011–2020, 
společná rybářská politika by měla zajistit 
soudržnost s cíli v oblasti biologické 
rozmanitosti přijatými Evropskou radou a 
s cíli sdělení Komise „Naše životní 
pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020“, a to zejména s cílem dosáhnout 
maximálního udržitelného výnosu do roku 
2015.

(6) Cíle v oblasti rybolovu byly stanoveny 
v rozhodnutí konference smluvních stran 
Úmluvy o biologické rozmanitosti o 
strategickém plánu pro biologickou 
rozmanitost pro období 2011–2020, 
společná rybářská politika by měla zajistit 
soulad s cíli v oblasti biologické 
rozmanitosti přijatými Evropskou radou a 
s cíli sdělení Komise „Naše životní 
pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020“, a to zejména s cílem dosáhnout 
maximálního udržitelného výnosu do roku 
2020.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 269
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Cíle v oblasti rybolovu byly stanoveny 
v rozhodnutí konference smluvních stran 
Úmluvy o biologické rozmanitosti o 
strategickém plánu pro biologickou 
rozmanitost pro období 2011–2020, 
společná rybářská politika by měla zajistit 
soudržnost s cíli v oblasti biologické 
rozmanitosti přijatými Evropskou radou a 
s cíli sdělení Komise „Naše životní 
pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020“, a to zejména s cílem dosáhnout 
maximálního udržitelného výnosu do roku 
2015.

(6) Cíle v oblasti rybolovu byly stanoveny 
v rozhodnutí konference smluvních stran 
Úmluvy o biologické rozmanitosti o 
strategickém plánu pro biologickou 
rozmanitost pro období 2011–2020, 
společná rybářská politika by měla zajistit 
soulad s cíli v oblasti biologické 
rozmanitosti přijatými Evropskou radou a 
s cíli sdělení Komise „Naše životní 
pojistka, náš přírodní kapitál: strategie EU 
v oblasti biologické rozmanitosti do roku 
2020“, a to zejména s cílem dosáhnout 
maximálního udržitelného výnosu 
v případě populací, u nichž je to možné, 
do roku 2015, nejpozději však do roku 
2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 270
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Vzhledem k tomu, že společná 
rybářská politika napomůže zlepšit 
zachování a využívání mořských 
biologických zdrojů a hospodaření s nimi, 
Evropská komise před uplatněním 
opatření této politiky vypracuje mapu 
současného stavu rybích populací, která 
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by zahrnovala analýzu každého členského 
státu a jeho rybolovných práv. To umožní 
vyhodnotit výsledky uplatňování daných 
opatření.

Or. es

Pozměňovací návrh 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů by mělo být založeno na 
přístupu předběžné opatrnosti, který má 
být odvozen ze zásady obezřetnosti 
uvedené v čl. 191 odst. 2 prvním 
pododstavci Smlouvy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů by mělo být založeno na 
přístupu předběžné opatrnosti, který má být 
odvozen ze zásady obezřetnosti uvedené 
v čl. 191 odst. 2 prvním pododstavci 
Smlouvy.

(7) Udržitelné využívání biologických
mořských zdrojů by mělo být založeno na 
přístupu předběžné opatrnosti, který má být 
odvozen ze zásady obezřetnosti uvedené 
v čl. 191 odst. 2 prvním pododstavci 
Smlouvy. Tato zásada by se měla 
vztahovat na všechy části rybářských 
loďstev.

Or. en
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Pozměňovací návrh 273
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů by mělo být založeno na 
přístupu předběžné opatrnosti, který má být 
odvozen ze zásady obezřetnosti uvedené 
v čl. 191 odst. 2 prvním pododstavci 
Smlouvy.

(7) Udržitelné využívání biologických
mořských zdrojů by mělo být založeno na 
přístupu předběžné opatrnosti, který má být 
odvozen ze zásady obezřetnosti uvedené 
v čl. 191 odst. 2 prvním pododstavci 
Smlouvy. Pokud jsou k dispozici výsleky 
hodnocení sociálně-ekonomického 
dopadu těchto opatření na rybářská 
společenství, která jsou závislá 
na příslušných biologických zdrojích, 
mělo by se při uplatňování tohoto prístupu 
k těmto výsledkům přihlédnout.

Or. pt

Pozměňovací návrh 274
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů by mělo být založeno na 
přístupu předběžné opatrnosti, který má být 
odvozen ze zásady obezřetnosti uvedené 
v čl. 191 odst. 2 prvním pododstavci 
Smlouvy.

(7) Udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů by mělo být založeno na 
přístupu předběžné opatrnosti, který má být 
odvozen ze zásady obezřetnosti uvedené 
v čl. 191 odst. 2 prvním pododstavci 
Smlouvy, vždy však na základě vědeckých 
údajů a kritérií.

Or. es

Pozměňovací návrh 275
Lucas Hartong
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Společná rybářská politika by měla 
přispívat k ochraně mořského prostředí a 
zejména k dosažení dobrého stavu 
prostředí nejpozději do roku 2020, jak je 
stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí).

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Společná rybářská politika by měla 
přispívat k ochraně mořského prostředí a 
zejména k dosažení dobrého stavu 
prostředí nejpozději do roku 2020, jak je 
stanoveno v čl. 1 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí).

(8) Společná rybářská politika by měla 
přispívat k ochraně mořského prostředí a 
zejména ke splnění cílů směrnic 
o stanoviších, volně žijících ptácích a 
programu Natura 2000 a k dosažení 
dobrého stavu prostředí nejpozději do roku 
2020, jak je stanoveno v čl. 1 odst. 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí).

Or. fr
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Pozměňovací návrh 277
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Je naprosto nezbytné, aby společná 
rybářská politika přispívala ke strategii 
Evropské unie Energetika 2020 
(COM(2010)0639 final), a to na základě 
opatření zaměřených na podporu rozvoje 
rybolovného průmyslu, který by se 
vyznačoval nízkou spotřebou paliv 
a nízkými emisemi CO2.

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Společná rybářská politika by měla 
přispět také k zásobování trhu 
Společenství vysoce výživnými 
potravinami, a omezit tím závislost 
vnitřního trhu na potravinách, 
a k přímému a nepřímému vytváření 
pracovních míst a k hospodářskému 
rozvoji v pobřežních oblastech.

Or. pt

Pozměňovací návrh 279
Lucas Hartong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
by měly být omezeny a nežádoucí úlovky 
by měly být minimalizovány a postupně 
odstraněny.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 280
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
by měly být omezeny a nežádoucí úlovky 
by měly být minimalizovány a postupně 
odstraněny.

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
by měly být omezeny a nežádoucí úlovky 
by měly být pokud možno podstatně 
sníženy a postupně odstraněny, zejména 
na zákaldě investic do selektivně 
pracujících zařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 281
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
by měly být omezeny a nežádoucí úlovky 
by měly být minimalizovány a postupně 

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
by měly být omezeny a nežádoucí úlovky 
by měly být minimalizovány a postupně 
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odstraněny. odstraněny, pokud je to z technického 
hlediska možné.

Or. fr

Pozměňovací návrh 282
Carmen Fraga Estévez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
by měly být omezeny a nežádoucí úlovky 
by měly být minimalizovány a postupně 
odstraněny.

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, který by 
pomohl zajistit, že lidská činnost bude mít 
jen omezený dopad na mořské prostředí, 
a minimalizoval a postupně odstranil 
nežádoucí úlovky.

Or. es

Odůvodnění

Je zřejmé, že rybolovná činnost má vliv na mořský ekosystem a že by tento vliv neměl 
přesáhnout určitou hranici. Tento cíl týkající se zachování ekosystému by však měl být 
stanoven v souladu s jinými činnostmi, které mořské prostředí také ovlivňují.

Pozměňovací návrh 283
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
by měly být omezeny a nežádoucí úlovky 
by měly být minimalizovány a postupně 
odstraněny.

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
by měly být pod dohledem a mělo by se 
přistoupit k minimalizaci a postupnému 
odstranění nežádoucích úlovků, 
a to s přihlédnutím ke specifickým 
vlastnostem mořského ekosystému 
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a rybolovu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 284
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí
by měly být omezeny a nežádoucí úlovky 
by měly být minimalizovány a postupně 
odstraněny.

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému 
a územním plánování námořního 
prostoru, dopady neudržitelných 
rybolovných činností by měly být 
omezeny, mělo by být omezeno znečištění 
a negativní vliv rozvoje měst a cestovního 
ruchu na mořské prostředí a nežádoucí 
úlovky by měly být minimalizovány a 
postupně odstraněny.

Or. es

Pozměňovací návrh 285
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
by měly být omezeny a nežádoucí úlovky 
by měly být minimalizovány a postupně 
odstraněny.

(9) K řízení rybolovu musí být zaveden 
přístup založený na ekosystému, dopady 
rybolovných činností na životní prostředí 
by měly být omezeny a nežádoucí úlovky 
by měly být minimalizovány a postupně 
odstraněny, a to v mořských ekosystémech, 
kde je to uskutečnitelné.

Or. el
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Pozměňovací návrh 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran na základě 
poradních sborů a dlouhodobý náhled. 
Úspěšné řízení společné rybářské politiky 
závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na správném 
vědeckém poradenství založeném 
na aktuálních poznatcích, široké zapojení 
zúčastněných stran a dlouhodobý náhled. 
Úspěšné řízení společné rybářské politiky 
závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
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politikami Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Lucas Hartong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na mezinárodní, vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni a také na 
vzájemné slučitelnosti a soudržnosti 
přijatých opatření s ostatními politikami 
Unie.

Or. nl

Pozměňovací návrh 289
Marek Józef Gróbarczyk
za skupinu ECR

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
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politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie. Komise, Evropský 
parlament a členské státy se více zasadí 
o posílení regionální stránky společné 
rybářské politiky, pokud jde o čl. 2 odst. 1 
SFEU a o návrh dalších změn Smlouvy 
nezbytných k dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Carmen Fraga Estévez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
regionální, vnitrostátní a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

Or. es

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že důraz na regionální prvek je jedním z cílů této reformy, měla by být 
odpovědnost stanovena v tomto pořadí.
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Pozměňovací návrh 291
Iliana Malinova Iotova

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování v souladu s nejlepším 
dostupným vědeckým poradenstvím, 
široké zapojení zúčastněných stran a 
dlouhodobý náhled. Úspěšné řízení 
společné rybářské politiky závisí rovněž na 
jasné definici odpovědností na úrovni 
Unie, na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni a také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

Or. bg

Pozměňovací návrh 292
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními
politikami Unie.

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran v rámci 
sdíleného řízení a společné odpovědnosti a 
dlouhodobý náhled. Úspěšné řízení 
společné rybářské politiky závisí rovněž na 
jasné definici odpovědností na úrovni 
Unie, na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni a také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

Or. es
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Pozměňovací návrh 293
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními
politikami Unie.

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie. Vzhledem k rozdílným 
ústavním ujednáním platným 
v jednotlivých členských státech se u nich 
bude přesná definice odpovědnosti 
na různé úrovni lišit.

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném odborném vědeckém 
poradenství pro každou oblast, široké 
zapojení všech zúčastněných stran a 
dlouhodobý náhled. Úspěšné řízení 
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odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

společné rybářské politiky závisí rovněž na 
jasné definici odpovědností na úrovni 
Unie, na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni a také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

Or. el

Pozměňovací návrh 295
George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran a dlouhodobý 
náhled. Úspěšné řízení společné rybářské 
politiky závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na správném 
vědeckém poradenství založeném 
na aktuálních poznatcích, široké zapojení 
zúčastněných stran a dlouhodobý náhled. 
Úspěšné řízení společné rybářské politiky 
závisí rovněž na jasné definici 
odpovědností na úrovni Unie, na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni a 
také na vzájemné slučitelnosti 
a soudržnosti přijatých opatření s ostatními 
politikami Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Společná rybářská politika by měla 
uznávat a vážit si úlohy žen v oblasti 
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rybolovu a chránit ji, a to jak pokud jde 
o činnost závislou na drobném pobřežním 
rybolovu a sběru měkkýšů, jako je výroba 
a oprava rybářských sítí a zpracování 
a uvádění produktů rybolovu na trh, tak 
i pokud jde o jinou činnost při 
poskytování logistické podpory odvětví 
rybolovu a při zajišťování dodržování 
zásady rovnosti mezi muži a ženami.

Or. es

Pozměňovací návrh 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Je nutné zabránit zbytečnému 
utrpení mořských volně žijících druhů, 
včetně ryb, žraloků, želv, mořských ptáků 
a savců, a proto je nutné vypracovat 
dokonalejší způsoby jejich lovu a porážky.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Provádění společné rybářské politiky 
by mělo zohlednit vzájemné vztahy s 
ostatními námořními záležitostmi, jimiž se 
zabývá integrovaná námořní politika, s 
uznáním, že všechny záležitosti týkající se 
evropských oceánů a moří jsou vzájemně 
propojené, včetně územního plánování 
námořních prostor. Soudržnost a integrace 

(12) Provádění společné rybářské politiky 
by mělo zohlednit vzájemné vztahy s 
ostatními námořními záležitostmi, jimiž se 
zabývá integrovaná námořní politika, s 
uznáním, že všechny záležitosti týkající se 
evropských oceánů a moří jsou vzájemně 
propojené, včetně územního plánování 
námořních prostor. Soudržnost a integrace 
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by měly být zajištěny v řízení různých 
odvětvových politik v rámci Baltského 
moře, Severního moře, Keltského moře, 
Biskajského zálivu, pobřeží Iberského 
poloostrova, povodí Středozemního a 
Černého moře.

by měly být zajištěny v řízení různých 
odvětvových politik v rámci Baltského 
moře, Severního moře, Keltského moře,
Biskajského zálivu, pobřeží Iberského 
poloostrova, povodí Středozemního a 
Černého moře, Antil, Francouzské Guiany 
a Indického oceánu.

Or. fr

Odůvodnění

Komise zapomněla na nejvzdálenější regiony Unie.

Pozměňovací návrh 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Provádění společné rybářské politiky 
by mělo zohlednit vzájemné vztahy s 
ostatními námořními záležitostmi, jimiž se 
zabývá integrovaná námořní politika, s 
uznáním, že všechny záležitosti týkající se 
evropských oceánů a moří jsou vzájemně 
propojené, včetně územního plánování 
námořních prostor. Soudržnost a integrace 
by měly být zajištěny v řízení různých 
odvětvových politik v rámci Baltského 
moře, Severního moře, Keltského moře, 
Biskajského zálivu, pobřeží Iberského 
poloostrova, povodí Středozemního a 
Černého moře.

(12) Provádění společné rybářské politiky 
by mělo zohlednit vzájemné vztahy s 
ostatními námořními záležitostmi, jimiž se 
zabývá integrovaná námořní politika, s 
uznáním, že všechny záležitosti týkající se 
evropských oceánů a moří jsou vzájemně 
propojené, včetně územního plánování 
námořních prostor. Soudržnost a integrace 
by měly být zajištěny v řízení různých 
odvětvových politik v rámci Baltského 
moře, Atlantického oceánu, Severního 
moře, Keltského moře, Biskajského zálivu, 
pobřeží Iberského poloostrova, povodí 
Středozemního a Černého moře a povodí 
nejvzdálenějších regionů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 300
Carmen Fraga Estévez
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Provádění společné rybářské politiky 
by mělo zohlednit vzájemné vztahy s 
ostatními námořními záležitostmi, jimiž se 
zabývá integrovaná námořní politika24,
s uznáním, že všechny záležitosti týkající 
se evropských oceánů a moří jsou 
vzájemně propojené, včetně územního 
plánování námořních prostor. Soudržnost a 
integrace by měly být zajištěny v řízení 
různých odvětvových politik v rámci 
Baltského moře, Severního moře, 
Keltského moře, Biskajského zálivu, 
pobřeží Iberského poloostrova, povodí 
Středozemního a Černého moře.

(12) Provádění společné rybářské politiky 
by mělo zohlednit vzájemné vztahy 
s ostatními námořními záležitostmi a být 
obecně v souladu s dalšími politikami 
Unie s vědomím, že všechny záležitosti 
týkající se evropských oceánů a moří jsou 
vzájemně propojené, včetně územního 
plánování námořních prostor. Soudržnost a 
integrace by měly být zajištěny v řízení 
různých odvětvových politik v rámci 
Baltského moře, Severního moře, 
Keltského moře, Biskajského zálivu, 
pobřeží Iberského poloostrova, povodí 
Středozemního a Černého moře.

Or. es

Odůvodnění

Společná rybářská politika by měla být v souladu se všemi politikami Unie, aniž by některé 
z nich podléhala.

Pozměňovací návrh 301
Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Provádění společné rybářské politiky
by mělo zohlednit vzájemné vztahy 
s ostatními námořními záležitostmi, jimiž 
se zabývá integrovaná námořní politika, 
s uznáním, že všechny záležitosti týkající 
se evropských oceánů a moří jsou 
vzájemně propojené, včetně územního 
plánování námořních prostor. Soudržnost 
a integrace by měly být zajištěny v řízení 
různých odvětvových politik v rámci 
Baltského moře, Severního moře, 

(12) Společná rybářská politika (SRP) by 
měla na základě integrovaného přístupu 
zaměřeného na zachování ekosystémů, 
který by se zaměřoval na správu mořského 
prostředí, jež by zahrnovala všechna 
odvětví a byla zahájením procesu 
podporujícího udržitelné využívání 
oceánů a moří, zohlednit integrovanou
námořní politiku a zároveň podporovat 
rozvoj námořních odvětví a pobřežních 
oblastí a být současně dokonalým 
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Keltského moře, Biskajského zálivu, 
pobřeží Iberského poloostrova, povodí 
Středozemního a Černého moře.

stmelujícím prvkem všech propojených 
činností se vztahem k moři a rozumného 
prostorového využívání moře. V řízení 
různých odvětvových politik v rámci 
Baltského moře, Severního moře, 
Keltského moře, Biskajského zálivu, 
pobřeží Iberského poloostrova, povodí 
Středozemního a Černého moře by měla 
být zajištěna soudržnost a integrace. 

Or. it

Pozměňovací návrh 302
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Rybářská plavidla Unie by měla mít 
rovný přístup do vod Unie a ke zdrojům, 
které podléhají pravidlům SRP.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Lucas Hartong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Rybářská plavidla Unie by měla mít 
rovný přístup do vod Unie a ke zdrojům, 
které podléhají pravidlům SRP.

(13) Rybářská plavidla Unie by měla mít 
rovný přístup do evropských vod a ke 
zdrojům, které podléhají pravidlům SRP.

Or. nl

Pozměňovací návrh 304
João Ferreira
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Rybářská plavidla Unie by měla mít 
rovný přístup do vod Unie a ke zdrojům, 
které podléhají pravidlům SRP.

(13) Přístup do vod Unie a ke zdrojům, 
které by podléhaly pravidlům SRP, by 
mohl být podmíněn původem 
na charakteristikou loďstva, lovným 
zařízením a stavem ochrany rybolovných 
zdrojů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie. Tato pravidla 
rovněž zachovala tradiční rybářské 
činnosti, na kterých je do velké míry 
závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
pravidla by tedy měla platit i nadále.

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie, čímž přispěla 
k zachování rybolovných zdrojů. Tato 
pravidla rovněž zachovala tradiční 
rybářské činnosti, na kterých je do velké 
míry závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
pravidla by tedy měla platit i nadále 
a mohla by být posílena tak, aby 
zajišťovala přednostní přístup drobným, 
místním, tradičním či pobřežním rybářům.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie. Tato pravidla 
rovněž zachovala tradiční rybářské 
činnosti, na kterých je do velké míry 
závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
pravidla by tedy měla platit i nadále.

(14) Platná pravidla omezující přístup 
ke zdrojům v pásmu 12 námořních mil od 
linií členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie, čímž přispěla 
k zachování rybolovných zdrojů, přičemž 
stejných výsledků bylo dosaženo v pásmu 
100 námořních mílí od Azor, Madeiry 
a Kanárských ostrovů. Tato pravidla 
rovněž zachovala tradiční rybářské 
činnosti, na kterých je do velké míry 
závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
pravidla by tedy měla platit i nadále.

Or. pt

Pozměňovací návrh 307
Diane Dodds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie. Tato pravidla 
rovněž zachovala tradiční rybářské 
činnosti, na kterých je do velké míry 
závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
pravidla by tedy měla platit i nadále.

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie, čímž přispěla 
k zachování rybolovných zdrojů. Tato 
pravidla rovněž zachovala tradiční 
rybářské činnosti, na kterých je do velké 
míry závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
pravidla by tedy měla platit i nadále 
a mohla by být posílena tak, aby 
s pihlédnutím k rozdílům mezi členskými 
státy a k regionálním rozdílům zajišťovala 
přednostní přístup drobným, tradičním 
a pobřežním rybářům.
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Or. en

Pozměňovací návrh 308
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie. Tato pravidla 
rovněž zachovala tradiční rybářské 
činnosti, na kterých je do velké míry 
závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
pravidla by tedy měla platit i nadále.

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie, čímž přispěla 
k zachování rybolovných zdrojů. Tato 
pravidla rovněž zachovala tradiční 
rybářské činnosti, na kterých je do velké 
míry závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
pravidla by tedy měla platit i nadále, 
přičemž by se podle nich mělo 
12 námořních mílí vyčlenit v oblastech, 
kde je to možné, na drobný rybolov.

Or. es

Pozměňovací návrh 309
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie. Tato pravidla 
rovněž zachovala tradiční rybářské 
činnosti, na kterých je do velké míry 
závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie. Tato pravidla 
rovněž zachovala tradiční rybářské 
činnosti, na kterých je do velké míry 
závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
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pravidla by tedy měla platit i nadále. pravidla by tedy měla platit i nadále
na dobu neurčitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 310
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie. Tato pravidla 
rovněž zachovala tradiční rybářské 
činnosti, na kterých je do velké míry 
závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
pravidla by tedy měla platit i nadále.

(14) Platná pravidla omezující přístup ke 
zdrojům v pásmu 12 námořních mil od linií 
členských států fungovala dostatečně 
uspokojivě a omezila intenzitu rybolovu 
v nejcitlivější části vod Unie. Tato pravidla 
rovněž zachovala tradiční rybářské 
činnosti, na kterých je do velké míry 
závislý hospodářský a sociální rozvoj 
některých pobřežních komunit. Tato 
pravidla by tedy měla platit 
i nadále, přičemž by se měla stát trvalou 
zásadou a měla by být posílena tak, aby 
zajišťovala přednostní přístup drobným, 
tradičním a pobřežním rybářům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Je nutné rozšířit definici drobného 
rybolovu, tak aby byl vzat v úvahu soubor 
kritérií, která přesahují striktní kritérium 
velikosti plavidla, mj. převládající 
povětrnostní podmínky, dopad způsobu 
rybolovu na mořský ekosystém, doba 
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pobytu na moři nebo vlastnosti 
hospodářské jednotky, která zdroje 
využívá. Zvláštního uznání by se mělo 
dostat malým pobřežním ostrovlm 
závislým na rybolovu, které by měly být 
podporovány jak na základě přidělování 
dalších zdrojů, tak finančně, aby bylo 
umožněno jejich přežití a prosperita 
v budoucnosti.

Or. en

Odůvodnění

Uvádíme zde typický příklad, který ukazuje, jak je nebezpečné používat zásadu stejného řešení 
všech situací:  pobřežní ostrovy se vyznačují svou závilostí na malých plavidlech, které jsou 
vystaveny nepřízni povětrnostních podmínek na pobřeží Atlantiku. Jedná se o jedinečnou, 
dramatickou a drsnou stránku našeho společného evropského dědictví, které na vlastní 
nebezpečí ztrácíme.  Používaná criteria, v jejichž rámci se uplatňuje 12metrová kategorie 
pro velikost plavidel, jsou v tomto případě nevhodná.

Pozměňovací návrh 312
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V kontextu integrované námořní 
politiky a společné rybářské politiky je 
nutné uznat zvláštní charakteristiku 
nejvzdálenějších regionů, zejména těch, 
které nedisponují kontinentálním šelfem 
a jejichž zdroje se soustřeďují kolem 
podmořských vyvýšenin a hor. Přístup 
do těchto nestabilních biogeografických 
oblastí by se měl regulovat a tyto oblasti 
by měly být chráněny a využívány v rámci 
dostupných zdrojů.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 313
Lucas Hartong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských 
ostrovů by tedy mělo být zachováno.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 314
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských 
ostrovů by tedy mělo být zachováno.

(15) Biologické mořské zdroje ve všech 
nejvzdálenějších regionech Unie by měly 
být nadále pod zvláštní ochranou, neboť 
přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto regionů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
nejvzdálenějších regionů by tedy mělo být 
zachováno.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských 
ostrovů by tedy mělo být zachováno.

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských 
ostrovů by tedy mělo být zachováno. Tento 
zvláštní ochranný režim by se měl rozšířit 
také na vody Francouzských Antil, 
Guiany a Reunionu, jejichž situace je 
stejná jako situace uvedených 
nejvzdálenějších regionů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 316
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských 
ostrovů by tedy mělo být zachováno.

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů, 
včetně jejich mořských oblastí označených 
z biogeografického hlediska za citlivé, by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Určité rybolovné 
činnosti v těchto vodách by se proto měly 
omezit na rybářská plavidla zapsaná 
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v přístavech Azorských ostrovů, Madeiry 
a Kanárských ostrovů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 317
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských 
ostrovů by tedy mělo být zachováno.

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských 
ostrovů by tedy mělo být zachováno
na dobu neurčitou.

Or. en

Pozměňovací návrh 318
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 

(15) Měla by být zachována a posílena 
zvláštní ochrana biologických mořských 
zdrojů v oblasti Azor, Madeiry a 
Kanárských ostrovů, neboť přispívají k 
zachování místního hospodářství těchto 
ostrovů, s ohledem na strukturální, sociální 
a hospodářskou situaci těchto ostrovů. 
Určité rybolovné činnosti v těchto vodách 
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rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských 
ostrovů by tedy mělo být zachováno.

by se proto měly omezit na rybářská 
plavidla zapsaná v přístavech Azorských 
ostrovů, Madeiry a Kanárských ostrovů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských 
ostrovů by tedy mělo být zachováno.

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
měly být nadále pod zvláštní ochranou, 
neboť přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech 
Azorských ostrovů, Madeiry a Kanárských 
ostrovů by tedy mělo být zachováno. Tento 
zvláštní ochranný režim by se měl rozšířit 
také na vody Francouzských Antil, 
Guiany a Reunionu, jejichž situace je 
stejná jako situace uvedených 
nejvzdálenějších regionů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Je nutné podporovat rozvoj hlavních 
odvětví, v nichž mají nejvzdálenější 
regiony možnost se specializovat a mají 
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významnou komparativní výhodu, 
např. v oblasti rybolovu a akvakultury. 
Aby bylo možné uplatňovat společnou 
rybářskou politiku se zaměřením 
na regiony, bude nezbytné uznat jejich 
zvláštní postavení a použít článek 349 
a čl. 355 odst. 1 SFEU. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Je nutné podporovat rozvoj hlavních 
odvětví, v nichž mají nejvzdálenější 
regiony možnost se specializovat a mají 
významnou komparativní výhodu, 
např. v oblasti rybolovu a akvakultury. 
Aby bylo možné uplatňovat společnou 
rybářskou politiku se zaměřením 
na regiony, bude nezbytné uznat jejich 
zvláštní postavení a použít článek 349 
a čl. 355 odst. 1 SFEU. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Cíle udržitelného využívání 
biologických mořských zdrojů se účinněji 
dosáhne prostřednictvím víceletého 
přístupu k řízení rybolovu, stanovujícího 
jakožto prioritu víceleté plány, které 

(16) Cíle udržitelného využívání 
biologických mořských zdrojů se účinněji 
dosáhne prostřednictvím víceletého 
přístupu k řízení rybolovu, stanovujícího 
jakožto prioritu víceleté plány, které 
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odrážejí zvláštnosti různých rybolovných 
oblastí.

odrážejí zvláštnosti různých mořských 
rybolovných oblastí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 323
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Cíle udržitelného využívání 
biologických mořských zdrojů se účinněji 
dosáhne prostřednictvím víceletého 
přístupu k řízení rybolovu, stanovujícího 
jakožto prioritu víceleté plány, které 
odrážejí zvláštnosti různých rybolovných 
oblastí.

(16) Cíle udržitelného využívání 
biologických mořských zdrojů se účinněji 
dosáhne prostřednictvím víceletého 
přístupu k řízení rybolovu, stanovujícího 
jakožto prioritu víceleté dynamické 
a specializované plány, které odrážejí 
zvláštnosti různých rybolovných 
a mořských oblastí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Cíle udržitelného využívání 
biologických mořských zdrojů se účinněji 
dosáhne prostřednictvím víceletého 
přístupu k řízení rybolovu, stanovujícího 
jakožto prioritu víceleté plány, které 
odrážejí zvláštnosti různých rybolovných 
oblastí.

(16) Cíle udržitelného využívání 
biologických mořských zdrojů se účinněji 
dosáhne prostřednictvím víceletého 
přístupu k řízení rybolovu. Za tímto 
účelem by členské státy měly úzce 
spolupracovat s veřejnými orgány 
a regionálními poradními sbory, aby byly 
vytvořeny podmínky pro udržitelnost 
i na místní úrovni, a to na základě 
zapojení zainteresovaných stran 
na regionální úrovni, kde jsou rozhodnutí 
přijímána ucelenějším způsobem a vedou 
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k vytvoření víceletých plánů, přičemž 
přioritou by měly být víceleté plány, které 
odrážejí zvláštnosti různých rybolovných 
oblastí.

Or. it

Pozměňovací návrh 325
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Cíle udržitelného využívání 
biologických mořských zdrojů se účinněji 
dosáhne prostřednictvím víceletého 
přístupu k řízení rybolovu, stanovujícího 
jakožto prioritu víceleté plány, které 
odrážejí zvláštnosti různých rybolovných 
oblastí.

(16) Cíle udržitelného využívání 
biologických mořských zdrojů se účinněji 
dosáhne prostřednictvím víceletého 
přístupu k řízení rybolovu, stanovujícího 
jakožto prioritu víceleté plány, které 
odrážejí biologické zvláštnosti různých 
druhů a zvláštní vlastnosti každé 
rybolovné oblasti. Aby bylo možné 
vypracovat plány řízení, je nutné nejdříve 
vytvořit atlas stávajícího rybolovu, kde by 
byl vyznačen tento rybolov i stávající 
rybolovné oblasti, poté je nutné zjistit, 
jaké řídící systémy se v současné době 
používají, a jako poslední krok je nutné 
stanovit konkrétní řídící jednoky, které by 
vytvořily konečné plány řízení.

Or. es

Pozměňovací návrh 326
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Víceleté plány by se měly pokud 
možno vztahovat k více populacím, pokud 

(17) Víceleté plány by se měly pokud 
možno vztahovat k více populacím, pokud 
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jsou tyto populace využívány společně. 
Víceleté plány by měly stanovit základ pro 
stanovení rybolovných práv a vyčíslitelné 
cíle pro udržitelné využívání dotčených 
populací a mořských ekosystémů tím, že 
definují jasné časové rámce a ochranné 
mechanismy pro nepředvídaný vývoj.

jsou tyto populace využívány společně. 
Víceleté plány by měly stanovit základ pro 
stanovení rybolovných práv a vyčíslitelné 
cíle pro udržitelné využívání dotčených 
populací a mořských ekosystémů tím, že by 
definovaly jasné časové rámce a ochranné 
mechanismy pro nepředvídaný vývoj.
Víceleté plány by se měly řídit také přesně 
stanovnými cíli v oblasti řízení, aby 
přispěly k udržitelnému využívání 
příslušných rybích populací a mořských 
ekosystémů. V případě, že způsob řízení 
může mít socioekonomický vliv na dotyčné 
regiony, měly by tyto plány být upraveny 
po poradě se subjekty působícími v oblasti 
rybolovu a vědeckými pracovníky 
i institucionálními partnery.

Or. fr

Pozměňovací návrh 327
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Víceleté plány by se měly pokud 
možno vztahovat k více populacím, pokud 
jsou tyto populace využívány společně. 
Víceleté plány by měly stanovit základ pro 
stanovení rybolovných práv a vyčíslitelné 
cíle pro udržitelné využívání dotčených 
populací a mořských ekosystémů tím, že 
definují jasné časové rámce a ochranné 
mechanismy pro nepředvídaný vývoj.

(17) Víceleté plány by se měly pokud 
možno vztahovat k více populacím, pokud 
jsou tyto populace využívány společně. 
Víceleté plány by měly stanovit základ pro 
stanovení rybolovných práv a vyčíslitelné 
cíle pro udržitelné využívání dotčených 
populací a mořských ekosystémů tím, že by 
definovaly jasné časové rámce a zároveň 
zajistit, aby bylo tyto časové rámce možné 
upravit podle dynamického vývoje rybích 
populací, přičemž tyto plány by se měly 
vztahovat na různé segmenty plavidel 
členských států lovících tyto populace 
a rozpošovat mezi těmito segmenty podle 
míry odlovu zdrojů, které mají být 
obnoveny.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 328
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Víceleté plány by se měly pokud 
možno vztahovat k více populacím, pokud 
jsou tyto populace využívány společně. 
Víceleté plány by měly stanovit základ pro 
stanovení rybolovných práv a vyčíslitelné 
cíle pro udržitelné využívání dotčených 
populací a mořských ekosystémů tím, že 
definují jasné časové rámce a ochranné 
mechanismy pro nepředvídaný vývoj.

(17) Víceleté plány by se měly pokud 
možno vztahovat k více populacím, pokud 
jsou tyto populace využívány společně. 
Víceleté plány by měly stanovit základ pro 
stanovení rybolovných práv a vyčíslitelné 
cíle pro udržitelné využívání dotčených 
populací a mořských ekosystémů tím, že 
definují jasné časové rámce a ochranné 
mechanismy pro nepředvídaný vývoj.
Víceleté plány by měly být vypracovány 
v plné spolupráci s zúčastněnými 
stranami, členskými státy a poradními 
sbory.

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Víceleté plány by se měly pokud 
možno vztahovat k více populacím, pokud 
jsou tyto populace využívány společně. 
Víceleté plány by měly stanovit základ pro 
stanovení rybolovných práv a vyčíslitelné 
cíle pro udržitelné využívání dotčených 
populací a mořských ekosystémů tím, že 
definují jasné časové rámce a ochranné 
mechanismy pro nepředvídaný vývoj.

(17) Víceleté plány by se měly pokud 
možno vztahovat k více populacím, pokud 
jsou tyto populace využívány společně. 
Víceleté plány by měly stanovit základ pro 
stanovení rybolovných práv a vyčíslitelné 
cíle pro udržitelné využívání dotčených 
populací a mořských ekosystémů tím, že 
definují jasné časové rámce a ochranné 
mechanismy pro nepředvídaný vývoj.
Víceleté plány by se měly řídit také přesně 
stanovnými cíli v oblasti řízení, aby 
přispěly k udržitelnému využívání 
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příslušných rybích populací a mořských 
ekosystémů. V případě, že způsob řízení 
může mít socioekonomický vliv na dotyčné 
regiony, měly by tyto plány být upraveny 
po poradě se subjekty působícími v oblasti 
rybolovu a vědeckými pracovníky 
i institucionálními partnery.

Or. fr

Pozměňovací návrh 330
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení 
a odstranění současných vysokých úrovně
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla
by být stanovena a postupně prováděna 
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření k výraznému
snížení úrovně nežádoucích úlovků a 
výmětů s přihlédnutím ke zvláštnostem 
každé rybolovné oblasti, a to na základě 
předchozího posouzení vlivu daných 
opatření, kdy by se analyzovaly příčiny 
výmětů a sociální a hospodářský dopad 
navrhovaných opatření a jejich vliv 
na životní prostředí. Nežádoucí úlovky a 
výměty ve skutečnosti představují značné 
plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měly 
by být vytvořeny a používány víceleté 
programy opatření zaměřené na podstatné 
omezení výmětů.

Or. fr

Odůvodnění

Soulad s článkem 15, který se týká podstatného omezení výmětů.

Pozměňovací návrh 331
Estelle Grelier
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření k výraznému
snížení úrovně nežádoucích úlovků a 
výmětů s přihlédnutím ke zvláštnostem 
každé rybolovné oblasti, a to na základě 
předchozího posouzení daných opatření, 
kdy by se analyzovaly příčiny výmětů 
a socioekonomický dopad navrhovaných 
opatření a jejich vliv na životní prostředí. 
Nežádoucí úlovky a výměty ve skutečnosti 
představují značné plýtvání a mohou mít
negativní dopad na udržitelné využívání 
biologických mořských zdrojů a mořských 
ekosystémů, jakož i finanční dostupnost 
rybolovu. Měly by být vytvořeny 
a zavedeny plány na omezení výmětů 
všech řízených populací ulovených během 
rybolovných činností ve vodách Unie nebo 
rybářskými plavidly Unie, aby se 
podpořila selektivněji pracující rybolovná 
zařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní 
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní 
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně zavedena
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povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie. Budou přijata opatření, 
která zajistí využití vyložených 
nežádoucích úlovků, tak aby již nebyly 
vyhazovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Carmen Fraga Estévez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní 
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
pokud možno k odstranění současných 
vysokých úrovní nežádoucích úlovků a 
výmětů. Nežádoucí úlovky a výměty ve 
skutečnosti představují značné plýtvání a 
mají negativní dopad na udržitelné 
využívání biologických mořských zdrojů a 
mořských ekosystémů, jakož i finanční 
dostupnost rybolovu. Měla by být 
postupně stanovena a zavedena povinnost 
vykládky všech úlovků řízených populací 
ulovených během rybolovných činností 
ve vodách Unie.

Or. es

Odůvodnění

Snížení a pokud možno ukončení vyhazování nežádoucích úlovků rybích druhů bude možné 
dosáhnout pouze případ od případu a poté, co bude nalezeno řešení základních příčin. Proto 
by měla být tato povinnost zaváděna postupně, stejně jako povinnost vykládat všechny úlovky.

Pozměňovací návrh 334
Maria do Céu Patrão Neves
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a
odstranění současných vysokých úrovní 
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
postupnému odstranění současných 
vysokých úrovní nežádoucích úlovků 
a výmětů. Nežádoucí úlovky a výměty ve 
skutečnosti představují značné plýtvání a 
mají negativní dopad na udržitelné 
využívání biologických mořských zdrojů a 
mořských ekosystémů, jakož i finanční 
dostupnost rybolovu, a to z finančních 
důvodů, které je nutné urychleně 
prozkoumat, aby je bylo možné odstranit. 
Měla by být stanovena a postupně 
zavedena povinnost vykládky všech úlovků 
řízených populací ulovených během 
rybolovných činností ve vodách Unie nebo 
rybářskými plavidly Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní 
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
postupnému odstranění současných 
vysokých úrovní nežádoucích úlovků a 
výmětů. Nežádoucí úlovky a výměty ve 
skutečnosti představují značné plýtvání a 
mají negativní dopad na udržitelné 
využívání biologických mořských zdrojů a 
mořských ekosystémů, jakož i finanční 
dostupnost rybolovu. Měla by být 
stanovena a postupně zavedena povinnost 
vykládky všech úlovků řízených populací 
ulovených během rybolovných činností ve 
vodách Unie nebo rybářskými plavidly 
Unie.
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Or. it

Pozměňovací návrh 336
George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní 
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba praktická a realistická
opatření ke snížení a odstranění 
současných vysokých úrovní nežádoucích 
úlovků a výmětů. Dřívější právní předpisy 
naneštěstí často nutily rybáře k provádění 
výmětů cenných zdrojů. Výměty 
představují značné plýtvání a mají 
negativní dopad na udržitelné využívání 
biologických mořských zdrojů a mořských 
ekosystémů, jakož i finanční dostupnost 
rybolovu. Pro jednotlivé rybolovné oblasti 
by měla být stanovena a postupně zavedena
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní 
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
pokud možno odstranění současných 
vysokých úrovní nežádoucích úlovků a 
výmětů. Nežádoucí úlovky a výměty ve 
skutečnosti představují značné plýtvání a 
mají negativní dopad na udržitelné 
využívání biologických mořských zdrojů a 
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jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

mořských ekosystémů, jakož i finanční 
dostupnost rybolovu. Měla by být 
stanovena a postupně zavedena povinnost 
vykládky všech úlovků řízených populací 
ulovených během rybolovných činností ve 
vodách Unie nebo rybářskými plavidly 
Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení 
a odstranění současných vysokých úrovní
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu.
Měla by být stanovena a postupně 
prováděna povinnost vykládky všech 
úlovků řízených populací ulovených 
během rybolovných činností ve vodách 
Unie nebo rybářskými plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení
současné vysoké úrovně nežádoucích 
úlovků a výmětů pomocí častěji 
uplatňovaných dokonalejších možností, 
jak se vyhnout úlovkům nežádoucích 
druhů a jak je minimalizovat. Tyto 
postupy je nutné podporovat na základě 
realistických pobídek na všech úrovních.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz výmětů tento problem, který je velmi mnohostranný a komplikovaný, nevyřeší. Účinným 
způsobem řešení této otázky je zavedení opatření zaměřených na to, jak se vyhnout úlovkům 
nežádoucích druhů ryb a minimalizovat je, která by byla v určitém časovém horizontu 
podpořena pobídkami. Užitečnost zákazu výmětů by se měla hodnotit teprve po zavedení 
těchto opatření, která v podstatě všem výmětům zabrání.

Pozměňovací návrh 339
Izaskun Bilbao Barandica
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu.
Měla by být stanovena a postupně 
prováděna povinnost vykládky všech 
úlovků řízených populací ulovených 
během rybolovných činností ve vodách 
Unie nebo rybářskými plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
postupnému odstranění současné vysoké 
úrovně nežádoucích úlovků a výmětů
na základě analýzy jednotlivých 
rybolovných oblastí a s přihlédnutím 
k technickým, regulačním a tržním 
důvodům, tak aby díky tomu, že nebudou 
zbrkle přijata žádná opatření, která by 
odvětví rybolovu destabilizovala, došlo 
ke zmírnění sociálně-ekonomického 
dopadu na dané odvětví a aby byla 
zajištěna dlouhodobá udržitelnost. Měla 
by být stanovena povinnost vykládky všech 
úlovků řízených populací ulovených 
během rybolovných činností ve vodách 
Unie nebo rybářskými plavidly Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 340
Bastiaan Belder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření k co největšímu
snížení současné vysoké úrovně
nežádoucích úlovků, aby se zabránilo 
výmětům. Nežádoucí úlovky a výměty ve 
skutečnosti představují značné plýtvání a 
mají negativní dopad na udržitelné 
využívání biologických mořských zdrojů a 
mořských ekosystémů, jakož i finanční 
dostupnost rybolovu. V případě 
jednodruhového rybolovu by měla být 
stanovena a postupně zavedena povinnost 
vykládky všech úlovků řízených populací 
ulovených během rybolovných činností ve 
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vodách Unie nebo rybářskými plavidly 
Unie. V případě smíšeného rybolovu, kdy 
není možné se vyhnout nežádoucím 
úlovkům a stanovit povinnost vykládat 
veškeré úlovky, musí být cílem postupné 
omezování nežádoucích úlovků a výmětů.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současné vysoké úrovně
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně zavedena
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie. Pozornost by se měla 
přednostně zaměřit na vypracování, 
podporu a prosazování opatření a pobídek 
zaměřených především na to, jak se 
vyhnout nežádoucím úlovkům.

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současné vysoké úrovně
nežádoucích úlovků a výmětů pokud 
možno ve všech mořských ekosystémech.
Nežádoucí úlovky a výměty ve skutečnosti 
představují v celé řadě mořských prostředí 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně zavedena
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie. Uplatňování tohoto 
opatření musí být založeno 
na zdokumentovaných vědeckých studiích 
s přihlédnutím ke zvláštním rysům 
evropských rybolovných oblastí, přičemž 
zároveň je nutné prozkoumat důvody 
výmětů, aby bylo v každém případě 
zajištěno používání vhodného 
rybolovného zařízení.

Or. el

Pozměňovací návrh 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současných vysokých úrovní
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla 
by být stanovena a postupně prováděna 

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení a 
odstranění současné vysoké úrovně
nežádoucích úlovků a výmětů 
s přihlédnutím ke zvláštním rysům každé 
rybolovné oblasti, přičemž v rámci plánů 
řízení je nutné přijmout vhodná opatření 
na jejich snížení. Nežádoucí úlovky a 
výměty ve skutečnosti představují značné 
plýtvání a mají negativní dopad na 
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povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Je 
nutné se zabývat konkrétním problémem, 
jak omezit výměty v rámci smíšeného 
rybolovu a v rámci rybolovu, který se 
neřídí systémem celkových přípustných 
odlovů, jako v případě Středozemního 
moře.

Or. es

Pozměňovací návrh 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení 
a odstranění současných vysokých úrovní
nežádoucích úlovků a výmětů. Nežádoucí 
úlovky a výměty ve skutečnosti představují 
značné plýtvání a mají negativní dopad na 
udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů a mořských ekosystémů, 
jakož i finanční dostupnost rybolovu. Měla
by být stanovena a postupně prováděna
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

(18) Jsou potřeba opatření k výraznému
snížení úrovně nežádoucích úlovků a 
výmětů s přihlédnutím ke zvláštnostem 
každé rybolovné oblasti, a to na základě 
předchozího posouzení daných opatření, 
kdy by se analyzovaly příčiny výmětů 
a socioekonomický dopad navrhovaných 
opatření a jejich vliv na životní prostředí. 
Nežádoucí úlovky a výměty ve skutečnosti 
představují značné plýtvání a mohou mít
negativní dopad na udržitelné využívání 
biologických mořských zdrojů a mořských 
ekosystémů, jakož i finanční dostupnost 
rybolovu. Měly by být vytvořeny 
a zavedeny plány na omezení výmětů 
všech řízených populací ulovených během 
rybolovných činností ve vodách Unie nebo 
rybářskými plavidly Unie, aby se 
podpořila selektivněji pracující rybolovná 
zařízení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Za účelem vytvoření pobídek 
na zdokonalení selektivnějšího rybolovu 
by se celkový přípustný odlov neměl zvýšit 
o množství vylovených ryb, které by byly 
jinak součástí výmětu.

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Povinnost vykládky všech řízených 
úlovků by měla být zaváděna individuálně 
pro jednotlivé rybolovné oblasti. Z tohoto 
nařízení se vyjmou druhy s vysokou mírou 
přežití, které již byly součástí výmětu.

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Bastiaan Belder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Právní předpisy, které dříve nutily 
rybáře v rámci smíšeného rybolovu 
k výmětům části úlovků, by se měly 
změnit. Přednostně by měl být proveden 
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výzkum týkající se míry přežití výmětů. 
Z legislativního i finančního hlediska by 
měl být umožněn vznik iniciativ 
zaměřených na selektivnější a novější 
rybolovná zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Za účelem vytvoření pobídek 
na zdokonalení selektivnějšího rybolovu 
by se celkový přípustný odlov neměl zvýšit 
o množství vylovených ryb, které by byly 
jinak součástí výmětu.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění daného hospodářského 
subjektu. Způsoby využití vykládek úlovků 
ryb, které nedosahují minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů, 
by měly být omezené a neměly by 
zahrnovat prodej pro lidskou spotřebu.

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 350
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění daného hospodářského 
subjektu. Způsoby využití vykládek úlovků 
ryb, které nedosahují minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů, 
by měly být omezené a neměly by 
zahrnovat prodej pro lidskou spotřebu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění daného hospodářského 
subjektu. Způsoby využití vykládek úlovků 
ryb, které nedosahují minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů, 
by měly být omezené a neměly by 
zahrnovat prodej pro lidskou spotřebu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 352
Lucas Hartong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění daného hospodářského 
subjektu. Způsoby využití vykládek úlovků 
ryb, které nedosahují minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů, 
by měly být omezené a neměly by 
zahrnovat prodej pro lidskou spotřebu.

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění či znevýhodnění daného 
hospodářského subjektu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 353
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění daného hospodářského 
subjektu. Způsoby využití vykládek úlovků 
ryb, které nedosahují minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů, by měly být 
omezené a neměly by zahrnovat prodej pro 
lidskou spotřebu.

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění daného hospodářského 
subjektu. Způsoby využití vykládek úlovků 
ryb, které nedosahují minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů, by měly být 
kontrolovány a neměly by zahrnovat 
prodej pro lidskou spotřebu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 354
Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění daného hospodářského 

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění daného hospodářského 
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subjektu. Způsoby využití vykládek úlovků 
ryb, které nedosahují minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů, by měly být 
omezené a neměly by zahrnovat prodej pro 
lidskou spotřebu.

subjektu. Způsoby využití vykládek úlovků 
ryb, které nedosahují minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů, by měly být 
omezeny a neměly by zahrnovat prodej pro 
lidskou a jinou spotřebu.

Or. it

Pozměňovací návrh 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění daného hospodářského 
subjektu. Způsoby využití vykládek úlovků 
ryb, které nedosahují minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů, by měly být 
omezené a neměly by zahrnovat prodej pro 
lidskou spotřebu.

(19) Vykládky nežádoucích úlovků by 
neměly vést k plnému ekonomickému 
zvýhodnění daného hospodářského 
subjektu. Způsoby využití vykládek úlovků 
ryb, které nedosahují minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů, by měly být 
omezeny na volnou distribuci produktů 
vyložených k dobročinným 
a charitativním účelům nebo pro jinou 
než lidskou spotřebu. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 356
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Z důvodu zachování populací by měly 
být uplatňovány jasné cíle s ohledem na 
určitá technická opatření.

(20) Z důvodu zachování populací by měly 
být uplatňovány jasné cíle s ohledem na 
určitá technická opatření, přičemž úroveň 
správního řešení by se měla odvíjet 
od požadavků na řízení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 357
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Z důvodu zachování populací by měly 
být uplatňovány jasné cíle s ohledem na 
určitá technická opatření.

(20) Z důvodu zachování populací 
a možnosti loďstev a rybolovných oblastí 
se přizpůsobit by měly být uplatňovány 
jasné cíle s ohledem na určitá technická 
opatření.

Or. pt

Pozměňovací návrh 358
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Z důvodu zachování populací by měly 
být uplatňovány jasné cíle s ohledem na
určitá technická opatření.

(20) Z důvodu zachování populací by měly 
být uplatňovány jasné cíle s ohledem na 
určitá technická opatření, přičemž úroveň 
řízení by se měla odvíjet od příslušných 
požadavků.

Or. es

Pozměňovací návrh 359
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 

(21) U populací, na něž se vztahují celkové 
přípustné odlovy a kvóty nebo režim 
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stanovením omezení úlovků a/nebo
intenzity rybolovu zajištěna míra využívání 
vytvářející maximální udržitelný výnos.

intenzity rybolovu a pro které nebyl 
stanoven žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků, příp. intenzity 
rybolovu zajištěna míra využívání 
vytvářející maximální udržitelný výnos
a zároveň by v případě každé rybolovné 
oblasti měly být předloženy progresivní
scénáře, které by se opíraly o jednoznačné 
a známé vědecky podložené údaje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 360
Carmen Fraga Estévez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků a/nebo
intenzity rybolovu zajištěna míra využívání 
vytvářející maximální udržitelný výnos.

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků, příp. intenzity 
rybolovu zajištěna míra využívání 
pohybující se kolem maximálního 
udržitelného výnosu.

Or. es

Pozměňovací návrh 361
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků a/nebo
intenzity rybolovu zajištěna míra využívání 
vytvářející maximální udržitelný výnos.

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků, příp. intenzity 
rybolovu v případě nutnosti zajištěna míra 
využívání vytvářející maximální udržitelný 
výnos.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 362
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků a/nebo 
intenzity rybolovu zajištěna míra využívání 
vytvářející maximální udržitelný výnos.

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
na základě předložených progresivních 
scénářů pro každou rybolovnou oblast 
a jednoznačných a známých vědecky 
podložených údajů zajištěna míra 
využívání vytvářející maximální udržitelný 
výnos.

Or. es

Pozměňovací návrh 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků a/nebo
intenzity rybolovu zajištěna míra využívání 
vytvářející maximální udržitelný výnos.

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků, příp. intenzity 
rybolovu zajištěna míra využívání 
vytvářející maximální udržitelný výnos.
Pokud není k dispozici dostatek údajů, 
rybolovné oblasti by měly být řízeny 
prostřednictvím zástupných norem.

Or. pt

Pozměňovací návrh 364
Diane Dodds
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků a/nebo 
intenzity rybolovu zajištěna míra využívání 
vytvářející maximální udržitelný výnos.

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením a uplatňováním vhodných 
technických ochranných opatření 
zajištěna míra využívání vytvářející 
maximální udržitelný výnos.

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků a/nebo 
intenzity rybolovu zajištěna míra využívání 
vytvářející maximální udržitelný výnos.

(21) U prodejných populací, pro které 
nebyl stanoven žádný víceletý plán, by 
měla být na základě doporučených 
progresivních systémů založených 
na spolehlivých vědeckých důkazech
zajištěna míra využívání vytvářející 
maximální udržitelný výnos.

Or. el

Pozměňovací návrh 366
George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků a/nebo

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být 
stanovením omezení úlovků, příp. intenzity 
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intenzity rybolovu zajištěna míra využívání 
vytvářející maximální udržitelný výnos.

rybolovu pokud možno zajištěna míra 
využívání vytvářející maximální udržitelný 
výnos.

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, že společně stanovené cíle splní 
veškerá loďstva a rybolovné oblasti Unie. 
Aby bylo možné tyto cíle splnit, bude 
v případech, kdy je obzvlášť obtížné 
přizpůsobit se novým požadavkům, nutné 
přijmout nové právní přepisy, které by 
pro tyto účely poskytly přechodné období 
s cílem dosáhnout udržitelného rybolovu.

Or. it

Pozměňovací návrh 368
Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Unie by měla zintenzívnit své úsilí 
o dosažení účinné mezinárodní 
spolupráce a řízení populací v mořích, 
které sousedí jak se státy Unie, tak 
s třetími zeměmi, a případně pro tyto 
oblasti zajistit vytvoření regionálních 
organizací pro řízení rybolovu.

Or. it
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Pozměňovací návrh 369
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost některých 
pobřežních komunit na rybářství je nutné 
zajistit relativní stabilitu rybolovných 
činností rozdělením rybolovných práv mezi 
členské státy na základě předvídatelného 
podílu populací pro každý členský stát.

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost některých 
pobřežních komunit na rybářství je nutné 
zajistit relativní stabilitu rybolovných 
činností rozdělením rybolovných práv mezi 
členské státy na základě předvídatelného 
podílu populací pro každý členský stát. To 
znamená mimo jiné, že k jakémukoli 
omezování možnosti rybolovu by mělo 
docházet postupně, aby se bylo možné se 
mu přizpůsobit a aby bylo v průběhu času 
vyváženo.

Or. fr

Pozměňovací návrh 370
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost některých 
pobřežních komunit na rybářství je nutné 
zajistit relativní stabilitu rybolovných
činností rozdělením rybolovných práv mezi 
členské státy na základě předvídatelného 
podílu populací pro každý členský stát.

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
určité části odvětví rybolovu a závislost 
některých pobřežních komunit na rybářství 
je nutné zajistit relativní stabilitu 
rybolovných činností rozdělením 
rybolovných práv mezi členské státy na 
základě předvídatelného podílu populací 
pro každý členský stát.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 371
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost některých 
pobřežních komunit na rybářství je nutné 
zajistit relativní stabilitu rybolovných 
činností rozdělením rybolovných práv 
mezi členské státy na základě 
předvídatelného podílu populací pro 
každý členský stát.

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost některých 
pobřežních komunit na rybářství a s 
ohledem na skutečnost, že zásada relativní 
stability způsobila výrazné rozdíly mezi 
kvótami přidělenými členským státům a 
skutečnými potřebami a využitím jejich 
flotil, kvůli čemuž jsou nevhodné pro 
přidělování oblastí rybolovu v současnosti 
a proto tato zásada neposkytuje záruku, že 
rybolovná práva ještě stále patří 
příslušným pobřežním komunitám, je 
třeba zrušit zásadu relativní stability, 
vzhledem k tomu, že ztratila svůj původní 
význam a neměla by převažovat nad 
ustanoveními Smluv, aby bylo tak 
zabráněno poškozování členských států, 
jejichž uplatňování tyto zásady 
diskriminuje.

Or. es

Pozměňovací návrh 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost některých 
pobřežních komunit na rybářství je nutné 
zajistit relativní stabilitu rybolovných 
činností rozdělením rybolovných práv mezi 
členské státy na základě předvídatelného 
podílu populací pro každý členský stát.

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost některých 
pobřežních komunit na rybářství je nutné 
zajistit relativní stabilitu rybolovných 
činností rozdělením rybolovných práv mezi 
členské státy na základě předvídatelného 
podílu populací pro každý členský stát, a to 
při zohlednění dodržování ustanovení 
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společné rybářské politiky ze strany 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost některých 
pobřežních komunit na rybářství je nutné 
zajistit relativní stabilitu rybolovných 
činností rozdělením rybolovných práv mezi 
členské státy na základě předvídatelného 
podílu populací pro každý členský stát.

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost některých 
pobřežních komunit na rybářství je nutné 
zajistit relativní stabilitu rybolovných 
činností rozdělením rybolovných práv mezi 
členské státy na základě předvídatelného 
podílu populací pro každý členský stát, a to 
při zohlednění možných sociálních a 
ekonomických důsledků.

Or. el

Pozměňovací návrh 374
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Tato relativní stabilita rybolovných 
činností by vzhledem k prozatímní 
biologické situaci populací měla zajistit 
zvláštní potřeby regionů, kde je místní 
obyvatelstvo obzvláště závislé na rybolovu 
a činnostech s ním souvisejících, jak o tom 
rozhodla Rada ve svém usnesení ze dne 3. 
listopadu 1976 o některých vnějších 
aspektech vytvoření rybolovného pásma ve 
Společenství o šířce 200 mil s účinkem od 

(23) Tato relativní stabilita rybolovných 
činností by vzhledem k prozatímní 
biologické situaci populací měla zajistit 
zvláštní potřeby regionů, kde je místní 
obyvatelstvo obzvláště závislé na rybolovu 
a činnostech s ním souvisejících, se 
zvláštním důrazem na nejvzdálenější 
regiony, jak o tom rozhodla Rada ve svém 
usnesení ze dne 3. listopadu 1976 o 
některých vnějších aspektech vytvoření 
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1. ledna 1977, a zejména v příloze VII 
tohoto usnesení. Proto je třeba rozumět 
pojmu relativní stability v tomto smyslu.

rybolovného pásma ve Společenství o šířce 
200 mil s účinkem od 1. ledna 1977, a 
zejména v příloze VII tohoto usnesení. 
Proto je třeba rozumět pojmu relativní 
stability v tomto smyslu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 375
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly mít možnost 
podávat opodstatněné žádosti Komisi, aby 
vypracovala v rámci společné rybářské 
politiky opatření, která členské státy 
považují za nezbytná pro plnění 
povinností, pokud jde o zvláště chráněné 
oblasti podle článku 4 směrnice Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o 
ochraně volně žijících ptáků, zvláštní 
oblasti ochrany podle článku 6 směrnice 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a chráněné mořské oblasti podle čl. 13 
odst. 4 směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí).

(24) Členské státy by měly mít možnost 
podávat opodstatněné žádosti Komisi, aby 
vypracovala v rámci společné rybářské 
politiky opatření, která členské státy 
považují za nezbytná pro plnění 
povinností, pokud jde o zvláště chráněné 
oblasti, a zejména pokud jde o 
biogeograficky citlivé oblasti, podle článku 
4 směrnice Rady 2009/147/ES ze dne 
30. listopadu 2009 o ochraně volně žijících 
ptáků, zvláštní oblasti ochrany podle 
článku 6 směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 
21. května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin a chráněné mořské 
oblasti podle čl. 13 odst. 4 směrnice
Evropského Parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti mořské environmentální politiky 
(rámcová směrnice o strategii pro mořské 
prostředí).

Or. pt

Pozměňovací návrh 376
Ana Miranda



AM\901580CS.doc 85/165 PE489.437v01-00

CS

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Členské státy by měly mít možnost 
podávat opodstatněné žádosti Komisi, aby 
vypracovala v rámci společné rybářské 
politiky opatření, která členské státy 
považují za nezbytná pro plnění 
povinností, pokud jde o zvláště chráněné 
oblasti podle článku 4 směrnice Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o 
ochraně volně žijících ptáků, zvláštní 
oblasti ochrany podle článku 6 směrnice 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a chráněné mořské oblasti podle čl. 13 
odst. 4 směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí).

(24) Členské státy by měly mít možnost 
podávat opodstatněné žádosti Komisi, aby 
vypracovala v rámci společné rybářské 
politiky opatření, která členské státy 
považují za nezbytná pro plnění 
povinností, pokud jde o zvláště chráněné 
oblasti podle článku 4 směrnice Rady 
2009/147/ES ze dne 30. listopadu 2009 o 
ochraně volně žijících ptáků, zvláštní 
oblasti ochrany podle článku 6 směrnice 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 
o ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích rostlin 
a chráněné mořské oblasti podle čl. 13 
odst. 4 směrnice Evropského Parlamentu a 
Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí).
Vytvoření tzv. sítě námořních chráněných 
území bude navrhováno k přijetí na 
evropské úrovni na základě intenzity 
rybolovného úsilí a zranitelnosti 
dotčených druhů, jakož i souladu s 
různými způsoby využívání mořského 
prostředí.

Or. es

Pozměňovací návrh 377
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Komise by měla být schopná přijmout 
prozatímní opatření v případě vážného 

(25) Komise by po konzultaci s 
příslušnými poradními sbory a členskými 
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ohrožení biologických mořských zdrojů 
nebo mořského ekosystému 
v důsledku rybolovných činností, které 
vyžaduje okamžitou akci.

státy měla být schopná přijmout prozatímní 
opatření v případě vážného ohrožení 
biologických mořských zdrojů nebo 
mořského ekosystému 
v důsledku rybolovných činností, které 
vyžaduje okamžitou akci.

Or. fr

Pozměňovací návrh 378
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Komise by měla být schopná přijmout 
prozatímní opatření v případě vážného 
ohrožení biologických mořských zdrojů 
nebo mořského ekosystému 
v důsledku rybolovných činností, které 
vyžaduje okamžitou akci.

(25) Komise by měla být schopná přijmout 
mimořádná prozatímní opatření na základě 
spolehlivých vědeckých důvodů a zároveň 
zohlednit stanovisko zainteresovaných 
stran, zejména poradních sborů, v případě 
vážného ohrožení biologických mořských 
zdrojů nebo mořského ekosystému 
v důsledku rybolovných činností, které 
vyžaduje okamžitou akci.

Or. pt

Pozměňovací návrh 379
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Komise by měla být schopná přijmout 
prozatímní opatření v případě vážného 
ohrožení biologických mořských zdrojů 
nebo mořského ekosystému 
v důsledku rybolovných činností, které 
vyžaduje okamžitou akci.

(25) Komise by měla být schopná přijmout 
prozatímní opatření v případě vážného 
ohrožení biologických mořských zdrojů 
nebo mořského ekosystému 
v důsledku nadměrných rybolovných 
činností, dopadu některých městských 
projektů na mořské prostředí, znečištění a 
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dopadu na klima, které vyžaduje 
okamžitou akci. Pokud by rybolovné 
činnosti měly být pozastaveny či úplně 
ukončeny jako důsledek kterýchkoli z 
těchto dočasných opatření, měly by být 
jako prioritní opatření zavedeny sociální 
plány s cílem kompenzovat subjekty, či je 
podpořit v tom, aby pokračovaly, a to 
v rámci celého výrobního procesu v 
odvětví rybolovu.

Or. es

Pozměňovací návrh 380
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Komise by měla být schopná přijmout 
prozatímní opatření v případě vážného 
ohrožení biologických mořských zdrojů 
nebo mořského ekosystému 
v důsledku rybolovných činností, které 
vyžaduje okamžitou akci.

(25) Komise by měla být schopná přijmout 
prozatímní opatření v případě vážného 
ohrožení biologických mořských zdrojů 
nebo mořského ekosystému 
v důsledku rybolovných činností, které 
vyžaduje okamžitou akci. Tato opatření by 
měla být zavedena v rámci určitého 
definovaného časového rámce a měla by 
být v funkční po pevně stanovenou dobu.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s platnými ustanoveními.

Pozměňovací návrh 381
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25 a) Členské státy by měly být schopny 
přijmout prozatímní opatření v případě 
vážného ohrožení zachování biologických 
mořských zdrojů nebo ekosystému 
v důsledku rybolovných činností, které 
vyžaduje okamžitou akci.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mají blíže k odvětví rybolovu a jsou tak schopny reagovat rychle. Vývoj směrem 
k decentralizaci by proto zplnomocnil členské státy v případech, kdy je třeba okamžité akce.

Pozměňovací návrh 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Členské státy by měly být schopné 
přijmout ochranná a technická opatření pro 
provádění společné rybářské politiky a 
umožnit tak, aby politika lépe řešila situace 
a zvláštnosti jednotlivých rybolovných 
oblastí a aby se zvýšilo dodržování 
politiky.

(26) Členské státy by měly být schopné 
přijmout ochranná a technická opatření pro 
provádění společné rybářské politiky a 
umožnit tak, aby politika lépe řešila situace 
a zvláštnosti různých povodí moře 
jednotlivých rybolovných oblastí a aby se 
zvýšilo dodržování politiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 383
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Členské státy by měly být schopné (26) Členské státy by měly být schopné, po 
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přijmout ochranná a technická opatření pro 
provádění společné rybářské politiky a 
umožnit tak, aby politika lépe řešila situace 
a zvláštnosti jednotlivých rybolovných 
oblastí a aby se zvýšilo dodržování 
politiky.

poradě se subjekty v odvětví průmyslu a 
vědeckými pracovníky, přijmout ochranná 
a technická opatření pro provádění 
společné rybářské politiky a umožnit tak, 
aby politika lépe řešila situace a zvláštnosti 
jednotlivých rybolovných oblastí a aby se 
zvýšilo dodržování politiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 384
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Členské státy by měly být schopné 
přijmout ochranná a technická opatření pro 
provádění společné rybářské politiky a 
umožnit tak, aby politika lépe řešila situace 
a zvláštnosti jednotlivých rybolovných 
oblastí a aby se zvýšilo dodržování 
politiky.

(26) Členské státy by měly být schopné 
přijmout ochranná a technická opatření pro 
provádění společné rybářské politiky a 
umožnit tak, aby politika lépe řešila situace 
a zvláštnosti jednotlivých rybolovných 
oblastí a aby se zvýšilo dodržování politiky 
a činit tak na základě zásady místního 
řízení.

Or. pt

Pozměňovací návrh 385
Carmen Fraga Estévez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Členské státy by měly být schopné 
přijmout ochranná a technická opatření pro 
provádění společné rybářské politiky a 
umožnit tak, aby politika lépe řešila situace 
a zvláštnosti jednotlivých rybolovných 
oblastí a aby se zvýšilo dodržování 
politiky.

(26) Řízení společné rybářské politiky by 
mělo být mnohem efektivnější v prostředí 
regionů, ale to by za žádných okolností 
nemělo zahrnovat opětovné převedení této 
politiky na úroveň jednotlivých států 
(renacionalizaci). Za tímto účelem a 
v souladu s čl. 19 odst. 3 rozhodnutí Rady 
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2009/937/EU, jímž byl přijat jednací řád 
Rady, budou zřízeny regionální pracovní 
skupiny v odvětví rybolovu, které na 
základě zpráv vypracovaných poradními 
sbory budou řídit činnosti v oblasti 
rybolovu pro specifické oblasti 
prostřednictvím intenzivnější aktivity ze 
strany členských států zapojených do 
odvětví rybolovu, a to pro každou oblast či 
rybí populaci.

Or. es

Odůvodnění

Odůvodnění změněno takovým způsobem, aby zohlednilo vytvoření nové kapitoly v hlavě III, 
která má za cíl přizpůsobit společnou rybářskou politiku opravdové regionalizaci.

Pozměňovací návrh 386
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Členské státy by měly být schopné 
přijmout ochranná a technická opatření pro 
provádění společné rybářské politiky a 
umožnit tak, aby politika lépe řešila situace 
a zvláštnosti jednotlivých rybolovných 
oblastí a aby se zvýšilo dodržování 
politiky.

(26) Členské státy by měly být schopné 
přijmout za úzké spolupráce s poradními 
sbory ochranná a technická opatření pro 
provádění společné rybářské politiky a 
umožnit tak, aby politika lépe řešila situace 
a zvláštnosti jednotlivých rybolovných 
oblastí a aby se zvýšilo dodržování 
politiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 387
Bastiaan Belder

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Členské státy by měly být schopné 
přijmout ochranná a technická opatření pro 
provádění společné rybářské politiky a 
umožnit tak, aby politika lépe řešila situace 
a zvláštnosti jednotlivých rybolovných 
oblastí a aby se zvýšilo dodržování 
politiky.

(26) Členské státy by měly být poté, co 
zohlednily stanoviska příslušných 
poradních sborů a zainteresovaných 
stran, schopné přijmout ochranná a 
technická opatření pro provádění společné 
rybářské politiky a umožnit tak, aby 
politika lépe řešila situace a zvláštnosti 
jednotlivých rybolovných oblastí a aby se 
zvýšilo dodržování politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Členské státy by měly být schopné 
přijmout ochranná a technická opatření
pro provádění společné rybářské politiky a 
umožnit tak, aby politika lépe řešila situace 
a zvláštnosti jednotlivých rybolovných 
oblastí a aby se zvýšilo dodržování 
politiky.

(26) Členské státy by měly být odpovědné 
za přijetí ochranných a technických
opatření pro provádění společné rybářské 
politiky a umožnit tak, aby politika lépe 
řešila situace a zvláštnosti jednotlivých 
rybolovných oblastí a aby se zvýšilo 
dodržování politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Členské státy by měly být 
podporovány v tom, aby spolu 
spolupracovaly na regionálním základě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 390
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Odpověď z hlediska regionalizace 
spočívá v řádné správě věcí veřejných a 
přizpůsobení pravidel specifickým 
vlastnostem každé rybolovné a mořské 
oblasti, a na členské státy by měly být v 
souladu se zásadou subsidiarity 
delegovány rozsáhlejší pravomoci v 
oblasti regionalizace odvětví rybolovu, 
které umožní zapojení odvětví a vytvoření 
synergie;  cílů společné rybářské politiky 
lze dosáhnout ve větším rozsahu jen s 
větším zapojením odvětví a 
zainteresovaných subjektů do přípravy 
opatření.

Or. pt

Pozměňovací návrh 391
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Členským státům je třeba v jejich 
pásmech o šířce 12 námořních mil povolit 
přijímat opatření pro zachování zdrojů a 
řízení platná pro všechna rybářská plavidla 
Unie za předpokladu, že pokud se tato 
opatření použijí na rybářská plavidla 
z jiných členských států, musí být přijatá 
opatření nediskriminační a musí jim 
předcházet konzultace s ostatními 

(27) Členským státům je třeba v jejich 
pásmech o šířce 12 námořních mil a v 
přilehlých oblastech a kontinentálním 
šelfu povolit přijímat opatření pro 
zachování zdrojů a řízení platná pro 
všechna rybářská plavidla Unie za 
předpokladu, že pokud se tato opatření 
použijí na rybářská plavidla z jiných 
členských států, musí být přijatá opatření 
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dotčenými členskými státy, a za 
předpokladu, že Unie nepřijala opatření, 
která se výslovně zabývají zachováním 
zdrojů a řízením v tomto pásmu 12 
námořních mil.

nediskriminační a musí jim předcházet 
konzultace s ostatními dotčenými 
členskými státy, a za předpokladu, že Unie 
nepřijala opatření, která se výslovně 
zabývají zachováním zdrojů a řízením v 
tomto pásmu 12 námořních mil.

Or. pt

Pozměňovací návrh 392
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Převod plavidel mezi různými 
zeměpisnými mořskými oblastmi lze 
povolit pouze tehdy, bude-li zaručeno, že 
zvýšení intenzity rybolovu způsobené 
zvýšením počtu plavidel lovících v dané 
oblasti nenaruší udržitelnost rybolovných 
oblastí a místních komunit.

Or. pt

Pozměňovací návrh 393
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27a) Ve vztahu k nejvzdálenějším 
regionům, jimiž jsou Azorské ostrovy, 
Madeira a Kanárské ostrovy by členským 
státům mělo být povoleno přijímat 
opatření zachování zdrojů a řízení v 
pásmu o šířce 200 námořních mil 
odpovídající jejich příslušné výlučné 
ekonomické zóny, která jsou platná pro 
všechna rybářská plavidla Unie za 
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předpokladu, že pokud se tato opatření 
použijí na rybářská plavidla z jiných 
členských států, a musí jim předcházet 
konzultace s ostatními dotčenými 
členskými státy, a za předpokladu, že Unie 
nepřijala opatření, která se výslovně 
zabývají zachováním zdrojů a řízením v 
tomto pásmu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 394
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Členským státům je třeba povolit 
přijímat opatření pro zachování a řízení 
populací ve vodách Unie platná pouze pro 
rybářská plavidla Unie plující pod jejich 
vlajkou.

(28) Členským státům je třeba povolit po 
konzultaci s odbornými subjekty a 
vědeckými pracovníci přijímat opatření 
pro zachování a řízení populací ve vodách 
Unie platná pouze pro rybářská plavidla 
Unie plující pod jejich vlajkou. Případně 
by měly být zapojeny další členské státy, 
které jsou zainteresovány v odvětví 
rybolovu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 395
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 

vypouští se
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všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k 
rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení 
hospodářské výkonnosti a zároveň vytvořit 
právně bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných 
práv členského státu, které mohou být 
v souladu se stanovenými pravidly 
zrušeny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 396
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k 
rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení 
hospodářské výkonnosti a zároveň vytvořit 
právně bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 

vypouští se
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práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných 
práv členského státu, které mohou být 
v souladu se stanovenými pravidly 
zrušeny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 397
Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k 
rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení 
hospodářské výkonnosti a zároveň vytvořit 
právně bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných 
práv členského státu, které mohou být 
v souladu se stanovenými pravidly 
zrušeny.

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 398
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k 
rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení 
hospodářské výkonnosti a zároveň vytvořit 
právně bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných 
práv členského státu, které mohou být 
v souladu se stanovenými pravidly 
zrušeny.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba vypouští se
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zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k 
rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení 
hospodářské výkonnosti a zároveň vytvořit 
právně bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných 
práv členského státu, které mohou být 
v souladu se stanovenými pravidly 
zrušeny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 400
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k 
rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 

vypouští se
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rybářských loďstev a zlepšení 
hospodářské výkonnosti a zároveň vytvořit 
právně bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných 
práv členského státu, které mohou být 
v souladu se stanovenými pravidly 
zrušeny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 401
Jim Higgins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k 
rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení 
hospodářské výkonnosti a zároveň vytvořit 
právně bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných 
práv členského státu, které mohou být 
v souladu se stanovenými pravidly 

vypouští se
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zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést dobrovolný systém převoditelných 
koncesí k rybolovu pro většinu populací 
řízených v rámci společné rybářské 
politiky pro všechna plavidla o délce 12 
metrů a více a všechna ostatní plavidla 
lovící s vlečným zařízením. Členské státy 
mohou ze systému převoditelných koncesí 
k rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení hospodářské 
výkonnosti a zároveň vytvořit právně 
bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných práv 
členského státu, které mohou být v souladu 
se stanovenými pravidly zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Nikolaos Salavrakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

(29) systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky vzbuzuje 
obavy s ohledem na svou koncentraci a 
vytváření monopolů. Může být prováděn 
na dobrovolném základě a zároveň 
zachovávat zásadu subsidiarity a 
proporcionality pro všechna plavidla o 
délce 12 metrů a více a všechna ostatní 
plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Členské státy mohou ze systému 
převoditelných koncesí k rybolovu vyloučit 
jiná plavidla o délce do 12 metrů, než 
plavidla lovící s vlečným zařízením. Tento 
systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Carmen Fraga Estévez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených 
v rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 15 metrů a více a 
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všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 15 metrů, 
provádějící plavby kratší než 24 hodin, na 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

Or. es

Odůvodnění

V některých případech nelze definovat drobný rybolov z hlediska délky kratší než 12 metrů s 
ohledem na zeměpisné a klimatické podmínky.

Pozměňovací návrh 405
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 bude 
zaveden dobrovolný systém převoditelných 
koncesí k rybolovu pro většinu populací
řízených TAC nebo kvótami v rámci 
společné rybářské politiky pro všechna 
plavidla o délce 12 metrů a více a všechna 
ostatní plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Členské státy mohou ze systému 
převoditelných koncesí k rybolovu začlenit
jiná plavidla o délce do 12 metrů, než 
plavidla lovící s vlečným zařízením. Tento 
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způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev, 
v případech, kdy existuje nesrovnalost 
mezi kapacitou loďstev a dostupnými 
zdroji, a zlepšení hospodářské výkonnosti a 
zároveň vytvořit právně bezpečné a 
výhradní převoditelné rybolovné koncese 
ročních rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 406
Luis Manuel Capoulas Santos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k 
rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení hospodářské 
výkonnosti a zároveň vytvořit právně 
bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 

(29) Členské státy mohou zavést systém 
převoditelných koncesí k rybolovu pro 
většinu populací řízených v rámci společné 
rybářské politiky Tento systém by měl 
přispět k odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení hospodářské 
výkonnosti Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných práv 
členského státu, které mohou být v souladu 
se stanovenými pravidly zrušeny.
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uživatele na část ročních rybolovných práv 
členského státu, které mohou být v souladu 
se stanovenými pravidly zrušeny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 407
Diane Dodds

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k 
rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení hospodářské 
výkonnosti a zároveň vytvořit právně 
bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných práv 
členského státu, které mohou být v souladu
se stanovenými pravidly zrušeny.

(29) Nejpozději jeden rok po vstupu tohoto 
nařízení v platnost je třeba, aby členské 
státy na dobrovolném základě zavedly, při 
současném zohlednění stávajících dohod
systém koncesí k rybolovu pro většinu 
populací řízených v rámci společné 
rybářské politiky. Tento systém by měl 
přispět k vytvoření právně bezpečných a 
výhradních koncesí ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných práv 
členského státu, které mohou být v souladu 
se stanovenými pravidly zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Pat the Cope Gallagher
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 by mohl 
být zaveden systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených 
v rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

Or. en

Odůvodnění

Povinné zavedení systému převoditelných koncesí by rychle vedlo ke spojení kvót kontrol 
poměrně malým množstvím komerčních subjektů, což vede k zániku pobřežních rybářských 
komunit. Tento vývoj by mohl mít velmi negativní vliv na tradiční rybářské komunity po celé 
EU a neměl by být podporován.

Pozměňovací návrh 409
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

(29) Je třeba zavést systém převoditelných 
koncesí k rybolovu založený na 
dobrovolném základě pro většinu populací 
řízených v rámci společné rybářské 
politiky pro všechna plavidla o délce 15 
metrů a více a všechna ostatní plavidla 
lovící s vlečným zařízením. Členské státy 
mohou ze systému převoditelných koncesí 
k rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
15 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět k 
odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení hospodářské 
výkonnosti a zároveň vytvořit právně 
bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných práv 
členského státu, které mohou být v souladu 
se stanovenými pravidly zrušeny.

Or. es

Pozměňovací návrh 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 

(29) Přístup k rybolovu by měl být založen 
na environmentálních a sociálních 
kritériích jako prostředek podpory 
odpovědného rybolovu, které by sloužilo k 
zajištění toho, aby byli podporování ti 
operátoři, kteří způsobem co nejméně 
poškozujícím životní prostředí a jsou 
společnosti co největším přínosem.
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než plavidla lovící s vlečným zařízením.
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu.
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením.
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu.
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 

(29) Členské státy by měly být odpovědné 
za vytvoření svých vlastních systémů pro 
přidělování rybolovných práv.
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které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny. 

(29) Členské státy, pokud si tak přejí, 
mohou zavést systém převoditelných 
koncesí k rybolovu pro většinu populací 
řízených v rámci společné rybářské 
politiky pro všechna plavidla o délce 
12 metrů a více a všechna ostatní plavidla 
lovící s vlečným zařízením. Členské státy 
mohou ze systému převoditelných koncesí 
k rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
12 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět 
k odvětvově způsobenému snížení 
rybářských loďstev a zlepšení hospodářské 
výkonnosti a zároveň vytvořit právně 
bezpečné a výhradní převoditelné 
rybolovné koncese ročních rybolovných 
práv členského státu. Vzhledem k tomu, že 
biologické mořské zdroje jsou společným 
majetkem, převoditelné koncese 
k rybolovu by měly pouze stanovit nároky 
uživatele na část ročních rybolovných práv 
členského státu, které mohou být v souladu 
se stanovenými pravidly zrušeny.

Or. el

Pozměňovací návrh 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí k 
rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
plavidla operující na volném moři a ve 
vzdálených vodách. Členské státy mohou 
ze systému převoditelných koncesí k 
rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do 
15 metrů nebo provádějící denní plavby, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

Or. es

Pozměňovací návrh 414
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu, který bude uplatňován na 
dobrovolném základě v každém členském 
státě, a to pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 12 metrů a více a 
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systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 12 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k odvětvově 
způsobenému snížení rybářských loďstev a 
zlepšení hospodářské výkonnosti a zároveň 
vytvořit právně bezpečné a výhradní 
převoditelné rybolovné koncese ročních 
rybolovných práv členského státu. 
Vzhledem k tomu, že biologické mořské 
zdroje jsou společným majetkem, 
převoditelné koncese k rybolovu by měly 
pouze stanovit nároky uživatele na část 
ročních rybolovných práv členského státu, 
které mohou být v souladu se stanovenými 
pravidly zrušeny.

Or. pt

Pozměňovací návrh 415
Nikolaos Salavrakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29 a) Domnívá se, že by Komise měla 
provést hodnocení plavidel, aby získala 
důvěryhodné výsledky s ohledem 
konkrétní situaci týkající se nadměrné 
kapacity na úrovni EU, což by umožnilo 
navrhnout přiměřené a cílené nástroje 
k omezení této nadměrné kapacity.

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Systém převoditelných koncesí 
k rybolovu by mohl být vhodným 
způsobem jak sladit flotilu a činnosti s 
dostupnými zdroji v případě, že dotčená 
plavidla loví vlečným zařízením. Tento 
systém by však neměl  být uplatňován na 
pobřežní nebo neprůmyslové loviště, tedy 
na ten typ rybolovu, pro který jsou 
používána plavidla s délkou maximálně 
15 metrů, jenž dodává produkty určené 
pro okamžitou spotřebu a respektuje své 
prostředí a řemeslnou tradici, a jenž je 
zakořeněn ve svých místních souvislostech 
a závisí na rybolovu z hospodářského a 
sociálního hlediska, a který z hlediska 
vlastnictví i činnosti provozují rodiny a 
který využívá environmentálně příznivé 
rybářské zařízení. 

Or. es

Pozměňovací návrh 417
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 418
Estelle Grelier
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 419
Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 

vypouští se
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decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 424
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 425
Jim Higgins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Nikolaos Salavrakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

(30) Koncese k rybolovu by mohly být 
převoditelné a pronajímatelné na základe 
spravedlivých, objektivních a 
transparentních kritérií, s prioritním 
přístupem poskytovaným těm, kteří 
uskutečňují rybolov sociálně a 
environmentálně odpovědným způsobem, 
aby se decentralizovalo řízení rybolovných 
práv směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, 
že rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky. 
Při dodržení zásady subsidiarity a 
proporcionality by měla být členským 
státům udělena pravomoc využívat 
nejvhodnější opatření pro snižování 
nadměrné kapacity tam, kde je to třeba, a
to podle specifických vlastností různých 
rybářských flotil a povodí moře.

Or. en
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Pozměňovací návrh 427
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví, které usilují o 
vytvoření nezbytných podmínek tak, aby 
se nemusely spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 428
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

(30) Každý členský stát může přijmout
převoditelné a pronajímatelné koncese k 
rybolovu, aby se decentralizovalo řízení 
rybolovných práv směrem k odvětví 
rybolovu a zajistilo, že rybáři odcházející 
z odvětví nebudou potřebovat spoléhat na 
veřejnou finanční pomoc v rámci společné 
rybářské politiky.

Or. el

Pozměňovací návrh 430
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, aby se 
decentralizovalo řízení rybolovných práv 
směrem k odvětví rybolovu a zajistilo, že 
rybáři odcházející z odvětví nebudou 
potřebovat spoléhat na veřejnou finanční 
pomoc v rámci společné rybářské politiky.

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné, v souladu 
se systémem zavedeném v každém 
členském státě, aby se decentralizovalo 
řízení rybolovných práv směrem k odvětví 
rybolovu a zajistilo, že rybáři odcházející 
z odvětví nebudou potřebovat spoléhat na 
veřejnou finanční pomoc v rámci společné 
rybářské politiky.

Or. pt

Pozměňovací návrh 431
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 

vypouští se
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malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

Or. fr

Pozměňovací návrh 432
Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 434
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 435
Jim Higgins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla, kde 
si členské státy přejí. Systém 
převoditelných koncesí k rybolovu by se
měl používat na populace, pro které jsou 
udělena rybolovná práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Nikolaos Salavrakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
převoditelných rybolovných koncesí na 
velká plavidla. Systém převoditelných 
koncesí k rybolovu by se měl používat na 
populace, pro které jsou udělena rybolovná 
práva.

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla.
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k přijetí 
doprovodných opatřeních na řízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 439
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem ke zvážení
dobrovolného systému převoditelných 
rybolovných koncesí pouze na velká 
plavidla. Systém převoditelných koncesí k 
rybolovu by se měl používat pouze na 
populace zřízené prostřednictvím 
celkových přípustných odlovů a kvót. 

Or. pt

Pozměňovací návrh 440
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost drobných 
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malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla.
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

rybářství a sběratelů měkkýšů jsou 
důvodem k jejich vyčlenění z systému 
převoditelných rybolovných koncesí a 
vzhledem k nutnosti stanovit odlišné 
systémy pro drobný rybolov a sběr 
měkkýšů. Na tento účel by budoucí 
finanční nástroj měl vyčlenit zvláštní 
procentuální podíl na drobný rybolov, 
sběr měkkýšů, extenzivní akvakulturu, a 
zvláštní program by měl být zaveden na 
podporu drobného rybolovu, který by se 
zaměřoval na pobřežní komunity, které 
jsou závislé na rybolovu a který by z 
hlediska přístupu k příslušným zdrojům 
upřednostňoval ty, kteří loví ryby a sbírají 
měkkýše způsobem, který je z 
environmentálního a sociálního hlediska 
nejudržitelnější. 

Or. es

Pozměňovací návrh 441
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla.
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

(31) Vzhledem k tomu, že rybářské flotily 
v každém členském státě mají specifické 
vlastnosti a přispívají k dobrým 
socioekonomickým životním podmínkám 
pobřežních komunit, měly by členské státy 
odpovídat za výběr vlastních systémů 
přidělování rybolovných práv, a to i pokud 
jde o jejich flotily zaměřené na drobný 
rybolov.

Or. en

Odůvodnění

Vymezení vlastní flotily zaměřené na drobný rybolov, jakož i to, která opatření pro řízení by 
se na ně měla vztahovat, by mělo zůstat v pravomoci členských států.
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Pozměňovací návrh 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost pobřežního 
loďstva jsou důvodem k omezení 
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

Or. es

Pozměňovací návrh 443
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k omezení
povinného systému převoditelných 
rybolovných koncesí na velká plavidla. 
Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
by se měl používat na populace, pro které 
jsou udělena rybolovná práva.

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem 
k uplatňování povinného systému 
převoditelných rybolovných koncesí na 
malá plavidla na dobrovolném základě 
v každém členském státě. Systém 
převoditelných koncesí k rybolovu by se 
měl používat na populace, pro které jsou 
udělena rybolovná práva.

Or. pt

Pozměňovací návrh 444
Alain Cadec
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) S ohledem na zásadu subsidiarity by 
mělo být každému z členských států 
umožněno, aby si sám zvolil metodu pro 
rozdělení rybolovných práv, která mu byla 
přidělena, a to bez zavádění jakéhokoli 
systému rozdělování na evropské úrovni. 
Tímto způsobem budou členské státy mít 
možnost zavést – či naopak nezavést –
systém převoditelných koncesí k rybolovu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 445
Carmen Fraga Estévez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Aby bylo možné co nejrychlejší 
uvedení do souladu kapacity flotily s 
dostupnými rybolovnými zdroji, mělo by 
být v rámci nového Evropského 
námořního a rybářského fondu 
zabezpečeno pro vlastníky plavidel 
zařazených do systému  převoditelných 
koncesí k rybolovu financování vyřazení 
plavidla z provozu z veřejných zdrojů.

Or. es

Pozměňovací návrh 446
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31b) Měl by být zaveden závazný systém 
posuzování registrů flotil a ověřování 
stropů kapacity s cílem zabezpečit, aby 
každý členský stát respektoval stropy 
kapacit, které jsou mu přiděleny, a s cílem 
zintenzívnit systém kontroly rybolovu tak, 
aby byla rybolovná kapacita v souladu s 
dostupnými zdroji.

Or. fr

Pozměňovací návrh 447
Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro rybářská plavidla Unie 
nepůsobící v rámci systému 
převoditelných koncesí k rybolovu lze 
přijmout zvláštní opatření tak, aby se 
přizpůsobil počet rybářských plavidel 
Unie dostupným zdrojům. Tato opatření 
by měla stanovit povinné maximální 
stropy kapacity loďstev a stanovit 
vnitrostátní režimy vstupu a výstupu 
v souvislosti s finančními prostředky 
určenými na vyřazování plavidel z 
provozu poskytnutými v rámci 
Evropského rybářského fondu.

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 448
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro rybářská plavidla Unie 
nepůsobící v rámci systému 
převoditelných koncesí k rybolovu lze 
přijmout zvláštní opatření tak, aby se 
přizpůsobil počet rybářských plavidel 
Unie dostupným zdrojům. Tato opatření 
by měla stanovit povinné maximální 
stropy kapacity loďstev a stanovit 
vnitrostátní režimy vstupu a výstupu 
v souvislosti s finančními prostředky 
určenými na vyřazování plavidel z 
provozu poskytnutými v rámci 
Evropského rybářského fondu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 449
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro rybářská plavidla Unie 
nepůsobící v rámci systému 
převoditelných koncesí k rybolovu lze 
přijmout zvláštní opatření tak, aby se 
přizpůsobil počet rybářských plavidel 
Unie dostupným zdrojům. Tato opatření 
by měla stanovit povinné maximální 
stropy kapacity loďstev a stanovit 
vnitrostátní režimy vstupu a výstupu 
v souvislosti s finančními prostředky 
určenými na vyřazování plavidel z 
provozu poskytnutými v rámci 
Evropského rybářského fondu.

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 450
Jim Higgins

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro rybářská plavidla Unie 
nepůsobící v rámci systému 
převoditelných koncesí k rybolovu lze 
přijmout zvláštní opatření tak, aby se 
přizpůsobil počet rybářských plavidel 
Unie dostupným zdrojům. Tato opatření 
by měla stanovit povinné maximální 
stropy kapacity loďstev a stanovit 
vnitrostátní režimy vstupu a výstupu 
v souvislosti s finančními prostředky 
určenými na vyřazování plavidel z 
provozu poskytnutými v rámci 
Evropského rybářského fondu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro rybářská plavidla Unie 
nepůsobící v rámci systému 
převoditelných koncesí k rybolovu lze 
přijmout zvláštní opatření tak, aby se 
přizpůsobil počet rybářských plavidel Unie 
dostupným zdrojům. Tato opatření by měla 
stanovit povinné maximální stropy 
kapacity loďstev a stanovit vnitrostátní
režimy vstupu a výstupu v souvislosti 
s finančními prostředky určenými na 
vyřazování plavidel z provozu 
poskytnutými v rámci Evropského 
rybářského fondu.

(32) Zvláštní opatření by měla být 
zachována tak, aby se přizpůsobil počet 
rybářských plavidel Unie dostupným 
zdrojům. Tato opatření by měla stanovit 
povinné maximální stropy kapacity loďstev 
a stanovit vnitrostátní režimy vstupu a 
výstupu v souvislosti s finančními 
prostředky určenými na vyřazování 
plavidel z provozu poskytnutými v rámci 
Evropského rybářského fondu a 
Evropského námořního a rybářského 
fondu.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 452
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro rybářská plavidla Unie 
nepůsobící v rámci systému 
převoditelných koncesí k rybolovu lze 
přijmout zvláštní opatření tak, aby se 
přizpůsobil počet rybářských plavidel 
Unie dostupným zdrojům. Tato opatření 
by měla stanovit povinné maximální stropy 
kapacity loďstev a stanovit vnitrostátní 
režimy vstupu a výstupu v souvislosti 
s finančními prostředky určenými na 
vyřazování plavidel z provozu 
poskytnutými v rámci Evropského 
rybářského fondu.

(32) Lze přijmout zvláštní opatření tak, aby 
se přizpůsobila kapacita rybářských 
plavidel Unie různým zásobám, které jsou 
k dispozici v každém povodí moře. Tato 
opatření by měla stanovit povinné 
maximální stropy kapacity loďstev a 
stanovit vnitrostátní režimy vstupu a 
výstupu v souvislosti s finančními 
prostředky určenými na vyřazování 
plavidel z provozu poskytnutými v rámci 
Evropského rybářského fondu. Mělo by být 
dopředu rozhodnuto, jak se má kapacita 
měřit, a podobně by se dopředu měla 
posoudit kapacita každé zásoby a povodí 
moře v EU. V souladu se zásadou 
regionalizace by měl mít každý členský 
stát možnost vybrat opatření a nástroje, 
které chce přijmout pro snížení kapacity 
rybolovu, kterou předtím Komise označila 
vzhledem k dané zásobě jako nadměrnou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 453
Nikolaos Salavrakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro rybářská plavidla Unie nepůsobící 
v rámci systému převoditelných koncesí 
k rybolovu lze přijmout zvláštní opatření 

(32) Pro rybářská plavidla Unie nepůsobící 
v rámci systému převoditelných koncesí 
k rybolovu lze přijmout zvláštní opatření 
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tak, aby se přizpůsobil počet rybářských 
plavidel Unie dostupným zdrojům. Tato 
opatření by měla stanovit povinné 
maximální stropy kapacity loďstev a 
stanovit vnitrostátní režimy vstupu a 
výstupu v souvislosti s finančními 
prostředky určenými na vyřazování 
plavidel z provozu poskytnutými v rámci 
Evropského rybářského fondu.

tak, aby se přizpůsobil počet rybářských 
plavidel Unie dostupným zdrojům. Tato 
opatření by měla stanovit povinné 
maximální stropy kapacity loďstev podle 
spolehlivých údajů a stanovit vnitrostátní 
režimy vstupu a výstupu v souvislosti 
s finančními prostředky určenými na 
vyřazování plavidel z provozu 
poskytnutými v rámci Evropského 
rybářského fondu.

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Struan Stevenson

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro rybářská plavidla Unie nepůsobící 
v rámci systému převoditelných koncesí 
k rybolovu lze přijmout zvláštní opatření 
tak, aby se přizpůsobil počet rybářských 
plavidel Unie dostupným zdrojům. Tato 
opatření by měla stanovit povinné 
maximální stropy kapacity loďstev a 
stanovit vnitrostátní režimy vstupu a 
výstupu v souvislosti s finančními 
prostředky určenými na vyřazování 
plavidel z provozu poskytnutými v rámci 
Evropského rybářského fondu.

(32) Pro rybářská plavidla Unie nepůsobící 
v rámci systému převoditelných koncesí 
k rybolovu lze přijmout zvláštní opatření 
tak, aby se přizpůsobil počet rybářských 
plavidel Unie dostupným zdrojům. Tato 
opatření by měla stanovit stropy kapacity 
loďstev

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro rybářská plavidla Unie nepůsobící 
v rámci systému převoditelných koncesí 
k rybolovu lze přijmout zvláštní opatření 
tak, aby se přizpůsobil počet rybářských 
plavidel Unie dostupným zdrojům. Tato 
opatření by měla stanovit povinné 
maximální stropy kapacity loďstev a 
stanovit vnitrostátní režimy vstupu a 
výstupu v souvislosti s finančními 
prostředky určenými na vyřazování 
plavidel z provozu poskytnutými v rámci 
Evropského rybářského fondu.

(32) Pro rybářská plavidla Unie nepůsobící 
v rámci systému převoditelných koncesí 
k rybolovu lze přijmout zvláštní opatření 
tak, aby se přizpůsobil počet rybářských 
plavidel Unie dostupným zdrojům. 
Vzhledem k tomu, že je to pro daný účel 
vhodný prostředek, měla by být během
přechodného období zachována podpora 
vyřazování plavidel z provozu, protože její 
neposkytnutí by mohlo zdržet 
přizpůsobení kapacity členských států a 
tak vést k odchýlení od cílů společné 
politiky rybolovu.

Or. es

Pozměňovací návrh 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Pro rybářská plavidla Unie 
nepůsobící v rámci systému 
převoditelných koncesí k rybolovu lze 
přijmout zvláštní opatření tak, aby se 
přizpůsobil počet rybářských plavidel Unie 
dostupným zdrojům. Tato opatření by měla 
stanovit povinné maximální stropy 
kapacity loďstev a stanovit vnitrostátní 
režimy vstupu a výstupu v souvislosti 
s finančními prostředky určenými na 
vyřazování plavidel z provozu 
poskytnutými v rámci Evropského 
rybářského fondu.

(32) Měla by být přijata zvláštní opatření 
tak, aby se přizpůsobil počet rybářských 
plavidel Unie dostupným zdrojům. Tato 
opatření by měla stanovit povinné 
maximální stropy kapacity loďstev a 
stanovit vnitrostátní režimy vstupu a 
výstupu v souvislosti s finančními 
prostředky určenými na vyřazování 
plavidel z provozu poskytnutými v rámci 
Evropského rybářského fondu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Měli by být zavedeny odlišné 
systémy řízení pro flotily působící 
výhradně mimo vody Unie a pro flotily 
registrované v nejvzdálenějších regionech, 
aby byly zohledněny jejich vlastnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 458
Guido Milana

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Členské státy mohou zavést systém 
nepřevoditelných a nepovinných 
rybolovných koncesí.

Or. it

Pozměňovací návrh 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Koncese k rybolovu mohou být 
převoditelné v členských státech, které 
nedokáží přizpůsobit své rybolovné 
kapacity dostupným zdrojům.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 460
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) S ohledem na to, jaký vliv by tato 
opatření mohla mít v tomto odvětví, s 
přímou a nepřímou ztrátou pracovních 
míst, by měla být poskytována sociální 
pomoc a pobřežní komunity by měly 
provádět plány určené k vytváření 
pracovních míst založené na inovaci a 
diverzifikaci, a to z hlediska hospodářství i 
zaměstnanosti, aby bylo mužům a ženám 
postiženým reformou umožněno najít si 
alternativní práci. 

Or. es

Pozměňovací návrh 461
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy by měly zaznamenávat 
nejnutnější informace o vlastnostech 
a činnostech rybářských plavidel Unie 
plujících pod jejich vlajkou. Tyto záznamy 
je třeba zpřístupnit Komisi pro účely 
sledování velikosti kapacity loďstev 
členských států.

(33) Členské státy by měly zaznamenávat 
nejnutnější informace o vlastnostech 
a činnostech rybářských plavidel Unie 
plujících pod jejich vlajkou. Tyto záznamy 
je třeba zpřístupnit Komisi pro účely 
sledování rybolovné činnosti členských 
států.

Or. fr

Pozměňovací návrh 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Řízení rybolovu založené na 
nejlepším dostupném vědeckém 
poradenství vyžaduje harmonizované, 
spolehlivé a přesné soubory údajů. Členské 
státy by proto měly shromažďovat údaje o 
loďstvech a jejich rybolovných činnostech, 
zejména biologické údaje o úlovcích, 
včetně výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém.

(34) Řízení rybolovu založené na úplném a 
přesném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy proto 
shromáždí údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém.

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Lucas Hartong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto měly 
shromažďovat údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém.

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném nezávislém vědeckém 
poradenství vyžaduje harmonizované, 
spolehlivé a přesné soubory údajů z více 
než jednoho zdroje. Členské státy by proto 
měly zařídit nezávislé shromažďování 
údajů o loďstvech a jejich rybolovných 
činnostech, zejména biologické údaje o 
úlovcích, včetně výmětů, informace ze 
zjišťování o populacích ryb a o možných 
ekologických dopadech rybolovných 
činností na mořský ekosystém.

Or. nl
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Pozměňovací návrh 464
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto měly 
shromažďovat údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém.

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto v 
úzké spolupráci s vědeckými pracovníky a 
odvětvím průmyslu měly shromažďovat 
údaje o loďstvech a jejich rybolovných 
činnostech, zejména biologické údaje o 
úlovcích, včetně výmětů, informace ze 
zjišťování o populacích ryb a o možných 
ekologických dopadech rybolovných 
činností na mořský ekosystém. Tyto údaje 
by měly být shromažďovány s ohledem na 
dlouhé časové řady a měly by se týkat co 
největšího počtu zásob v evropském 
měřítku. Výsledky a údaje by měly být 
přístupné příslušným hospodářským 
subjektům a veřejnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 465
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto měly 
shromažďovat údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto měly 
shromažďovat údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
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dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém.

dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém; a Komise by měla zabezpečit 
potřebné podmínky pro harmonizaci 
údajů v zájmu prosazení ekosystémové 
interpretace zdrojů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 466
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto měly 
shromažďovat údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém.

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto měly 
shromažďovat údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a měly by je zpřístupnit 
koncovým uživatelům a široké veřejnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 467
Dolores García-Hierro Caraballo

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto měly 
shromažďovat údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto měly 
shromažďovat údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
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biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém.

biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém a měly by je zpřístupnit 
koncovým uživatelům a široké veřejnosti.

Or. es

Pozměňovací návrh 468
João Ferreira

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto měly 
shromažďovat údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém.

(34) Řízení rybolovu založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
soubory údajů. Členské státy by proto měly 
shromažďovat údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém. Na shromažďování a řízení 
údajů v rámci SRP jsou poskytovány 
finanční prostředky Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 469
George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Řízení rybolovu založené na 
nejlepším dostupném vědeckém 
poradenství vyžaduje harmonizované, 

(34) Řízení rybolovu založené na úplném a 
přesném vědeckém poradenství vyžaduje 
harmonizované, spolehlivé a přesné 
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spolehlivé a přesné soubory údajů. Členské 
státy by proto měly shromažďovat údaje o 
loďstvech a jejich rybolovných činnostech, 
zejména biologické údaje o úlovcích, 
včetně výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém.

soubory údajů. Členské státy proto 
shromažďují údaje o loďstvech a jejich 
rybolovných činnostech, zejména 
biologické údaje o úlovcích, včetně 
výmětů, informace ze zjišťování o 
populacích ryb a o možných ekologických 
dopadech rybolovných činností na mořský 
ekosystém.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Shromažďování údajů by mělo 
zahrnovat údaje, které usnadní hospodářské 
posouzení podniků působících v odvětví 
rybolovu, v akvakultuře a v odvětví 
zpracování produktů rybolovu a 
akvakultury a údaje o vývoji zaměstnanosti 
v těchto odvětvích.

(35) Shromažďování údajů by mělo 
zahrnovat údaje, které usnadní hospodářské 
posouzení podniků působících v odvětví 
rybolovu, v akvakultuře a v odvětví 
zpracování produktů rybolovu a 
akvakultury a údaje o vývoji zaměstnanosti 
v těchto odvětvích a údaje o dopadech na 
rybářské komunity.

Or. es

Pozměňovací návrh 471
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Shromažďování údajů by mělo 
zahrnovat údaje, které usnadní hospodářské 
posouzení podniků působících v odvětví 
rybolovu, v akvakultuře a v odvětví 
zpracování produktů rybolovu a 
akvakultury a údaje o vývoji zaměstnanosti 

(35) Shromažďování údajů by mělo 
zahrnovat údaje, které usnadní hospodářské 
posouzení všech podniků působících v 
odvětví rybolovu, v akvakultuře a 
v odvětví zpracování produktů rybolovu a 
akvakultury, nezávisle na jejich velikosti, a 
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v těchto odvětvích. údaje o vývoji zaměstnanosti v těchto 
odvětvích.

Or. el

Pozměňovací návrh 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře.

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře 
prostřednictvím regionálních organizacíe 
pro řízení rybolovu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, 

(36) Členské státy spravují shromážděné 
údaje a zpřístupňují je konečným 
uživatelům vědeckých údajů na základě 
víceletého programu Unie. Členské státy 
rovněž spolupracují mezi sebou při 
koordinování činností shromažďování 
údajů. Rovněž je třeba, aby členské státy 
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aby členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře.

případně spolupracovaly ohledně 
shromažďování údajů s třetími zeměmi 
v rámci téhož povodí moře.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Nikolaos Salavrakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře.

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře 
v souladu s příslušnými ustanoveními 
mezinárodních právních předpisů a 
zejména Úmluvou Organizace spojených 
národů o mořském právu (UNCLOS).

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie a 
dodávaly příslušné výsledky 
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mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře.

zainteresovaným stranám. Rovněž je 
třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře.

Or. pt

Pozměňovací návrh 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře.

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
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mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře.

mezi sebou na každém stupni rozhodování 
a legislativní moci při koordinování 
činností shromažďování údajů. Rovněž je 
třeba, aby členské státy případně 
spolupracovaly ohledně shromažďování 
údajů s třetími zeměmi v rámci téhož 
povodí moře.

Or. es

Pozměňovací návrh 478
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře.

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře. Obě 
strany by měly jednat v souladu s 
mezinárodními ustanoveními a úmluvami, 
zejména Úmluvou OSN o mořském právu 
(UNCLOS).

Or. el

Pozměňovací návrh 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly (36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
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shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře.

shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. 
Regionální orgány by měly být aktivněji 
zapojeny do činností při shromažďování 
údajů. Rovněž je třeba, aby členské státy 
spolupracovaly mezi sebou při 
koordinování činností shromažďování 
údajů. Rovněž je třeba, aby členské státy 
případně spolupracovaly ohledně 
shromažďování údajů s třetími zeměmi 
v rámci téhož povodí moře.

Or. es

Pozměňovací návrh 480
George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře.

(36) Členské státy spravují shromážděné 
údaje a zpřístupňují je konečným 
uživatelům vědeckých údajů na základě 
víceletého programu Unie. Členské státy 
spolupracují mezi sebou při koordinování 
činností shromažďování údajů. Rovněž je 
třeba, aby členské státy případně 
spolupracovaly ohledně shromažďování 
údajů s třetími zeměmi v rámci téhož 
povodí moře.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví
rybářství zaměřenou na rozvoj politik 
prostřednictvím shromažďování 
vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro výzkum a inovaci v 
koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů Unie 
pro výzkum a inovaci.

(37) Odvětví rybářství zaměřené na rozvoj 
politik posílí vědu prostřednictvím 
shromažďování vnitrostátních vědeckých 
údajů o rybolovu, programů pro výzkum 
a inovaci v koordinaci s ostatními 
členskými státy, jakož i pomocí rámcových 
nástrojů Unie pro výzkum a inovaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Lucas Hartong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví 
rybářství zaměřenou na rozvoj politik 
prostřednictvím shromažďování 
vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro výzkum a inovaci v 
koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů Unie 
pro výzkum a inovaci.

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví 
rybářství zaměřenou na rozvoj politik 
prostřednictvím shromažďování 
vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro nezávislý výzkum a inovaci 
v koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů Unie 
pro výzkum a inovaci.

Or. nl

Pozměňovací návrh 483
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví 
rybářství zaměřenou na rozvoj politik 
prostřednictvím shromažďování 

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví
rybářství zaměřenou na rozvoj politik 
prostřednictvím shromažďování 
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vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro výzkum a inovaci v 
koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů Unie 
pro výzkum a inovaci.

vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro výzkum a inovaci v 
koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů Unie 
pro výzkum a inovaci a nezbytné 
harmonizační údaje a systematizaci 
prováděnou Komisí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 484
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví 
rybářství zaměřenou na rozvoj politik 
prostřednictvím shromažďování 
vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro výzkum a inovaci v 
koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů Unie 
pro výzkum a inovaci.

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví 
rybářství zaměřenou na rozvoj politik 
prostřednictvím shromažďování 
vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů přijatých na úrovni států a na 
nižší úrovni a zohledňujících různé stupně 
legislativní pravomoci pro výzkum a 
inovaci v koordinaci s ostatními členskými 
státy, jakož i pomocí rámcových nástrojů 
Unie pro výzkum a inovaci, čímž se vytvoří 
společný výzkumný a inovační program 
pro odvětví rybolovu Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví 
rybářství zaměřenou na rozvoj politik 
prostřednictvím shromažďování 

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví 
rybářství zaměřenou na rozvoj politik 
prostřednictvím shromažďování 
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vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro výzkum a inovaci v 
koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů Unie 
pro výzkum a inovaci.

vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
místních, regionálních a vnitrostátních
programů pro výzkum a inovaci v 
koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů Unie 
pro výzkum a inovaci.

Or. es

Pozměňovací návrh 486
George Lyon

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví 
rybářství zaměřenou na rozvoj politik 
prostřednictvím shromažďování 
vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro výzkum a inovaci v 
koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů Unie 
pro výzkum a inovaci.

(37) Věda v odvětví rybářství zaměřenou 
na rozvoj politik je posílena
prostřednictvím shromažďování 
vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro výzkum a inovaci v 
koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů Unie 
pro výzkum a inovaci.

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Význačné mezinárodní postavení 
evropského odvětví rybolovu, ať již je 
zapříčiněno působením flotil členských 
států na všech mořích nebo investicemi 
občanů EU v mnohých zemích, sebou 
přináší nezbytnost zintenzívnit strategii 
formalizace dohod v příslušných 
oblastech.



PE489.437v01-00 146/165 AM\901580CS.doc

CS

Or. es

Pozměňovací návrh 488
Nikolaos Salavrakos

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Dohody o udržitelném rybolovu 
uzavřené s třetími zeměmi by měly zajistit, 
že jsou rybolovné činnosti Unie ve vodách 
třetí země založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, čímž se 
zajistí udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů. Tyto dohody, které 
poskytují přístupová práva výměnou za 
finanční příspěvek od Unie, by měly 
přispět ke stanovení vysoce kvalitního 
rámce správy, aby se tak zajistila zejména 
účinná opatření ke sledování, kontrole a 
dohledu.

(39) Dohody o udržitelném rybolovu 
uzavřené s třetími zeměmi by měly zajistit, 
že jsou rybolovné činnosti Unie ve vodách 
třetí země založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, čímž se 
zajistí udržitelné využívání a zachovávání
biologických mořských zdrojů. Tyto 
dohody, které poskytují přístupová práva 
výměnou za finanční příspěvek od Unie, by 
měly přispět ke stanovení vysoce kvalitního 
systému shromažďování vědeckých údajů 
a velmi vysoce kvalitního rámce správy, 
aby se tak zajistila zejména účinná opatření 
ke sledování, kontrole a dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Carmen Fraga Estévez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Dohody o udržitelném rybolovu 
uzavřené s třetími zeměmi by měly zajistit, 
že jsou rybolovné činnosti Unie ve vodách 
třetí země založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, čímž se 
zajistí udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů. Tyto dohody, které 
poskytují přístupová práva výměnou za 
finanční příspěvek od Unie, by měly 

(39) Dohody o udržitelném rybolovu 
uzavřené s třetími zeměmi by měly zajistit, 
že jsou rybolovné činnosti Unie ve vodách 
třetí země založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, čímž se 
zajistí udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů. Tyto dohody, které by 
měly přispět ke stanovení vysoce 
kvalitního rámce správy, aby se tak 
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přispět ke stanovení vysoce kvalitního 
rámce správy, aby se tak zajistila zejména 
účinná opatření ke sledování, kontrole a 
dohledu.

zajistila zejména účinná opatření ke 
sledování, kontrole a dohledu.

Or. es

Odůvodnění

Dohody Unie mohou kromě výše popsané formy být založeny i výměně možností rybolovu. 
Všechny by měly být uznávány jako dohody o udržitelném rybolovu a spravovány stejnými 
všeobecnými cíli v oblasti udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Dohody o udržitelném rybolovu 
uzavřené s třetími zeměmi by měly zajistit, 
že jsou rybolovné činnosti Unie ve vodách 
třetí země založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, čímž se 
zajistí udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů. Tyto dohody, které 
poskytují přístupová práva výměnou za 
finanční příspěvek od Unie, by měly 
přispět ke stanovení vysoce kvalitního 
rámce správy, aby se tak zajistila zejména 
účinná opatření ke sledování, kontrole a 
dohledu.

(39) Dohody o udržitelném rybolovu 
uzavřené s třetími zeměmi by měly zajistit, 
že jsou rybolovné činnosti Unie ve vodách 
třetí země založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, čímž se 
zajistí udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů při současném 
respektování zásady nadbytku, kterou 
obsahuje dohoda UNCLOS. Tyto dohody, 
které poskytují přístupová práva výměnou 
za finanční příspěvek od Unie, by měly 
přispět ke stanovení vysoce kvalitního 
rámce správy, aby se tak zajistila zejména 
účinná opatření ke sledování, kontrole a 
dohledu.

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Dohody o udržitelném rybolovu 
uzavřené s třetími zeměmi by měly zajistit, 
že jsou rybolovné činnosti Unie ve vodách 
třetí země založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, čímž se 
zajistí udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů. Tyto dohody, které 
poskytují přístupová práva výměnou za 
finanční příspěvek od Unie, by měly 
přispět ke stanovení vysoce kvalitního 
rámce správy, aby se tak zajistila zejména 
účinná opatření ke sledování, kontrole a 
dohledu.

(39) Dohody o udržitelném rybolovu 
uzavřené s třetími zeměmi by měly zajistit, 
že jsou rybolovné činnosti Unie ve vodách 
třetí země založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, čímž se 
zajistí udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů. Tyto dohody, které 
poskytují přístupová práva výměnou za 
finanční příspěvek od Unie, by měly 
přispět ke stanovení vysoce kvalitního 
rámce správy, aby se tak zajistila zejména 
účinná opatření ke sledování, kontrole a 
dohledu, jakož i společného vývoje, 
uskutečňovaných společně se třetími 
zeměmi, a hospodářská životaschopnost 
evropské flotily.

Or. es

Pozměňovací návrh 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Když Unie uzavírá dohody 
o udržitelném rybolovu se třetími zeměmi, 
které sdílejí stejné povodí moře jako 
nejvzdálenější regiony, měla by dbát na 
spravedlivé rozdělení zdrojů, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 493
Lucas Hartong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Vložení doložky o lidských právech 
do dohod o udržitelném rybolovu by mělo 
být plně v souladu s celkovými cíli politiky 
Unie v oblasti rozvoje.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 494
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Vložení doložky o lidských právech 
do dohod o udržitelném rybolovu by mělo 
být plně v souladu s celkovými cíli politiky 
Unie v oblasti rozvoje.

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 495
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Dohody o rybolovu mezi EU a 
třetími zeměmi by měly zabezpečit, aby 
environmentální, hospodářské a sociální 
požadavky kladené na odvětví rybolovu, z 
nichž pochází dovoz, byly rovnocenné s 
těmi, které jsou stanoveny v rámci Unie, 
čímž je produktům Unie umožněno 
konkurovat dovozu za rovnocenných 
podmínek, a současně se zodpovědným 
způsobem rozšíří model sociálního a 
environmentálního rozvoje. Mimo to by 
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měla být zabezpečena rovnoprávnost
konkurence produktů z třetích zemí 
jednak z hlediska dodržování pracovních 
podmínek a environmentálních norem, 
jednak z hlediska toho, aby byly získávané
legálním, oznámeným a regulovaným 
rybolovem.  Platí proto, že produkty z 
třetích zemí se musí ve vztahu k Evropské 
unii dostat do recipročního postavení.

Or. es

Pozměňovací návrh 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Dodržování demokratických zásad a 
lidských práv stanovených ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv a jiných 
příslušných mezinárodních nástrojích 
týkajících se lidských práv a dodržování 
zásady právního státu by mělo tvořit 
základní prvek dohod o udržitelném 
rybolovu a měla by se na něj vztahovat 
zvláštní doložka o lidských právech.

(41) Dodržování demokratických zásad a 
lidských práv stanovených ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv a jiných 
příslušných mezinárodních nástrojích 
týkajících se lidských práv a dodržování 
zásady právního státu by mělo tvořit 
základní prvek dohod o udržitelném 
rybolovu a měla by se na něj vztahovat 
zvláštní doložka o lidských právech a 
případně v příslušných ustanoveních 
dohod uzavřených Unií se zeměmi AKT.

Or. fr

Pozměňovací návrh 497
Lucas Hartong

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Dodržování demokratických zásad a 
lidských práv stanovených ve Všeobecné 

(41) Dodržování demokratických zásad a 
lidských práv stanovených ve Všeobecné 
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deklaraci lidských práv a jiných 
příslušných mezinárodních nástrojích 
týkajících se lidských práv a dodržování 
zásady právního státu by mělo tvořit 
základní prvek dohod o udržitelném 
rybolovu a měla by se na něj vztahovat 
zvláštní doložka o lidských právech.

deklaraci lidských práv a jiných 
příslušných mezinárodních nástrojích 
týkajících se lidských práv a dodržování 
zásady právního státu by mělo tvořit 
základní prvek dohod o udržitelném 
rybolovu a měla by se na něj vztahovat 
zvláštní doložka o lidských právech. Státy, 
která porušují lidská práva, by neměly mít 
možnost uzavírat dohodu o rybolovu.

Or. nl

Pozměňovací návrh 498
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Dodržování demokratických zásad a 
lidských práv stanovených ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv a jiných 
příslušných mezinárodních nástrojích 
týkajících se lidských práv a dodržování 
zásady právního státu by mělo tvořit 
základní prvek dohod o udržitelném
rybolovu a měla by se na něj vztahovat 
zvláštní doložka o lidských právech.

(41) Dodržování demokratických zásad a 
lidských práv by mělo tvořit základní 
prvek dohod o udržitelném rybolovu a  
mělo by být možné uplatňování těchto 
dohod a jejich prováděcích protokolů v 
případě závažného porušení těchto zásad 
pozastavit.  Je též třeba, aby partnerské 
země Unie mohly být před uzavřením 
dohody přesné a úplné informování o 
rozsahu práv a povinností každé strany 
dohody.  V případě států AKT platí, že 
ustanovení článků 8, 9 a 96 dohody z 
Cotonou jsou právním základem pro 
příslušná právní ustanovení zavazující 
Unii a její partnery, a to bez jakékoli 
nutnosti zavést zvláštní doložku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 499
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Dodržování demokratických zásad a 
lidských práv stanovených ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv a jiných 
příslušných mezinárodních nástrojích 
týkajících se lidských práv a dodržování 
zásady právního státu by mělo tvořit 
základní prvek dohod o udržitelném 
rybolovu a měla by se na něj vztahovat 
zvláštní doložka o lidských právech.

(41) Dodržování demokratických zásad a 
lidských práv stanovených ve Všeobecné 
deklaraci lidských práv a jiných 
příslušných mezinárodních nástrojích 
týkajících se lidských práv a dodržování 
zásady právního státu je součástí dohod o
udržitelném rybolovu, které mohou 
podléhat zvláštní doložce o lidských 
právech, která je tam, kde je to 
odůvodněné, v souladu se všeobecnými 
rozvojovými cíli Unie.

Or. pt

Pozměňovací návrh 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Měl by být zabezpečen transparentní 
rámec pro všechny konzultace v oblasti 
rybolovu mezi Unií a třetími zeměmi v 
jejím sousedství v zájmu výměny a 
rozdělování možností rybolovu nebo 
poskytování přístupu do svých vod 
plavidlům protistrany.

Or. fr

Pozměňovací návrh 501
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) V zájmu zlepšení spolupráce se 
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sousedními zeměmi a řízení společných 
populací by Unie měla usilovat o uzavření 
dohod o spolupráci v oblasti udržitelného 
rybolovu s těmito zeměmi.

Or. es

Pozměňovací návrh 502
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41b) Dohody o rybolovu uzavřené mezi 
Unií a třetími zeměmi v jejím sousedství, 
které se týkají vzájemných vztahů v oblasti 
rybolovu, podléhají každoročním 
konzultacím, neobsahují však žádný 
přesný a konkrétní postup svého 
uplatňování Komisí.  Rada by proto měla 
mít možnost dávat Komisi každoroční 
doporučení o řízení konzultací, které 
uskutečňuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 503
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41b) Pokud jde o vážný problém s 
pirátstvím, který postihuje evropská 
plavidla lovící ryby ve vodách třetích zemí 
na základě dvojstranných nebo 
mnohostranných dohod, měla by být
posílena opatření a operace pro ochranu 
těchto rybářských plavidel, které jsou co 
se týče pirátství zvláště zranitelné.
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Or. es

Pozměňovací návrh 504
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Akvakultura by měla přispět 
k zachování udržitelného potenciálu 
produkce potravin v celé Unii, tak aby se 
zajistilo dlouhodobé zabezpečení potravin 
pro evropské obyvatele a přispělo se 
k rostoucí světové poptávce po potravinách 
z vodních organismů.

(42) Akvakultura by měla přispět k rozvoji
udržitelného potenciálu produkce potravin 
v celé Unii, tak aby se zajistilo dlouhodobé 
zabezpečení potravin pro evropské 
obyvatele a přispělo se k rostoucí světové 
poptávce po potravinách z vodních 
organismů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 505
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Akvakultura by měla přispět 
k zachování udržitelného potenciálu 
produkce potravin v celé Unii, tak aby se 
zajistilo dlouhodobé zabezpečení potravin 
pro evropské obyvatele a přispělo se 
k rostoucí světové poptávce po potravinách 
z vodních organismů.

(42) Akvakultura by měla přispět 
k rozšíření udržitelného potenciálu 
produkce potravin v celé Unii, tak aby se 
zajistilo dlouhodobé zabezpečení potravin 
pro evropské obyvatele, a aby se snížil 
objem dovozu produktů rybolovu a 
akvakultury do Evropské unie a přispělo 
se k rostoucí světové poptávce po 
potravinách z vodních organismů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 506
Struan Stevenson
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Akvakultura by měla přispět 
k zachování udržitelného potenciálu 
produkce potravin v celé Unii, tak aby se 
zajistilo dlouhodobé zabezpečení potravin 
pro evropské obyvatele a přispělo se 
k rostoucí světové poptávce po potravinách 
z vodních organismů.

(42) Rybolov a akvakultura by měly
přispět k zachování udržitelného potenciálu 
produkce potravin v celé Unii, tak aby se 
zajistilo dlouhodobé zabezpečení potravin 
pro evropské obyvatele a přispělo se 
k rostoucí světové poptávce po potravinách 
z vodních organismů.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Akvakultura by měla přispět 
k zachování udržitelného potenciálu 
produkce potravin v celé Unii, tak aby se 
zajistilo dlouhodobé zabezpečení potravin 
pro evropské obyvatele a přispělo se 
k rostoucí světové poptávce po potravinách 
z vodních organismů.

(42) Pokud je prosazovaný druh 
akvakultury udržitelný nebo extenzivní, 
může se akvakulturou přispět k zachování 
udržitelného potenciálu produkce potravin 
v celé Unii, tak aby se zajistilo dlouhodobé 
zabezpečení potravin pro evropské 
obyvatele a přispělo se k rostoucí světové 
poptávce po potravinách z vodních 
organismů.

Or. es

Pozměňovací návrh 508
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 42 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Akvakultura má potenciál dodávat 
zdravé, bezpečné, udržitelné, vysoce 
kvalitní výrobky za podmínek, jež 
respektují životní prostředí, a může přispět 
jako stabilizační prvek zaměstnanosti 
v mnoha evropských regionech, které 
v menší či větší míře závisejí na rybolovu.

Or. pt

Pozměňovací návrh 509
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Společná rybářská politika by měla 
přispět ke strategii Evropa 2020 pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění a napomoci dosažení cílů 
stanovených v této strategii.

(44) Společná rybářská politika by měla z 
hlediska činností v oblasti rybolovu a 
akvakultury přispět ke strategii Evropa 
2020 pro inteligentní a udržitelný růst 
podporující začlenění a napomoci dosažení 
cílů stanovených v této strategii.

Or. pt

Pozměňovací návrh 510
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Měly by být vytvořeny nezávazné 
pokyny věnované sociálnímu rozměru 
společné politiky v oblasti rybolovu a 
akvakultury, aby se lidské bytosti dostaly 
do centra této politiky a aby byla Unie 
vybavena minimálními sociálními 
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pravidly pro odvětví rybolovu a 
akvakultury, a to především s cílem 
zharmonizovat v rámci Unie bezpečnostní 
podmínky a životní a pracovní podmínky, 
a zabezpečit odbornou přípravu a přístup 
k profesi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 511
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Rovněž by nemělo být zapomínáno a 
mělo by být zdůrazňováno, že ženy 
odvádějí ve světě rybolovu velký kus 
práce, která z historického hlediska nemá 
pouze přidanou hodnotu, ale například v 
případě žen vyrábějících sítě, pracovnic v 
přístavu a baliček tvoří zásadní část 
vlastního odvětví rybolovu.

Or. es

Pozměňovací návrh 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Měly by být vytvořeny pokyny 
věnované sociálnímu rozměru společné 
politiky v oblasti rybolovu a akvakultury, 
aby se lidské bytosti dostaly do centra této 
politiky a aby byla Unie vybavena 
minimálními sociálními pravidly pro 
odvětví rybolovu a akvakultury, a to 
především s cílem zharmonizovat v rámci 
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Unie bezpečnostní podmínky a životní a 
pracovní podmínky, a zabezpečit 
odbornou přípravu a přístup k profesi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 513
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Činnosti akvakultury v Unii jsou 
ovlivňovány různými podmínkami 
přesahujícími vnitrostátní hranice, i pokud 
jde o udělování povolení hospodářským 
subjektům, je třeba vypracovat strategické 
směry Unie pro vnitrostátní strategické 
plány s cílem zvýšit konkurenceschopnost 
průmyslu akvakultury, podpořit jeho rozvoj 
a inovace a podnítit hospodářskou činnost, 
diverzifikaci a zlepšení kvality života 
v pobřežních a venkovských oblastech, a 
rovněž je třeba vytvořit mechanismy 
výměny informací a osvědčených postupů 
mezi členskými státy prostřednictvím 
otevřené metody koordinace vnitrostátních 
opatření týkajících se bezpečnosti 
podnikání, přístupu do vod a prostoru Unie 
a zjednodušení správních postupů 
udělování licencí.

(45) Činnosti akvakultury v Unii jsou 
ovlivňovány různými podmínkami 
přesahujícími vnitrostátní hranice, i pokud 
jde o udělování povolení hospodářským 
subjektům, je třeba vypracovat strategické 
směry Unie pro vnitrostátní strategické 
plány přizpůsobené stávajícím omezením v 
každém členském státě s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost průmyslu 
akvakultury, podpořit jeho rozvoj a 
inovace a podnítit hospodářskou činnost, a 
vyšší produktivitu s využitím druhů a 
výrobních metod, které jsou pro daný stát 
nejvýhodnější a zlepšení kvality života 
v pobřežních a venkovských oblastech, a 
rovněž je třeba vytvořit mechanismy 
výměny informací a osvědčených postupů 
mezi členskými státy prostřednictvím 
otevřené metody koordinace vnitrostátních 
opatření týkajících se bezpečnosti 
podnikání, přístupu do vod a prostoru Unie 
a zjednodušení správních postupů 
udělování licencí.

Or. pt

Pozměňovací návrh 514
Ana Miranda
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Činnosti akvakultury v Unii jsou 
ovlivňovány různými podmínkami 
přesahujícími vnitrostátní hranice, i 
pokud jde o udělování povolení 
hospodářským subjektům, je třeba 
vypracovat strategické směry Unie pro 
vnitrostátní strategické plány s cílem 
zvýšit konkurenceschopnost průmyslu 
akvakultury, podpořit jeho rozvoj a 
inovace a podnítit hospodářskou činnost, 
diverzifikaci a zlepšení kvality života 
v pobřežních a venkovských oblastech, a 
rovněž je třeba vytvořit mechanismy 
výměny informací a osvědčených postupů 
mezi členskými státy prostřednictvím 
otevřené metody koordinace vnitrostátních 
opatření týkajících se bezpečnosti 
podnikání, přístupu do vod a prostoru Unie 
a zjednodušení správních postupů 
udělování licencí.

(45) S cílem zvýšit konkurenceschopnost 
extenzivní akvakultury, podpořit jeho 
rozvoj a inovace a podnítit hospodářskou 
činnost, a zlepšení kvality života 
v pobřežních a venkovských oblastech, a 
rovněž je třeba vytvořit mechanismy 
výměny informací a osvědčených postupů 
mezi členskými státy prostřednictvím 
otevřené metody koordinace vnitrostátních 
opatření týkajících se bezpečnosti 
podnikání a přístupu do vod a prostoru 
Unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) Činnosti akvakultury v Unii jsou 
ovlivňovány různými podmínkami 
přesahujícími vnitrostátní hranice, i pokud 
jde o udělování povolení hospodářským 
subjektům, je třeba vypracovat strategické 
směry Unie pro vnitrostátní strategické 
plány s cílem zvýšit konkurenceschopnost 
průmyslu akvakultury, podpořit jeho rozvoj 
a inovace a podnítit hospodářskou činnost, 
diverzifikaci a zlepšení kvality života 

(45) Činnosti akvakultury v Unii jsou 
ovlivňovány různými podmínkami 
přesahujícími vnitrostátní hranice, i pokud 
jde o udělování povolení hospodářským 
subjektům, je třeba vypracovat strategické 
směry Unie pro vnitrostátní strategické 
plány s cílem zvýšit konkurenceschopnost 
průmyslu akvakultury, podpořit jeho rozvoj 
a inovace a podnítit hospodářskou činnost, 
diverzifikaci a zlepšení kvality života 
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v pobřežních a venkovských oblastech, a 
rovněž je třeba vytvořit mechanismy 
výměny informací a osvědčených postupů 
mezi členskými státy prostřednictvím 
otevřené metody koordinace vnitrostátních 
opatření týkajících se bezpečnosti 
podnikání, přístupu do vod a prostoru Unie 
a zjednodušení správních postupů 
udělování licencí.

v pobřežních a venkovských oblastech, a 
rovněž je třeba vytvořit mechanismy 
výměny informací a osvědčených postupů 
prostřednictvím otevřené metody 
koordinace regionálních a vnitrostátních 
opatření týkajících se bezpečnosti 
podnikání, přístupu do vod a prostoru Unie 
a zjednodušení správních postupů 
udělování licencí.

Or. es

Pozměňovací návrh 516
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Zvláštní povaha akvakultury vyžaduje 
poradní sbor ke konzultaci se zúčastněnými 
stranami o prvcích politik Unie, které by 
mohly mít dopad na akvakulturu.

(46) Zvláštní povaha akvakultury vyžaduje 
poradní sbor ke konzultaci se zúčastněnými 
stranami o prvcích politik Unie, které by 
mohly mít dopad na extensivní a 
intenzivní akvakulturu.

Or. es

Pozměňovací návrh 517
Ian Hudghton

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Zvláštní povaha akvakultury vyžaduje 
poradní sbor ke konzultaci se 
zúčastněnými stranami o prvcích politik 
Unie, které by mohly mít dopad na 
akvakulturu.

(46) Zvláštní povaha a velká různorodost
akvakultury v každém členském státě
vyžaduje začlenění řízení a rozvoje 
akvakultury do politického a právního 
rámce každého členského státu, přičemž 
úlohou Unie je podporovat rozvoj 
akvakultury bez centralizace řízení na 
úrovni Unie.
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Or. en

Pozměňovací návrh 518
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Kvůli zvláštnosti nejvzdálenějších 
regionů, zejména kvůli jejich zeměpisné 
odlehlosti a kvůli významu rybolovu pro 
jejich hospodářství, by měl být vytvořen 
poradní výbor pro nejvzdálenější regiony 
složeného ze tří podvýborů (jihozápadní 
vody, vody jihozápadního Indického 
oceánu a vody antilsko-guianské oblasti). 
Tento poradní výbor taktéž umožní 
přispívat k opatřením proti nelegálnímu, 
nikoli registrovanému a neřízenému 
rybolovu na celém světě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 519
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 46 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46b) Kvůli specifičnosti rybolovu ve 
vnitrozemských vodách, zejména kvůli 
velkému množství pracovních míst, které 
reprezentuje, přímým či nepřímým 
hrozbám vůči těmto rybolovným odvětvím, 
nedostatečné pozornosti, která je jim 
věnována, a jejich odborným znalostem v 
oblasti druhů a vodního prostředí by měl 
být vytvořen poradní výbor pro 
vnitrozemské rybářské regiony.  Tento 
poradní výbor odvětvím rybolovu umožní, 
aby se kolektivně organizovaly 
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prostřednictvím ekosystémového přístupu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 520
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Je třeba posílit konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury Unie a volá 
se po zjednodušení, které by podpořilo 
lepší řízení činností tohoto odvětví 
v oblasti produkce a uvádění na trh; 
společná organizace trhu pro produkty 
rybolovu a akvakultury by měla zajistit 
rovné podmínky pro všechny produkty 
rybolovu a akvakultury na unijním trhu, 
měla by umožnit spotřebitelům lépe se 
rozhodovat na základě dostupných 
informací a podpořit odpovědnou spotřebu 
a měla by zlepšit hospodářské znalosti a 
vědomosti o trzích Unie v rámci celého 
zásobovacího řetězce.

(47) Je třeba posílit konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury Unie a volá 
se po zjednodušení, které by podpořilo 
lepší řízení činností tohoto odvětví 
v oblasti produkce a uvádění na trh; 
společná organizace trhu pro produkty 
rybolovu a akvakultury by měla zajistit 
rovné podmínky pro všechny produkty 
rybolovu a akvakultury na trhu, bez ohledu 
na to, zda pocházejí z Unie nebo ze třetích 
zemí, měla by umožnit spotřebitelům lépe 
se rozhodovat na základě dostupných 
informací a podpořit odpovědnou spotřebu 
a měla by zlepšit hospodářské znalosti a 
vědomosti o trzích Unie v rámci celého 
zásobovacího řetězce. Kapitola o společné 
organizaci trhů by měla obsahovat 
ustanovení, na základě kterých dovoz 
produktů rybolovu a akvakultury musí být 
v souladu s mezinárodně uznávanými 
sociálními a environmentálními normami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 521
Estelle Grelier

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Je třeba posílit konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury Unie a volá 
se po zjednodušení, které by podpořilo 
lepší řízení činností tohoto odvětví 
v oblasti produkce a uvádění na trh; 
společná organizace trhu pro produkty 
rybolovu a akvakultury by měla zajistit 
rovné podmínky pro všechny produkty 
rybolovu a akvakultury na unijním trhu, 
měla by umožnit spotřebitelům lépe se 
rozhodovat na základě dostupných 
informací a podpořit odpovědnou spotřebu 
a měla by zlepšit hospodářské znalosti a 
vědomosti o trzích Unie v rámci celého 
zásobovacího řetězce.

(47) Je třeba posílit konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury Unie a volá 
se po zjednodušení, které by podpořilo 
lepší řízení činností tohoto odvětví 
v oblasti produkce a uvádění na trh; 
společná organizace trhu pro produkty 
rybolovu a akvakultury by měla zajistit 
rovné podmínky pro všechny produkty 
rybolovu a akvakultury na unijním trhu, 
měla by umožnit spotřebitelům lépe se 
rozhodovat na základě dostupných 
informací a podpořit odpovědnou spotřebu 
a měla by zlepšit hospodářské znalosti a 
vědomosti o trzích Unie v rámci celého 
zásobovacího řetězce. Společná 
organizace trhu by měla rovněž být 
vybavena nástroji, jež umožňují 
přizpůsobit se vývoji na trhu, který je 
ovlivňován stavem zdrojů a zejména cílem 
dosažení maximálně udržitelného výnosu. 
Dále musí usnadňovat vytváření struktur 
a propojení předcházejících a 
navazujících prvků mezi těmito odvětvími.

Or. fr

Pozměňovací návrh 522
Maria do Céu Patrão Neves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Je třeba posílit konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury Unie a volá 
se po zjednodušení, které by podpořilo 
lepší řízení činností tohoto odvětví 
v oblasti produkce a uvádění na trh; 
společná organizace trhu pro produkty 
rybolovu a akvakultury by měla zajistit 
rovné podmínky pro všechny produkty 
rybolovu a akvakultury na unijním trhu, 

(47) Je třeba posílit konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury Unie a volá 
se po administrativním zjednodušení, které 
by podpořilo lepší řízení činností tohoto 
odvětví v oblasti produkce a uvádění na 
trh; Co se týče marketingu je nezbytné 
harmonizovat pravidla, jimiž se řídí platby 
producentům v EU na 30 dní ode dne, kdy 
byly produkty doručeny. společná 



PE489.437v01-00 164/165 AM\901580CS.doc

CS

měla by umožnit spotřebitelům lépe se 
rozhodovat na základě dostupných 
informací a podpořit odpovědnou spotřebu 
a měla by zlepšit hospodářské znalosti a 
vědomosti o trzích Unie v rámci celého 
zásobovacího řetězce.

organizace trhu pro produkty rybolovu a 
akvakultury by měla zajistit rovné 
podmínky pro všechny produkty rybolovu 
a akvakultury na unijním trhu, a to, aby 
bylo na etiketách zohledněno, zda 
produkty pocházejí ze Společenství či se 
jedná o dovoz, měla by umožnit 
spotřebitelům lépe se rozhodovat na 
základě dostupných informací a podpořit 
odpovědnou spotřebu a měla by zlepšit 
hospodářské znalosti a vědomosti o trzích 
Unie v rámci celého zásobovacího řetězce.

Or. pt

Pozměňovací návrh 523
Ana Miranda

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Je třeba posílit konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury Unie a volá 
se po zjednodušení, které by podpořilo 
lepší řízení činností tohoto odvětví 
v oblasti produkce a uvádění na trh; 
společná organizace trhu pro produkty 
rybolovu a akvakultury by měla zajistit 
rovné podmínky pro všechny produkty 
rybolovu a akvakultury na unijním trhu, 
měla by umožnit spotřebitelům lépe se 
rozhodovat na základě dostupných 
informací a podpořit odpovědnou spotřebu 
a měla by zlepšit hospodářské znalosti a 
vědomosti o trzích Unie v rámci celého 
zásobovacího řetězce.

(47) Je třeba posílit konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury Unie a volá 
se po zjednodušení, které by podpořilo 
lepší řízení činností tohoto odvětví 
v oblasti produkce a uvádění na trh; 
společná organizace trhu pro produkty 
rybolovu a akvakultury by měla zajistit 
rovné podmínky pro všechny produkty 
rybolovu a akvakultury na unijním trhu, 
měla by umožnit spotřebitelům lépe se 
rozhodovat na základě dostupných 
informací založených na sledovatelnosti a 
podpořit odpovědnou spotřebu a měla by 
zlepšit hospodářské znalosti  a vědomosti o 
trzích Unie v rámci celého zásobovacího 
řetězce.

Or. es
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