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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takových úseků se označuje: [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o společné rybářské politice
(COM(2011)0425 – C7-0198/2011 – 2011/0195(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2011)0425),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v 
souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0198/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 28. 
března 20121,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne ........2,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanoviska Výboru pro rozvoj, Rozpočtového 
výboru, Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro 
regionální rozvoj (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Úř. věst. C .../ Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
2 Úř. věst. C .../ Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1
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, vzhledem k ustanovením článku 
117 Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu.

(2) Působnost společné rybářské politiky se 
vztahuje na zachování biologických 
mořských zdrojů a řízení rybolovu 
zaměřeného na tyto zdroje. Kromě toho se 
působnost společné rybářské politiky 
vztahuje v souvislosti s tržními opatřeními 
a finančními opatřeními na podporu jejích 
cílů na činnosti akvakultury, jakož i na 
zpracování a uvádění produktů rybolovu a 
akvakultury na trh, pokud takové činnosti 
probíhají na území členských států nebo ve 
vodách Unie, včetně činností prováděných 
rybářskými plavidly plujícími pod vlajkou 
třetích 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 2
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 činnosti byly udržitelné a byly 
řízeny způsobem, který bude 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 odvětví rybolovu, 
stabilním trhům, zajistit dostupnost zdrojů 
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a aby se dodávky potravin dostaly ke 
spotřebitelům za rozumné ceny.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
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 
lovených populací do roku 2015 obnoveny 
a udrženy na úrovních přesahujících 
úrovně, které mohou 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 4
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5a) Pokud bude nutné zásadně omezit 
rybolovná práva během přechodného 
období v zájmu dosažení maximálního 
udržitelného výnosu, Unie a členské státy 
zajistí, že budou uplatněna odpovídající 
sociální a finanční opatření, aby byl 
v rámci celého výrobního řetězce udržen 
dostatek fungujících podniků, tak aby 
byla při dosažení maximálního 
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udržitelného výnosu zachována 
rovnováha mezi kapacitou loďstev a 
dostupnými zdroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12a) Dosahování cílů společné rybářské 
politiky by se mělo uskutečňovat 
v souladu s články 39 a 41 Smlouvy o 
fungování Evropské unie, které se zmiňují 
o vyváženém přístupu k využívání 
pracovních sil a účinné koordinaci 
odborné přípravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
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 a 
mohla by být posílena tak, aby zajišťovala 
přednostní přístup drobným, tradičním a 
pobřežním rybářům.

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
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 
současných vysokých úrovní nežádoucích 
úlovků a k odstranění 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. Měla by být 
stanovena a postupně prováděna povinnost 
vykládky všech úlovků řízených populací 
ulovených během rybolovných činností ve 
vodách Unie nebo rybářskými plavidly 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18a) Povinnost vykládky všech úlovků by 
měla být zaváděna individuálně pro 
jednotlivé rybolovné oblasti. To by 
umožnilo přijetí víceletých plánů 
obsahujících veškerá potřebná a 
podrobná ustanovení pro dané rybolovné 
oblasti dříve, než v nich vstoupí v platnost 
povinnost vykládky všech úlovků. Rybáři 
by měli mít možnost nadále provádět 
výměty u druhů, které vykazují podle 
nejlepšího dostupného vědeckého 
poradenství vysokou míru přežití při 
vypuštění do mořeza přesně stanovených 
podmínek pro danou rybolovnou oblast.
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18b) V zájmu proveditelnosti povinnosti 
vykládky všech úlovků a zmírnění dopadu 
proměnlivého ročního složení úlovků 
využijí členské státy možnosti meziročního 
převádění kvót („ukládání a půjčování“) 
podle nařízení Rady (ES) č. 847/96 ze dne 
6. května 1996, kterým se stanoví 
dodatečné podmínky pro meziroční řízení 
celkových přípustných odlovů a kvót1, a 
nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 
20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního 
režimu Společenství k zajištění dodržování 
pravidel společné rybářské politiky2.
_______________
1 Úř. věst.L 115, 9.5.1996, s.3.
2 Úř. věst.L 343, 22.12.2009, s.1.

Or. en

Odůvodnění

Pokud mají být vykládány veškeré ulovené ryby, je třeba nastavit správnou skladbu kvót. Ve 
smíšených rybolovných oblastech nebude tato skladba kvót každý rok stejná, a proto by 
členské státy a rybáři měli využít stávajících ustanovení umožňujících pružnost. 

Pozměňovací návrh 10
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 

(21) U populací, pro které nebyl stanoven 
žádný víceletý plán, by měla být zajištěna 
míra využívání vytvářející maximální 
udržitelný výnos stanovením omezení 
úlovků nebo intenzity rybolovu tak, aby 
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výnos. byly nižší než míra úmrtnosti daná 
rybolovem zajišťující maximální 
udržitelný výnos (Fmsy). Pokud není 
k dispozici dostatek údajů, rybolovné 
oblasti by měly být řízeny prostřednictvím 
zástupných norem. Pokud je lov rybí 
populace výrazně nadměrný, stanoví se 
omezení úlovků nebo intenzity rybolovu 
na úrovni umožňující růst populací v míře 
přesahující vytváření maximálního 
udržitelného výnosu.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21a) Společná rybářská politika by měla 
zajistit, že veškerá loďstva a rybolovné 
oblasti Unie splní společně stanovené cíle. 
Specifické okolnosti ve Středozemním 
moři, jako např. značný počet rybích 
populací ohrožených zhroucením, velmi 
vysoký počet oblastí drobného rybolovu a 
nedostatek vědeckých údajů, však vyžadují 
na přechodnou dobu přijmout 
individuální přístup pro oblast 
Středozemního moře zaměřený na 
vytváření udržitelných rybolovných 
oblastí.

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(21b) Unie by měla zintenzivnit své úsilí o 
dosažení účinné mezinárodní spolupráce 
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a řízení populací v mořích, které sousedí 
jak se státy Unie, tak s nečlenskými státy. 
To platí zejména pro Černé moře, kde by 
Unie měla prosazovat vytvoření regionální 
organizace pro řízení rybolovu v oblasti
Černého moře.

Or. en

Pozměňovací návrh 13
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 zavést 
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, 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

Měl by být vytvořen systém, ve kterém bude zřejmé, kdo je oprávněn k rybolovu. Systém 
koncesí k rybolovu zvyšuje odpovědnost jednotlivých rybářů a jejich osobní zainteresovanost. 
Převoditelnost by měla být povinná pouze v případě, že členský státnedokáže přizpůsobit své 
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rybolovné kapacity dostupným zdrojům.

Pozměňovací návrh 14
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 
pronajímatelné mezi aktivními rybáři, aby 
se decentralizovalo řízení rybolovných 
práv a převedlo se na odvětví rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
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 opravňují členské státy k
vytvoření mechanismů, jejichž 
prostřednictvím se zajistí, aby tato loďstva 
a postižené obyvatelstvo měly rovný 
přístup k rybolovným zdrojům.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Pro rybářská plavidla Unie 
nepůsobící v rámci systému 

(32) V některých případech členské státy 
stále potřebují přijmout zvláštní opatření 
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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.

tak, aby se jejich rybolovné kapacity 
přizpůsobily dostupným zdrojům. Tato 
opatření by měla stanovit povinné 
maximální stropy kapacity loďstev a
prostřednictvím posouzení kapacit a 
úpravy kapacity loďstva zajistit, že tohoto 
přizpůsobení bude dosaženo na úrovni 
jednotlivých rybolovných oblastí. 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32a) Členské státy a Unie by měly 
vytvořit odpovídající sociální záchrannou 
síť pro rybáře, kteří budou muset opustit 
odvětví v důsledku snižování nadměrné 
kapacity.

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(41a) V zájmu zlepšení spolupráce se 
sousedními zeměmi a zlepšení řízení 
společných populací by Unie měla 
usilovat o uzavření dohod o spolupráci 
v oblasti udržitelného rybolovu s těmito 
zeměmi. Na rozdíl od dohod o udržitelném 
rybolovu by se tyto dohody o spolupráci 
v oblasti udržitelného rybolovu neměly 
zaměřovat na získání rybolovných práv 
pro plavidla Unie, ale jejich cílem by mělo 
být dosažení stavu, kdy bude Unie 
poskytovat finanční a technickou podporu 
výměnou za uplatňování stejných nebo 
srovnatelných pravidel udržitelného 
řízení, jaké uplatňuje Unie, ze strany 
příslušné partnerské třetí země. 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
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 je jednou z důležitých 
složek zabezpečení potravin v Unii a je 
třeba, aby se při jejím řízení uplatňoval 
specifický přístup. 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(52) Je třeba, aby byla finanční pomoc 
Unie podmíněna dodržováním pravidel 
společné rybářské politiky členskými státy 
i hospodářskými subjekty. Je tedy třeba, 
aby v případech nedodržování pravidel 
společné rybářské politiky členskými státy 
a vážných porušení těchto pravidel 
hospodářskými subjekty byla tato finanční 
pomoc přerušena, zastavena nebo 
opravena.

(52) Je třeba, aby byla finanční pomoc 
Unie podmíněna dodržováním pravidel
společné rybářské politiky členskými státy 
i hospodářskými subjekty, včetně majitelů 
plavidel. Je tedy třeba, aby v případech 
nedodržování pravidel společné rybářské 
politiky členskými státy a vážných 
porušení těchto pravidel hospodářskými 
subjekty byla tato finanční pomoc 
přerušena, zastavena nebo opravena.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(53) Dialog se zúčastněnými stranami se 
ukázal být zásadní pro dosažení cílů 
společné rybářské politiky. S přihlédnutím 
k rozdílným podmínkám v celých vodách 
Unie a větší regionalizaci společné 
rybářské politiky je třeba, aby poradní 
sbory umožnily společné rybářské politice 
využívat znalosti a zkušenosti všech 
zúčastněných stran.

(53) Dialog se zúčastněnými stranami, 
včetně sociálních partnerů, se ukázal být 
zásadní pro dosažení cílů společné 
rybářské politiky a měl by být dále 
podporován na místní úrovni, vnitrostátní 
úrovni i na úrovni Unie. S přihlédnutím k 
rozdílným podmínkám v celých vodách 
Unie a větší regionalizaci společné 
rybářské politiky je třeba, aby poradní 
sbory umožnily společné rybářské politice 
využívat znalosti a zkušenosti všech 
zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(54) Zdá se být vhodné, aby byla Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci oprávněna vytvořit nový 
poradní sbor a změnit oblasti působnosti 
sborů stávajících, zejména s ohledem na 
zvláštnosti Černého moře.

(54) Zdá se být vhodné, aby byla Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci oprávněna vytvořit nový 
poradní sbor a změnit oblasti působnosti 
sborů stávajících, zejména s ohledem na 
zvláštnosti Černého moře a 
nejvzdálenějších regionů.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 56

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(56) Zvláště je důležité, aby při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
Komise vedla vhodné konzultace, včetně 
konzultací s odborníky.

(56) Zvláště je důležité, aby při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
Komise vedla vhodné konzultace se 
zúčastněnými stranami, které budou 
zahrnovat sociální partnery, včetně 
konzultací s odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Návrh nařízení
Bod odůvodnění 62

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(62) Nařízení Rady (ES) č. 199/2008 ze 
dne 25. února 2008 o vytvoření rámce 
Společenství pro shromažďování, správu 
a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro 
podporu vědeckého poradenství pro 
společnou rybářskou politiku1 by mělo být 
zrušeno, avšak mělo by nadále platit pro 
vnitrostátní programy přijaté pro 

vypouští se

                                               
1 Úř. věst. L 60, 5.3.2008, s. 1.
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shromažďování a správu údajů na období 
let 2011–2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 1 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a) zachování mořských biologických 
zdrojů a řízení rybolovu zaměřeného na 
tyto zdroje; a

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 1 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ba) omezení, a pokud je to možné, úplné 
odstranění dopadů činností rybolovu na 
životní prostředí.

Or. en

Odůvodnění

To by měl být jeden z průřezových cílů pro všechna opatření přijatá v rámci společné 
rybářské politiky.

Pozměňovací návrh 28
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Společná rybářská politika musí zajistit, 
aby činnosti rybolovu a akvakultury 
zajistily dlouhodobě udržitelné

1. Společná rybářská politika musí zajistit, 
aby byly činnosti rybolovu a akvakultury 
udržitelné a aby byly řízeny způsobem, 



PR\892576CS.doc 19/116 PE483.528v01-00

CS

environmentální, hospodářské a sociální 
podmínky a přispěly k dostupnosti dodávek 
potravin.

který je v souladu s cílem dosáhnout 
zdravého mořského životního prostředí, a 
tím zajistily dlouhodobě udržitelný
environmentální, hospodářský a sociální 
přínos a přispěly k dostupnosti dodávek 
potravin.

Or. en

Odůvodnění

Udržitelné environmentální podmínky jsou jedním z předpokladů udržitelného hospodářského 
a sociálního rozvoje v odvětví rybolovu.

Pozměňovací návrh 29
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Společná rybářská politika musí 
uplatňovat přístup předběžné opatrnosti v 
oblasti řízení rybolovu a akvakultury a 
stanovit míru využívání pro všechny 
populace s cílem zajistit, aby do roku 2015 
stavy lovených druhů překročily úrovně, 
které mohou vytvářet maximální udržitelný 
výnos, a nad touto úrovní se udržely.

Or. en

Odůvodnění

Řízení rybolovných oblastí by se mělo zaměřit na dosažení biomasy odpovídající maximálním 
udržitelným výnosům (Bmsy) do roku 2015. Hlavním nástrojem bude stanovení odpovídající 
míry využívání.

Pozměňovací návrh 30
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Společná rybářská politika musí 
provádět ekosystémový přístup k řízení 
rybolovu, aby zajistila, že dopady 

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

dopady těchto činností na mořský 
ekosystém budou omezené.

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

4. Společná rybářská politika musí 
přispívat k dosažení a zachování dobrého 
stavu prostředí, jak je stanoveno ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES ze dne 17. června 2008, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky, a v rozhodnutí 
Komise 2010/477/EU ze dne 1. září 2010 o 
kritériích a metodických normách pro 
dobrý stav prostředí mořských vod1 a 
v dalších právních předpisech Unie pro 
oblast životního prostředí. 

_______________
1 Úř. věst. L 232, 2.9.2010, s.14.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění: společná rybářská politika musí přispívat k dosažení cílů právních předpisů 
pro oblast životního prostředí.

Pozměňovací návrh 32
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4a. Společná rybářská politika musí 
zajistit, že rybolovné kapacity loďstev 
budou odpovídat úrovním využívání, které 
jsou v souladu s odstavcem 2.
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Or. en

Odůvodnění

Nadměrná kapacita loďstev je jedním z důležitých hnacích mechanismů nadměrného 
rybolovu. 

Pozměňovací návrh 33
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 3 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a) postupně zajistit, že jsou vykládány 
všechny úlovky populací využívaných ke 
komerčním účelům;

Or. en

Odůvodnění

První část byla přesunuta do nového písmena.

Pozměňovací návrh 34
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 3 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

aa) minimalizovat veškeré nežádoucí 
úlovky, a pokud je to možné, zcela jim 
zabránit;

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto z písmene a) a upraveno. Společná rybářská politika by měla pomáhat rybářům 
vyhýbat se veškerým vedlejším úlovkům, a nikoli pouze úlovkům populací lovených ke 
komerčním účelům. 

Pozměňovací návrh 35
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 3 – odst. 1 – písm. b



PE483.528v01-00 22/116 PR\892576CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

b) zajistit podmínky pro účinné a 
udržitelné rybolovné činnosti s cílem 
obnovit hospodářsky životaschopné a 
konkurenceschopné odvětví rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 3 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) přispívat k přiměřené životní úrovni pro 
ty, kdo závisejí na rybolovných činnostech;

d) přispívat k přiměřené životní úrovni pro 
ty, kdo závisejí na rybolovných činnostech,
a zajistit zlepšené pracovní podmínky pro 
rybáře, zejména prostřednictvím 
dodržování právních předpisů v oblasti 
zdraví a bezpečnosti a prostřednictvím 
ustanovení dohod o kolektivním 
vyjednávání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 3 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) zajistit systematické a harmonizované 
shromažďování údajů a jejich správu.

f) zajistit systematické a harmonizované 
shromažďování údajů vztahujících se na 
celé ekosystémy a transparentní správu 
údajů.

Or. en

Odůvodnění

Na ekosystémech založený přístup k řízení rybolovných oblastí vyžaduje údaje vztahující se na 
celé ekosystémy. 

Pozměňovací návrh 39
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 4 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Společná rybářská politika se musí řídit 
následujícími zásadami řádné správy:

Společná rybářská politika uplatňuje 
následující zásady řádné správy:

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 4 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) široké zapojení zúčastněných stran ve 
všech fázích od vypracování po provádění 
opatření;

d) široké zapojení zúčastněných stran, 
včetně sociálních partnerů, ve všech 
fázích od vypracování po provádění 
opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 4 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) uplatňování posouzení dopadu na 
životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 4 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fa) rovnováha mezi vnitřním a vnějším 
rozměrem společné rybářské politiky, 
takže normy a mechanismy vynucování 
uplatňované v rámci Unie jsou případně 
uplatňovány rovněž mimo ni;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 4 – odst. 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

fb) transparentní zpracování údajů a 
rozhodování v souladu s Úmluvou 
Evropské hospodářské komise OSN o 
přístupu k informacím, účasti veřejnosti 
na rozhodování a přístupu k právní 
ochraně ve věcech životního prostředí 
(„Aarhuská úmluva“), která byla jménem 
Unie schválena rozhodnutím Rady 
2005/370/ES ze dne 17. února 2005 o 
uzavření Úmluvy o přístupu k 
informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně 
v záležitostech životního prostředí jménem 
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Evropského společenství1.
______________________
1 Úř. věst. L 124, 17.5.2005, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se závazky EU v rámci Aarhuské úmluvy a Evropskou iniciativou pro 
transparentnost.

Pozměňovací návrh 44
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 5 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- „rybáři“ rozumí každá osoba, která 
vykonává profesionální rybolov, jak je 
chápán členským státem, na palubě 
provozovaného rybářského plavidla, nebo 
provádí profesionální sběr mořských 
živočichů, jak je chápán daným členským 
státem, a to bez plavidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

– „maximálním udržitelným výnosem“ 
rozumí maximální odlov, který je možné 
odebírat z populace ryb trvale a bez 
omezení, aniž by to mělo negativní dopad 
na reprodukci populace ryb;

Or. en

Odůvodnění

Maximální udržitelný výnos představuje jeden z klíčových pojmů reformy a měl by být 
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jednoznačně definován. 

Pozměňovací návrh 46
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

– „přístupem předběžné opatrnosti v oblasti 
řízení rybolovu“ rozumí, v souladu se 
článkem 6 dohody OSN o rybích 
populacích, přístup, podle kterého by 
nedostatek příslušných vědeckých údajů 
neměl být důvodem k odložení nebo 
nepřijetí řídicích opatření pro zachování 
cílových druhů, přidružených nebo 
závislých druhů a necílových druhů a jejich 
životního prostředí nebo pro zabránění 
jejich poškozování;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 9 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– „Fmsy“ rozumí míra úmrtnosti daná 
rybolovem, která umožňuje maximální 
udržitelný výnos;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– „omezením odlovu“ rozumí množstevní 
omezení pro vykládky populace ryb nebo 
skupiny populací ryb za dané období;

– „omezením odlovu“ rozumí množstevní 
omezení vztahující se na veškeré ryby 
populace ryb nebo skupiny populací ryb, 
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které rybáři nebo skupiny rybářů mají 
povoleno ulovit nebo zabít (ať už v rámci 
odlovu, sběru či odchytu, nebo 
neúmyslně) za dané období;

Or. en

Odůvodnění

Omezení odlovu by se měla vztahovat na veškeré odlovené ryby, nikoli jen na ryby určené 
k vykládce.

Pozměňovací návrh 49
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– „referenčními body pro zachování“ 
rozumějí hodnoty parametrů rybí populace 
(jako je biomasa nebo míra úmrtnosti daná 
rybolovem) používané při řízení rybolovu, 
například pokud jde o přijatelnou úroveň
biologického rizika nebo požadovanou 
úroveň výnosu;

– „mezními referenčními body“ rozumějí 
hodnoty parametrů rybí populace (jako je 
biomasa nebo míra úmrtnosti daná 
rybolovem) používané při řízení rybolovu 
a označující hranici, nad nebo pod kterou 
je řízení rybolovu v souladu například s 
přijatelnou úrovní biologického rizika 
nebo požadovanou úrovní výnosu;

Or. en

Odůvodnění

Referenční body je třeba vnímat jako mezní hranici, která by neměla být překročena, a nikoli 
jako cílové hodnoty pro účely řízení. 

Pozměňovací návrh 50
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 14 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- „chráněnou rybolovnou oblastí“ rozumí 
geograficky vymezená mořská oblast, ve 
které jsou dočasně nebo trvale zakázány 
nebo omezeny všechny nebo některé 
rybolovné činnosti v zájmu zlepšení 
využívání a zachovávání živých vodních 
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zdrojů nebo ochrany mořských 
ekosystémů;

Or. en

Odůvodnění

Převzato z nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 (Úř. věst. L 409, 30.12.2006, s.11) – čl. 2 odst. 2 
(nařízení o Středozemním moři).

Pozměňovací návrh 51
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 14 b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- „nezbytnými rybími stanovišti“ rozumí 
lehce zranitelná mořská stanoviště, která 
vyžadují ochranu kvůli životně důležité 
úloze, kterou hrají při naplňování 
ekologických a biologických potřeb rybích 
druhů, jako např. vytírací, chovná a 
potravní teritoria;

Or. en

Odůvodnění

Pojem, který je použit v pozměňovacím návrhu k článku 8 (technická opatření).

Pozměňovací návrh 52
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 14 c (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- „oblastí obnovy rybích populací“ rozumí 
jednoznačně vymezená zeměpisná oblast 
v rámci teritoriálních vod členského státu, 
ve které jsou zakázány veškeré rybolovné 
činnosti;

Or. en
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Odůvodnění

Pojem použitý v novém článku 7a. 

Pozměňovací návrh 53
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– „rybolovným právem“ rozumí 
kvantifikovaný právní nárok na lov ryb, 
vyjádřený odlovy a/nebo intenzitou 
rybolovu a podmínkami, které jsou s nimi 
funkčně spojeny a které je třeba 
kvantifikovat na určité úrovni;

– „rybolovným právem“ rozumí 
kvantifikovaný právní nárok na lov ryb 
určité rybí populace, vyjádřený odlovy 
nebo intenzitou rybolovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– „převoditelnými koncesemi k rybolovu“ 
rozumějí odvolatelné nároky uživatele na 
konkrétní část rybolovných práv 
přidělených členskému státu nebo 
stanovených v plánech řízení přijatých 
členským státem v souladu s článkem 19 
nařízení (ES) č. 1967/2006, které může
držitel převést na jiné způsobilé držitele 
takových převoditelných koncesí k 
rybolovu;

– „koncesemi k rybolovu“ rozumějí 
výhradní odvolatelné a individuální 
nároky uživatele na konkrétní část 
rybolovných práv přidělených členskému 
státu;

Or. en

Odůvodnění

Změnu definice si vyžádaly pozměňovací návrhy k článkům 27 a 28.
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Pozměňovací návrh 55
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 17 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- „teritoriálními uživatelskými právy pro 
rybolov“ neboli „TURF“ rozumí 
výhradní, odvolatelné a nepřenosné 
nároky uživatele na výkon rybolovu 
v konkrétní oblasti udělené členským 
státem jednotlivému rybáři nebo skupině 
oprávněných držitelů;

Or. en

Odůvodnění

Definice TURF je potřebná pro přechodná opatření pro Středozemní moře (nová část IVa); 
ostatní členské státy si mohou využití této formy nároku uživatele zvolit jako alternativu 
koncesí k rybolovu pro splnění cílů udržitelnosti u populací, na které se nevztahují rybolovná 
práva stanovená Radou.

Pozměňovací návrh 56
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– „jednotlivými rybolovnými právy“ 
rozumějí roční rybolovná práva přidělená 
držitelům převoditelných koncesí k 
rybolovu v členském státě na základě 
podílu rybolovných práv náležících tomuto 
členskému státu;

– „jednotlivými rybolovnými právy“ 
rozumějí roční rybolovná práva přidělená 
držitelům koncesí k rybolovu v členském 
státě na základě podílu rybolovných práv 
náležících tomuto členskému státu po 
uskutečnění možných výměn mezi 
členskými státy;

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění: členské státy mohou přidělovat tato rybolovná práva držitelům koncesí k rybolovu, 
jestliže je mají nebo je získaly výměnou s jinými členskými státy. Nemohou přidělovat práva, 
která udělily držitelům příslušných koncesí k rybolovu.
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Pozměňovací návrh 57
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– „rybolovnou kapacitou“ rozumí 
prostornost plavidla v GT (hrubá 
prostornost) a jeho výkon v kW 
(kilowatty), jak jsou definovány v článcích 
4 a 5 nařízení Rady (EHS) č. 2930/86;

– „rybolovnou kapacitou“ rozumí 
schopnost plavidla lovit ryby měřená 
prostorností plavidla v GT (hrubá 
prostornost) a jeho výkonem v kW 
(kilowatty), jak jsou definovány v článcích 
4 a 5 nařízení (EHS) č. 2930/86, a 
v případě potřeby dalšími 
charakteristikami jako např. vlastnostmi 
zařízení a provozními vlastnostmi a dalším 
vybavením; 

Or. en

Odůvodnění

Rybolovnou kapacitou se v zásadě rozumí schopnost plavidla nebo loďstva lovit ryby. Hrubá 
prostornost a výkon motoru slouží jako zjednodušené ukazatele, rybolovnou kapacitu však 
ovlivňuje i řada dalších ukazatelů, jako např. velikost, vybavení a provozní vlastnosti 
plavidel. Ty je třeba zohlednit, jestliže je třeba lepší měřítko kapacity.

Pozměňovací návrh 58
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– „hospodářským subjektem“ rozumí 
fyzická nebo právnická osoba, která 
provozuje nebo vlastní jakýkoli podnik 
vykonávající jakékoli činnosti související s 
jakoukoli fází výroby, zpracování, uvádění 
na trh, distribuce a maloobchodního 
prodeje produktů rybolovu a akvakultury;

– „hospodářským subjektem“ rozumí 
fyzická nebo právnická osoba, která 
provozuje nebo vlastní jakýkoli podnik 
vykonávající jakékoli činnosti související s 
jakoukoli fází výroby, zpracování, uvádění 
na trh, distribuce a maloobchodního 
prodeje produktů rybolovu a akvakultury, 
nebo jakákoli jiná organizace zastupující 
profesionální rybáře, která je právně 
uznaným subjektem a je odpovědná za 
řízení přístupu k rybolovným zdrojům 
stejně jako profesionálním rybolovným 
činnostem a akvakultuře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 59
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– „přebytky přípustného odlovu“ rozumí ta 
část přípustného odlovu, na jejíž odlov 
nemá pobřežní stát rybolovnou kapacitu;

– „přebytky přípustného odlovu“ rozumí ta 
část přípustného odlovu, na jejíž odlov 
nemá pobřežní stát rybolovnou kapacitu, 
při zachování celkové míry využívání 
jednotlivých populací pod úrovní, která 
umožňuje samoobnovu a udržení populací 
lovených druhů nad úrovní, při níž je 
možné vytvářet maximální udržitelný 
výnos;

Or. en

Odůvodnění

Definice přebytku musí předcházet nadměrnému rybolovu ve vodách třetích zemí.

Pozměňovací návrh 60
Návrh nařízení
Část 1 – čl. 5 – odst. 1 – odrážka 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– „biomasou reprodukující se populace“ 
rozumí odhad hmotnosti ryb z konkrétního
zdroje, která se v určenou dobu 
reprodukuje, včetně samců i samiček a 
včetně ryb, které se rozmnožují živorodým 
způsobem;

– „biomasou reprodukující se populace“ 
rozumí odhad objemu ryb z konkrétní 
populace, které jsou dostatečně vyspělé 
pro reprodukci, včetně samců i samiček a 
včetně ryb, které se rozmnožují živorodým 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Návrh nařízení
Část 2 – čl. 6 – odst. 2



PR\892576CS.doc 33/116 PE483.528v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy jsou od 1. ledna 2013 do 
31. prosince 2022 oprávněny ve vodách do 
12 námořních mil od základních linií, které 
jsou pod jejich svrchovaností nebo 
jurisdikcí, omezit rybolov rybářských 
plavidel, která tradičně operují v těchto 
vodách z přístavů na přilehlém pobřeží, 
aniž jsou dotčena pravidla pro rybářská 
plavidla Unie plující pod vlajkou jiných 
členských států podle stávajících 
sousedských vztahů mezi členskými státy 
a opatření uvedená v příloze I, která pro 
každý členský stát stanoví zeměpisné 
oblasti v rámci pobřežních pásem jiných 
členských států, kde se tyto činnosti 
provozují, a druhy, kterých se tyto činnosti 
týkají. Členské státy informují Komisi o 
omezeních zavedených podle tohoto 
článku.

2. Členské státy jsou od 1. ledna 2013 do 
31. prosince 2022 oprávněny ve vodách do 
12 námořních mil od základních linií, které 
jsou pod jejich svrchovaností nebo 
jurisdikcí, omezit rybolov rybářských 
plavidel, která tradičně operují v těchto 
vodách z přístavů na přilehlém pobřeží, 
aniž jsou dotčena pravidla pro rybářská 
plavidla Unie plující pod vlajkou jiných 
členských států podle stávajících 
sousedských vztahů mezi členskými státy 
a opatření uvedená v příloze I, která pro 
každý členský stát stanoví zeměpisné 
oblasti v rámci pobřežních pásem jiných 
členských států, kde se tyto činnosti 
provozují, a druhy, kterých se tyto činnosti 
týkají. Členské státy zahrnou výhradní 
nebo přednostní přístup pro drobné, 
tradiční a pobřežní rybáře s ohledem na 
sociální a environmentální činitele včetně 
potenciálního přínosu vyplývajícího 
z udělení výhradního nebo přednostního 
přístupu místním podnikům nebo 
mikropodnikům nebo rybářům 
uplatňujícím selektivní rybolovné metody 
s malým dopadem. Členské státy informují 
Komisi o omezeních zavedených podle 
tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Drobní nebo tradiční rybáři by měli mít přednostní přístup. Poskytují více pracovních míst 
než velká plavidla a představují větší přidanou hodnotu pro obyvatele pobřeží.

Pozměňovací návrh 62
Návrh nařízení
Část 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ 
BIOLOGICKÝCH MOŘSKÝCH 

OPATŘENÍ PRO ZACHOVÁNÍ A 
UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ
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ZDROJŮ BIOLOGICKÝCH MOŘSKÝCH 
ZDROJŮ

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) stanovení cílů pro udržitelné využívání 
populací;

b) stanovení cílů pro udržitelné využívání 
populací a ochranu mořského prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Opatření na ochranu mohou rovněž zahrnovat cíle na ochranu mořského prostředí, jako např. 
konkrétní omezení pro nežádoucí úlovky.

Pozměňovací návrh 64
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

d) zavedení pobídek na podporu 
selektivnějších metod rybolovu nebo 
metod rybolovu s malým dopadem, včetně 
přednostního přístupu k rybolovným 
právům a včetně pobídek hospodářské 
povahy;

Or. en

Odůvodnění

Nejvhodnější pobídkou pro používání selektivních lovných zařízení je vyšší kvóta pro rybáře.

Pozměňovací návrh 65
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 7 – odst. 1 – písm. f
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

f) přijetí technických opatření uvedených v 
článku 14;

f) přijetí technických opatření uvedených 
v článcích 8 a 14;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 7 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) přijetí opatření týkajících se povinnosti 
vykládky všech úlovků;

g) přijetí opatření týkajících se povinnosti 
vykládky všech úlovků podle článku 15;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 7 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ha) přijetí dalších opatření 
napomáhajících dosažení cílů článků 2 a 
3.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Návrh nařízení
Část 3 – článek 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7a
Vytvoření oblastí obnovy rybích populací

1. S cílem zvrátit hrozbu zhroucení odvětví 
rybolovu a v zájmu zachování živých 
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vodních zdrojů a mořských ekosystémů a 
v rámci přístupu předběžné opatrnosti 
vytvoří členské státy soudržnou síť oblastí 
obnovy rybích populací, ve kterých budou 
zakázány veškeré rybolovné činnosti, 
včetně oblastí významných pro 
produktivitu ryb, zejména chovných, 
vytíracích a potravních teritorií rybích 
populací. 
2. Členské státy určí a vymezí tolik oblastí, 
kolik je zapotřebí k vytvoření soudržné sítě 
oblastí obnovy rybích populací tvořících 
přibližně 10 % až 20 % teritoriálních vod 
každého členského státu, a informují o 
těchto vodách Komisi. Vytvoření sítě musí 
být postupné v souladu s tímto 
harmonogramem:
a) do …*:
- budou oblasti obnovy rybích populací 
tvořit alespoň 5 % teritoriálních vod 
každého členského státu; 
b) do …**:
- budou oblasti obnovy rybích populací 
tvořit alespoň 10 % teritoriálních vod 
každého členského státu;
3. Umístění oblastí obnovy rybích 
populací se během prvních pěti let od 
vytvoření nemění. Pokud je třeba provést 
změny, musí být nejprve vytvořena jiná 
oblast nebo oblasti stejného rozsahu.
4. Opatření a rozhodnutí podle odstavců 2 
a 3 výše jsou předložena Komisi spolu 
s vědeckým, technickým, sociálním a 
právním odůvodněním a jsou zveřejněna;
5. Příslušné orgány dotčených členských 
států rozhodnou, zda budou oblasti 
obnovy rybích populací určené podle 
odstavců 1, 2 a 3 obklopeny zónou nebo 
zónami, ve kterých budou omezeny 
rybolovné činnosti, a poté, co uvědomí 
Komisi, rozhodnou, jaká lovná zařízení 
mohou být v těchto zónách používána, a 
stanoví pro tyto zóny odpovídající opatření 
k řízení a technická pravidla, která nesmí 
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být méně přísná než právní předpisy Unie;
6. Pokud některé rybářské plavidlo 
projíždí oblastí obnovy rybích populací, 
musí zajistit, že veškerá zařízení na palubě 
určená k lovu jsou během průjezdu 
uvázána a uložena;
7. Unie rovněž přijme opatření s cílem 
omezit případné negativní sociální a 
hospodářské důsledky vytvoření oblastí 
obnovy rybích populací.
__________________________
* Úř věst. Vložte prosím datum 1 rok po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.
** Úř věst. Vložte prosím datum 3 roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení tohoto pozměňovacího návrhu je uvedeno ve vysvětlujícím prohlášení.

Pozměňovací návrh 69
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 8 – odst. 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) úprav nebo doplňkových zařízení ke 
snížení vedlejších úlovků ohrožených, 
bezprostředně ohrožených a chráněných 
druhů;

ii) úprav nebo doplňkových zařízení ke 
snížení vedlejších úlovků ohrožených, 
bezprostředně ohrožených a chráněných 
druhů, stejně jako dalších nežádoucích 
úlovků;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

zařízení nebo jiného technického vybavení 
v určitých oblastech nebo obdobích;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 8 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zákaz nebo omezení rybolovných 
činností v určitých pásmech a/nebo 
obdobích;

d) zákaz nebo omezení rybolovných 
činností v určitých pásmech a/nebo 
obdobích, včetně zákazu nebo omezení za 
účelem ochrany vytíracích a chovných 
teritorií a dalších pro ryby nezbytných 
stanovišť;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 8 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) požadavky na rybářská plavidla na 
ukončení činnosti v určité oblasti po 
vymezenou minimální dobu za účelem 
ochrany dočasného nahromadění 
zranitelného mořského zdroje;

e) požadavky na rybářská plavidla na 
ukončení činnosti v určité oblasti po 
vymezenou minimální dobu za účelem 
ochrany nezbytných rybích stanovišť a 
funkcí, které plní, stejně jako druhů 
uvedených v příloze IV směrnice 
92/43/EHS a směrnice 2009/147/ES a 
dočasného nahromadění zranitelného 
mořského zdroje;

Or. en

Odůvodnění

Ochranu potřebují nejen „zranitelné mořské zdroje“, ale rovněž nezbytná rybí stanoviště a 
jejich funkce a chráněné druhy uvedené ve směrnici o ptácích a stanovištích.
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Pozměňovací návrh 73
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Do …* vypracuje Evropský parlament 
a Rada v souladu s řádným legislativním 
postupem víceleté plány stanovující pro 
všechny rybolovné oblasti ochranná 
opatření s cílem zachovat a obnovit 
populace ryb nad úrovněmi, které zaručují 
maximální udržitelný výnos.

________________________
* Úř věst. Prosím vložte datum 4 roky po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 9 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) základ pro stanovení rybolovných práv 
pro dotčené rybí populace na základě 
předem stanovených referenčních bodů pro
zachování; a

a) základ pro stanovení rybolovných práv 
pro dotčené rybí populace na základě 
předem stanovených mezních referenčních 
bodů; a

Or. en

Odůvodnění

Tyto referenční body by měly být vnímány jako mezní hranice, která by neměla být 
překročena.

Pozměňovací návrh 75
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 9 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) opatření schopná účinně zabránit tomu, b) opatření schopná účinně zabránit tomu, 
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aby byly referenční body pro zachování
překračovány.

aby byly mezní referenční body 
překračovány.

Or. en

Odůvodnění

Tyto referenční body by měly být vnímány jako mezní hranice, která by neměla být 
překročena.

Pozměňovací návrh 76
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 9 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ba) opatření na minimalizaci dopadů 
rybolovných činností na mořské prostředí 
v souladu s právními předpisy Unie a 
mezinárodními dohodami.

Or. en

Odůvodnění

Společná rybářská politika by měla zajistit dodržování a provádění právních předpisů 
v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh 77
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Víceleté plány se musí pokud možno 
vztahovat buď na rybolov využívající 
jednu rybí populaci, nebo na rybolov 
využívající smíšené populace, s náležitým 
zohledněním vzájemného působení 
populací a lovišť.

3. Víceleté plány se musí pokud možno 
vztahovat buď na rybolov využívající 
jednu rybí populaci, nebo na rybolov 
využívající smíšené populace, s náležitým 
zohledněním vzájemného působení 
populací, lovišť a mořských ekosystémů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu dosažení skutečného řízení ekosystému by měl být zohledněn celý ekosystém.
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Pozměňovací návrh 78
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

4. Víceleté plány jsou v souladu s cíli 
uvedenými v článcích 2 a 3, jsou založeny 
na přístupu předběžné opatrnosti v oblasti 
řízení rybolovu a vědecky opodstatněným 
způsobem zohlední omezení dostupných 
údajů a metody hodnocení a veškeré 
kvantifikované zdroje nejistoty.

Or. en

Odůvodnění

Víceleté plány by měly být nepochybně zaměřeny na dosažení stejných cílů, jako toto základní 
nařízení.

Pozměňovací návrh 79
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Víceleté plány stanoví úpravy míry 
úmrtnosti dané rybolovem vedoucí 
k obnově a udržení všech populací nad 
úrovněmi, které do roku 2015 zaručí 
maximální udržitelný výnos.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odpovídá formulaci pozměňovacího návrhu k článku 2.

Pozměňovací návrh 80
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 10 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. V případech, kdy není možné určit míru 
úmrtnosti dané rybolovem, která obnoví 
a zachová populace nad úrovněmi, které 
zaručí maximální udržitelný výnos, uplatní
víceleté plány přístup předběžné 
opatrnosti k řízení rybolovných oblastí a 
stanoví zástupné normy a opatření, která 
by zajistila alespoň srovnatelný stupeň 
zachování příslušných populací.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatek údajů by neměl být záminkou pro nečinnost.

Pozměňovací návrh 81
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Víceleté plány vytvoří rámec 
zajišťující, že členské státy působící ve 
stejné rybolovné oblasti budou přijímat 
slučitelná opatření podle článku 34 
s cílem upravit kapacitu loďstev na 
úroveň, která bude v souladu s článkem 2.

Or. en

Odůvodnění

Opatření v boji proti nadměrné kapacitě loďstev by měla být pokud možno prováděna na 
úrovni rybolovných oblastí a měla by být koordinována mezi dotčenými členskými státy. 

Pozměňovací návrh 82
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 10 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2b. Víceleté plány stanoví opatření 
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přispívající k dosažení a udržení dobrého 
stavu prostředí pro mořské prostředí a 
příznivého stavu druhů a stanovišť z 
hlediska jejich ochrany v souladu 
s právními předpisy Unie v oblasti 
životního prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 11 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) oblast působnosti z hlediska populací, 
loviště a mořského ekosystému, na které 
bude víceletý plán uplatňován;

a) oblast působnosti z hlediska populací, 
lovišť a mořského ekosystému, na které 
bude víceletý plán uplatňován;

Or. en

Odůvodnění

Víceletý plán se může vztahovat na více lovišť najednou.

Pozměňovací návrh 84
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 11 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) cíle, které jsou v souladu s cíli 
stanovenými v článcích 2 a 3;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 85
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 11 – odst. 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ba) posouzení kapacity loďstev a 
v případě, že není rybolovná kapacita v 
účinné rovnováze s dostupnými 
rybolovnými právy, plán na snížení 
kapacity včetně časového harmonogramu 
a konkrétních opatření, která musí 
přijmout každý dotčený členský stát za 
účelem přizpůsobení těchto rybolovných 
kapacit dostupným rybolovným právům 
do jednoho roku od vstupu víceletého 
plánu v platnost;

Or. en

Odůvodnění

Posouzení kapacity a plány na snížení kapacity loďstev by měly být pokud možno prováděny 
na úrovni rybolovných oblastí, a nikoli pouze na úrovni jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 86
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 11 – odst. 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

bb) posouzení dopadů loďstev na cílové 
druhy a mořské prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 11 – odst. 1 – písm. c – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

iiia) deskriptory dobrého stavu životního 
prostředí vztahující se na rybolovné 
oblasti podle směrnice 2008/56/ES a 
rozhodnutí 2010/477/EU;

Or. en
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Odůvodnění

Společná rybářská politika by měla přispívat k provádění rámcové směrnice o strategii pro 
mořské prostředí.

Pozměňovací návrh 88
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 11 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) technická opatření, včetně opatření 
týkajících se odstranění nežádoucích 
úlovků;

e) opatření pro zachování zdrojů a
technická opatření, včetně opatření 
týkajících se odstranění nežádoucích 
úlovků;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 11 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) konkrétní opatření a cíle pro 
sladkovodní část životního cyklu 
anadromních a katadromních druhů;

(Netýká se českého znění.) 

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 90
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 11 – odst. 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) minimalizaci dopadů rybolovu na 
ekosystém;

h) minimalizaci dopadů rybolovu na 
ekosystém, včetně opatření na ochranu 
druhů a stanovišť obsažených ve směrnici 
92/43/EHS a směrnici 2009/147/ES před 
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dopady rybolovu;

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 92/43/ES obsahuje „druhy živočichů a rostlin v zájmu Společenství, které vyžadují 
přísnou ochranu“. Směrnice 2009/147/ES se týká ochrany volně žijících ptáků.

Pozměňovací návrh 91
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 11 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ha) pravidla umožňující povinnost 
vykládky všech úlovků podle čl. 15 odst. 
1b;

Or. en

Odůvodnění

Víceleté plány jsou nejvhodnější formou, jak zavést konkrétní pravidla, která umožní stanovit 
povinnost vykládky všech úlovků v konkrétní rybolovné oblasti. 

Pozměňovací návrh 92
Návrh nařízení
Část 3 – článek 12 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Plnění povinností v rámci právních 
předpisů Unie v oblasti životního prostředí

Plnění povinností v rámci právních 
předpisů Unie v oblasti životního prostředí 
v souvislosti s chráněnými oblastmi 

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 12 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Ve zvláštních oblastech ochrany ve 
smyslu článku 6 směrnice 92/43/EHS, 
článku 4 směrnice 2009/147/ES a čl. 13 
odst. 4 směrnice 2008/56/ES provádějí 
členské státy rybolovné činnosti takovým 
způsobem, aby se v nich zmírnil dopad 
těchto činností.

1. Ve zvláštních oblastech ochrany ve 
smyslu článku 6 směrnice 92/43/EHS, ve 
zvláště chráněných oblastech ve smyslu
článku 4 směrnice 2009/147/ES a dalších 
chráněných mořských oblastech ve 
smyslu čl. 13 odst. 4 směrnice 2008/56/ES 
jsou rybolovné činnosti regulovány 
členským státem, jenž tyto oblasti stanovil 
takovým způsobem , který je v souladu 
s cíli výše uvedených směrnic.

Or. en

Odůvodnění

Úprava formulace s cílem vyjasnit odpovědnosti jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 94
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 14 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je třeba stanovit rámce technických 
opatření k zajištění ochrany biologických 
mořských zdrojů a snížení dopadů 
rybolovných činností na populace ryb a 
mořské ekosystémy. Rámce technických 
opatření:

V souvislosti s činností rybářských 
plavidel Unie ve vodách Unie i mimo tyto 
vody je třeba stanovit rámce technických 
opatření k zajištění ochrany biologických 
mořských zdrojů a snížení dopadů 
rybolovných činností na populace ryb a 
mořské ekosystémy. Rámce technických 
opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) přispívají k zachování nebo obnovení 
populací ryb nad úrovněmi, které zaručují 

a) přispívají k zachování nebo obnovení 
populací lovených druhů nad úrovněmi, 
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maximální udržitelný výnos 
prostřednictvím zlepšení selekce velikosti a 
případně selekce druhů;

které zaručují maximální udržitelný výnos,
prostřednictvím zlepšení selektivity podle 
druhu, velikosti a pohlaví;

Or. en

Odůvodnění

Zachování jazykové jednotnosti v rámci nařízení.

Pozměňovací návrh 96
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) snižují odlovy podměrečných jedinců z 
populací ryb;

b) snižují, a pokud je to možné, odstraňují 
odlovy podměrečných jedinců z populací 
ryb;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 14 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) snižují odlovy nežádoucích mořských 
organismů;

c) snižují, a pokud je to možné, odstraňují 
nežádoucí odlovy mořských organismů, 
včetně mořských ptáků;

Or. en

Odůvodnění

Zachování jazykové jednotnosti v rámci nařízení. Nežádoucí jsou odlovy a nikoli mořské 
organismy.

Pozměňovací návrh 98
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 14 – odst. 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

d) snižují, a pokud je to možné, odstraňují 
dopady lovných zařízení na ekosystém a 
životní prostředí se zvláštním ohledem na 
ochranu biologicky citlivých populací a 
stanovišť.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Návrh nařízení
Část 3 – článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 14a
Pilotní projekty na zvýšení selektivity

1. Členské státy uskuteční do konce roku 
2014 pilotní projekty zaměřené na 
zlepšení selektivity v konkrétní rybolovné 
oblasti. Výsledky těchto pilotních projektů 
se odrazí v dlouhodobých plánech řízení 
každé rybolovné oblasti v podobě 
dodatečných pobídek k používání co 
nejselektivnějších zařízení a metod 
rybolovu. 
2. Unie poskytne finanční podporu na 
používání selektivních zařízení a snížení 
nežádoucích a nepovolených úlovků. 
V rámci opatření finanční podpory bude 
přihlédnuto zvláště k potřebám rybářů, 
kterých se dotýká povinnost vykládky 
všech úlovků a kteří působí ve smíšených 
lovištích.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost vykládky všech úlovků představuje pobídku pro rybáře, aby přijali opatření na 
zvýšení selektivity. Je však zapotřebí dodatečné podpory ze strany orgánů, která pomůže 
rybářům snížit nežádoucí úlovky.
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Pozměňovací návrh 100
Návrh nařízení
Část 3 – článek 15 – nadpis 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Povinnost vykládky všech úlovků Povinnost vykládky a zaznamenávání 
všech úlovků

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zavádění individuálního přístupu podle jednotlivých lovišť je snadnější, protože víceleté 
plány, které stanoví pravidla, mohou být přijaty dříve, než vstoupí v platnost zákaz výmětů.

Pozměňovací návrh 102
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) nejpozději od 1. ledna 2014: a) nejpozději od 1. ledna 2015:

Or. en



PR\892576CS.doc 51/116 PE483.528v01-00

CS

Odůvodnění

V případě potřeby by měla být k dispozici dostatečně dlouhá lhůta pro přijímání víceletých 
plánů obsahujících konkrétní pravidla povinnosti vykládky. 

Pozměňovací návrh 103
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 1 – písm. a – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– makrela obecná, sleď obecný, kranas 
obecný, treska modravá, drsnatec obecný, 
sardel obecná, stříbrnice evropská, 
sardinka, huňáček severní;

– malá pelagická loviště a loviště pro 
průmyslové účely [zaměřená na druhy 
jako např. makrela obecná, sleď obecný, 
kranas obecný, treska modravá, drsnatec 
obecný, sardel obecná, stříbrnice evropská, 
sardinka, huňáček severní, šprot obecný, 
smáček menší a treska Esmarkova;] 

Or. en

Odůvodnění

Individuální přístup podle jednotlivých lovišť. V pelagických lovištích by se měl zákaz výmětů 
začít uplatňovat nejdříve, protože zde je jeho realizace poměrně snadná.

Pozměňovací návrh 104
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 1 – písm. a – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– tuňák obecný, mečoun obecný, tuňák 
křídlatý, tuňák velkooký, ostatní 
plachetníkovití.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Přesunuto do písmene b). 

Pozměňovací návrh 105
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) nejpozději od 1. ledna 2015: treska 
obecná, štikozubec obecný, jazyk obecný;

b) nejpozději od 1. ledna 2016:

- u rybolovu druhů žijících při dně 
zaměřeného na bělomasé/treskovité druhy 
[např. treska obecná, treska jednosvorná,
štikozubec obecný a treska tmavá];

Or. en

Odůvodnění

Loviště, kde pilotní projekty prokázaly, že zákaz výmětů je možný, by měla provést zákaz 
poněkud dříve. V případě potřeby by měl být přidán jeden rok navíc umožňující přijetí 
víceletých plánů se specifickými pravidly.

Pozměňovací návrh 106
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 1 – písm. b – odrážka 1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

- velká pelagická loviště [např. zaměřená 
na lov tuňákovitých druhů, mečouna 
obecného a ostatních plachetníkovitých];

Or. en

Odůvodnění

Loviště, kde pilotní projekty prokázaly, že zákaz výmětů je možný, by měla provést zákaz 
poněkud dříve.

Pozměňovací návrh 107
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) nejpozději od 1. ledna 2016: treska 
jednoskvrnná, treska bezvousá, 
pakambala průsvitná, ďas mořský, platýs 
evropský, mník mořský, treska tmavá, 
treska sajda, platýs červený, pakambala 

c) nejpozději od 1. ledna 2018: všechna 
ostatní loviště. 
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velká, pakambala východoatlantská, mník 
modrý, tkaničnice tmavá, hlavoun 
tuponosý, červenice obecná, platýs černý, 
mníkovec bělolemý, okouník a 
středomořské populace žijící při dně.

Or. en

Odůvodnění

Zákaz výmětů by se nakonec měl vztahovat na všechna loviště.

Pozměňovací návrh 108
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Jakmile bude v některé rybolovné 
oblasti zavedena povinnost vykládky všech 
úlovků, veškeré úlovky druhů, na které se 
vztahuje omezení odlovu, jsou 
zaznamenávány a odečteny z kvóty 
příslušného rybáře, organizace 
producentů nebo sdružení pro společné 
řízení, s výjimkou druhů, které mohou být 
vypuštěny do moře podle odstavce 1b;

Or. en

Odůvodnění

Veškeré úlovky by se měly odečíst z kvót příslušného rybáře.

Pozměňovací návrh 109
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. Následující druhy jsou vyňaty 
z povinnosti vykládky stanovené v odstavci 
1:
- druhy, které vykazují podle nejlepšího 
dostupného vědeckého poradenství 
vysokou míru přežití při vypuštění do 
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moře za přesně stanovených podmínek 
pro danou rybolovnou oblast;
- druhy uvedené jako „zakázané druhy“ 
v příslušném článku nařízení Rady, 
kterým se stanoví roční rybolovná práva;
- druhy, pro které byly celkové přípustné 
odlovy stanoveny jako nulové;

Or. en

Odůvodnění

Druhy, které mohou přežít výměty v určitém lovišti, by měly být vypuštěny do moře. Druhy, 
pro které byla stanovena nulová hranice pro celkové přípustné odlovy, a druhy, jejichž odlov 
je zakázán, by měly být vyňaty z povinnosti vykládky kvůli své zranitelnosti s cílem zajistit, že 
se tyto druhy nedostanou na trh. 

Pozměňovací návrh 110
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1c. V zájmu zjednodušení a harmonizace 
provádění povinnosti vykládky všech 
úlovků a s cílem zabránit nevhodnému 
narušení cílových lovišť a snížit množství 
nežádoucích úlovků, víceleté plány přijaté 
v souladu s článkem 9 nebo případně 
jinými legislativními akty Unie stanoví 
- seznam necílových druhů s nízkým 
přirozeným výskytem, které se mohou 
započítávat do kvóty cílového druhu 
daného loviště, pokud je vnitrostátní roční 
kvóta pro tento necílový druh zcela 
vyčerpána a pokud úhrn úlovků 
nepřesáhne 5 % celkových úlovků 
cílového druhu a pokud se populace 
necílových druhů nachází v rámci 
bezpečných biologických limitů;
- výjimky de-minimis z povinnosti 
vykládky všech úlovků některých druhů 
v některých lovištích nebo nedospělých 
jedinců některých druhů v některých 
lovištích v případě, kdy není možné využití 
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pro jinou než lidskou spotřebu;
- pravidla pro pobídky na zabránění 
odlovu nedospělých ryb, včetně vyšších 
kvót odečítaných z kvót rybáře, pokud 
uloví nedospělé ryby;

Or. en

Odůvodnění

Výjimky a pobídky jsou nezbytné v zájmu zajištění proveditelnosti zákazu výmětů.

Pozměňovací návrh 111
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

2. Pro populace ryb, na které se vztahuje 
povinnost vykládky veškerých úlovků
stanovená v odstavci 1, v případech, kdy 
povinnost vykládky nedokáže zabránit 
odlovům nedospělých ryb, jsou stanoveny 
minimální referenční velikosti pro 
zachování zdrojů založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství. Prodej 
úlovků těchto ryb o velikosti menší, než je 
referenční velikost pro zachování, bude 
omezen na využití pro jinou než lidskou 
spotřebu, jako např. na rybí moučku, rybí 
olej nebo krmiva pro domácí zvířata.
Komise sleduje trh a v případě, že ceny 
překročí běžné tržní ceny dospělých ryb 
určených pro lidskou spotřebu, přijme 
opatření na zákaz uvádění nedospělých 
ryb na trh pro jinou než lidskou spotřebu, 
nebo přijme jiná odpovídající opatření.

Or. en

Odůvodnění

Jedlé ryby by neměly být zpracovávány na rybí moučku, pokud byly odloveny neúmyslně. 
Pokud je však stanovena minimální velikost a pokud mohou být podměrečné ryby prodávány 
pouze pro jinou než lidskou spotřebu, je třeba sledovat trh s rybí moučkou, přičemž Komise 
by měla mít právo zasáhnout v případě, kdy ceny rybí moučky vzrostou příliš a stávají se 
pobídkou pro odlov nedospělých jedinců. 
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Pozměňovací návrh 112
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Obchodní podmínky týkající se úlovků 
ryb přesahujících stanovená rybolovná 
práva se stanoví v souladu s článkem 27
[nařízení o společné organizaci trhů 
s produkty rybolovu a akvakultury].

3. Obchodní podmínky týkající se úlovků 
ryb přesahujících stanovená rybolovná 
práva se stanoví v souladu s článkem 39
[nařízení o společné organizaci trhů 
s produkty rybolovu a akvakultury

Or. en

Odůvodnění

Oprava zjevné chyby v návrhu Komise. 

Pozměňovací návrh 113
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zajistí, aby byla rybářská 
plavidla Unie plující pod jejich vlajkou 
vybavena tak, aby zajistila úplnou 
dokumentaci všech rybolovných 
a zpracovatelských činností za účelem 
sledování plnění povinnosti vykládky 
všech úlovků.

4. Členské státy zajistí, aby byla rybářská 
plavidla Unie plující pod jejich vlajkou 
vybavena tak, aby zajistila úplnou 
dokumentaci všech rybolovných 
a zpracovatelských činností za účelem 
sledování plnění povinnosti vykládky 
všech úlovků. Členské státy by měly 
během přechodného období podporovat 
úplnou dobrovolnou dokumentaci 
prostřednictvím televizních kamer s 
uzavřeným okruhem a srovnatelných 
prostředků udělením dodatečných 
rybolovných práv podle čl. 29 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Odměňuje rozsáhlejší přijímání televizních kamer s uzavřeným okruhem ze strany rybářů.
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Pozměňovací návrh 114
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5a. Poradní sbory zřízené podle článku 52 
poskytují poradenství ohledně provádění 
úplné dokumentace všech rybolovných 
a zpracovatelských činností podle 
odstavce 4. Vypracovávají také pokyny 
ohledně konkrétních výjimek pro druhy s 
vysokou mírou přežití za specifických 
podmínek rybolovu podle odstavce 1b, 
stejně jako pro jiná specifická opatření 
související s povinností vykládky všech 
úlovků.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 s cílem vymezit opatření stanovená 
odstavcem 1 za účelem souladu 
s mezinárodními závazky Unie.

6. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55, kterými se stanoví opatření uvedená 
v odstavci 1 za účelem souladu 
s mezinárodními závazky Unie a dále 
opatření uvedená v odstavci 2 zakazující 
uvádění nedospělých ryb na trh pro jinou 
než lidskou spotřebu.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 16 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Rybolovná práva přidělená členským 1. Rada při stanovení rybolovných práv a 
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státům zajistí každému členskému státu 
relativní stabilitu rybolovu pro každou 
populaci ryb nebo loviště. Při rozdělování 
nových rybolovných práv budou 
zohledněny zájmy každého členského 
státu.

jejich přidělování členským státům jedná 
v souladu s článkem 2 a uplatňuje 
dlouhodobé hledisko. Rada rovněž zajistí 
každému členskému státu relativní stabilitu 
rybolovu pro každou populaci ryb nebo 
loviště. Při rozdělování nových 
rybolovných práv budou zohledněny zájmy 
každého členského státu. Během přijímání 
rozhodnutí o rybolovných právech Radou 
je přítomna delegace Evropského 
parlamentu. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba posílit soulad s cíli společné rybářské politiky. Toho lze dosáhnout odkazem na 
článek 2 a vysláním delegace Evropského parlamentu na zasedání Rady. 

Pozměňovací návrh 117
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Rybolovná práva musí být v souladu s 
vyčíslitelnými cíli, časovými rámci a 
rozpětími stanovenými v souladu s čl. 9 
odst. 2 a čl. 11 písm. b), c) a h).

3. Rybolovná práva musí být v souladu s 
vyčíslitelnými cíli, časovými rámci a 
rozpětími stanovenými ve víceletých 
plánech v souladu s čl. 9 odst. 2 a čl. 11 
písm. b), c) a h).

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3a. Pokud pro některé populace využívané 
ke komerčním účelům nebyl přijat 
odpovídající víceletý plán, zajistí Rada, že 
maximální míra využití pro tuto populaci 
bude nižší než Fmsy.
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Or. en

Odůvodnění

Základní nařízení má zajistit, že budou přijata potřebná opatření k dosažení maximálního 
udržitelného výnosu, a to i v případě, že není možné přijmout víceleté plány. F (úmrtnost 
populace ryb) musí být stanovena pod Fmsy, aby mohla být úroveň biomasy nad Bmsy. 
Ostatně nadměrně lovené populace rostou jen tehdy, je-li úmrtnost daná rybolovem pod 
Fmsy.

Pozměňovací návrh 119
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 16 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3b. U populací, u kterých není možné 
v důsledku nedostatku údajů stanovit 
míru využití, která umožňuje maximální 
udržitelný výnos:
i) se uplatní přístup předběžné opatrnosti 
k řízení rybolovných oblastí;
ii) se přijmou zástupné normy založené na 
metodikách stanovených v bodech 3.1 a 
3.2 části B přílohy k rozhodnutí 
2010/477/EU a na základě předběžné 
opatrnosti se dále omezí úmrtnost daná 
rybolovem s cílem zajistit, že míra biomasy 
příslušných populací vykazuje vzestupnou 
tendenci, nebo pokud existují náznaky, že 
stav dané populace je dostatečně dobrý, 
stabilní tendenci;
iii) Komise a členské státy vyhodnotí 
překážky výzkumu a překážky získávání 
informací a přijmou opatření s cílem 
zajistit, aby byly bez zbytečného prodlení 
získány další údaje o populacích a 
ekosystémech.

Or. en

Odůvodnění

Nedostatek údajů by neměl být záminkou pro nečinnost. Zástupné normy pro řízení 
rybolovných oblastí byly již vypracovány.



PE483.528v01-00 60/116 PR\892576CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 120
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 16 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3c. Do jednoho měsíce od stanovení 
rybolovných práv a jejich přidělení 
členským státům vypracuje Rada zprávu 
pro Evropský parlament, ve které sdělí 
výsledky a informuje o východiscích, na 
nichž své rozhodnutí založila. Komise 
předloží své stanovisko ohledně toho, zda 
je uvedený výsledek v souladu s odstavcem 
1.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy si mohou poté, co 
informují Komisi, vzájemně vyměnit 
všechna rybolovná práva, která jim byla 
přidělena, nebo jejich část.

4. Členské státy si mohou poté, co 
informují Komisi, vzájemně vyměnit 
všechna rybolovná práva, která jim byla 
přidělena, nebo jejich část. Komise veškerá 
oznámení zveřejní. Od 1. ledna 2015 může 
Komise navrhnout povinné výměny kvót 
s cílem usnadnit vstup povinnosti 
vykládky všech úlovků v platnost. Povinná 
výměna kvót je založená na spravedlivém 
systému (např. ekvivalenty tresky) s cílem 
zachování celkové relativní stability.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu provedení povinnosti vykládky všech úlovků (článek 15) je třeba zajistit, že kvóty pro 
vedlejší úlovky, které bude potřebovat jeden členský stát, nebudou zadržovány jiným členským 
státem.
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Pozměňovací návrh 122
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 17 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) byla v souladu s oblastí působnosti a cíli 
víceletých plánů;

(Netýká se českého znění.) 

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 123
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 17 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) účinně splňovala cíle a vyčíslitelné cíle 
stanovené ve víceletém plánu; a

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

Netýká se českého znění.

Pozměňovací návrh 124
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 17 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) byla v souladu s opatřeními přijatými 
podle článků 12 a 21.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 17 – odst. 2 a (nový)



PE483.528v01-00 62/116 PR\892576CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Členské státy spolupracují s cílem 
zajistit přijetí kompatibilních opatření, 
která budou splňovat cíle stanovené ve 
víceletých plánech, a tato opatření 
navzájem koordinují. Za tímto účelem 
využívají členské státy, pokud je to 
proveditelné a vhodné, stávající struktury 
a mechanismy regionální institucionální 
spolupráce, včetně struktur a mechanismů 
v rámci regionálních úmluv pro mořské 
prostředí vztahujících se na příslušné 
oblasti nebo loviště.

Or. en

Odůvodnění

Pokud členské státy přijímají vnitrostátní opatření pro stejné rybolovné oblasti, měly by 
spolupracovat.

Pozměňovací návrh 126
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 17 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2b. Při vypracování návrhů opatření 
doprovázených důvodovou zprávu 
konzultují členské státy příslušné poradní 
sbory a Vědeckotechnický a hospodářský 
výbor pro rybářství (VTHVR). O těchto 
návrzích je zároveň informována Komise 
a ostatní členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 17 – odst. 2 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2c. Členské státy přihlédnou ke 
stanovisku příslušných poradních sborů a 
Vědeckotechnického a hospodářského 
výboru pro rybářství (VTHVR), a pokud 
se přijatá opatření od těchto stanovisek 
liší, předloží podrobné vysvětlení důvodů, 
které k odchylce vedly. Členské státy 
vyvinou veškeré úsilí, aby do těchto 
konzultací hned v počáteční fázi 
otevřeným a transparentním způsobem 
zapojily i další zúčastněné strany v 
dotčené rybolovné oblasti s cílem získat 
v průběhu přípravy zamýšlených opatření 
názory a návrhy všech příslušných stran. 

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 17 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2d. Pokud chtějí členské státy pozměnit 
přijatá opatření, uplatní se rovněž 
odstavce 2a až 2c.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 17 – odst. 2 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2e. Komise může přijmout pokyny, ve 
kterých podrobně stanoví postupy, jimiž se 
řídí uplatňování odstavců 2a až 2c, s cílem 
zajistit, že přijatá opatření budou 
soudržná a budou koordinována na 
regionální úrovni a budou v souladu 
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s přijatými víceletými plány. 

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise může kdykoli posoudit slučitelnost 
a účinnost opatření pro zachování zdrojů 
přijatých členskými státy podle čl. 17 odst. 
1.

Komise může kdykoli posoudit slučitelnost 
a účinnost opatření pro zachování zdrojů 
přijatých členskými státy podle čl. 17 a 
v každém případě provede posouzení 
těchto skutečností a vypracuje o nich 
zprávu, a to alespoň každé 3 roky, nebo 
podle potřeby vyplývající z příslušného 
víceletého plánu.

Or. en

Odůvodnění

Pravidelné posouzení opatření členských států je zapotřebí s cílem zajistit řádné uplatňování 
cílů a opatření společné rybářské politiky na regionální/vnitrostátní úrovni. 

Pozměňovací návrh 131
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 za účelem stanovení opatření pro 
zachování zdrojů pro loviště, na která se 
vztahuje víceletý plán, pokud členský stát 
oprávněný přijímat opatření v souladu s 
článkem 17 o těchto opatřeních Komisi 
neinformuje do tří měsíců ode dne vstupu 
víceletého plánu v platnost.

1. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 za účelem stanovení opatření pro 
zachování zdrojů pro loviště, na která se 
vztahuje víceletý plán, pokud členský stát 
oprávněný přijímat opatření v souladu s 
článkem 17 o těchto opatřeních Komisi 
neinformuje do šesti měsíců ode dne 
vstupu víceletého plánu v platnost. 

Or. en
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Odůvodnění

Navrhované dodatečné povinnosti pro členské státy podle článku 17 vyžadují delší lhůtu.

Pozměňovací návrh 132
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 20 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) nejsou opatření členského státu 
považována za slučitelná s cíli víceletého 
plánu na základě posouzení provedeného 
podle článku 19 nebo 

a) nejsou opatření členského státu 
považována za slučitelná s cíli víceletého 
plánu na základě posouzení provedeného 
podle článku 19, nebo nejsou žádná 
opatření přijata, nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s formulací v čl. 2 odst. 1 Smlouvy o fungování EU. Obrat vody „Unie“ namísto 
„jejich“ vody je v souladu s článkem 17. 

Pozměňovací návrh 134
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 21 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Členské státy spolupracují s cílem
zajistit přijetí kompatibilních opatření, 
která budou splňovat cíle stanovené 
v rámci technických opatření, a tato 
opatření navzájem koordinují. Za tímto 
účelem využívají členské státy, pokud je to 
proveditelné a vhodné, stávající struktury 
a mechanismy regionální institucionální 
spolupráce, včetně struktur a mechanismů 
v rámci regionálních úmluv pro mořské 
prostředí vztahujících se na příslušné 
oblasti nebo loviště.

Or. en

Odůvodnění

Pokud členské státy přijímají vnitrostátní opatření pro stejné rybolovné oblasti, měly by 
spolupracovat.

Pozměňovací návrh 135
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 21 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. Při vypracování návrhů opatření 
doprovázených důvodovou zprávu 
konzultují členské státy příslušné poradní 
sbory a Vědeckotechnický a hospodářský 
výbor pro rybářství (VTHVR). O těchto 
návrzích je zároveň informována Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 21 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1c. Členské státy přihlédnou ke 



PR\892576CS.doc 67/116 PE483.528v01-00

CS

stanovisku příslušných poradních sborů a 
Vědeckotechnického a hospodářského 
výboru pro rybářství (VTHVR), a pokud 
se přijatá opatření od těchto stanovisek 
liší, předloží podrobné vysvětlení důvodů, 
které k odchylce vedly. Členské státy 
vyvinou veškeré úsilí, aby do těchto 
konzultací hned v počáteční fázi 
otevřeným a transparentním způsobem 
zapojily i další zúčastněné strany v 
dotčené rybolovné oblasti s cílem získat 
v průběhu přípravy zamýšlených opatření 
názory a návrhy všech příslušných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 21 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1d. Pokud chtějí členské státy pozměnit 
přijatá opatření, uplatní se rovněž 
odstavce 1a až 1c.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 21 – odst. 1 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1e. Komise může přijmout pokyny, ve 
kterých se podrobně stanoví postupy, jimiž 
se řídí uplatňování odstavců 1a až 1c 
s cílem zajistit, že přijatá opatření budou 
soudržná, koordinovaná na regionální 
úrovni a v souladu s přijatými rámci 
technických opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 22 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy, které přijmou technická 
opatření podle článku 21, musí o těchto 
opatřeních informovat Komisi, ostatní 
dotčené členské státy a příslušné poradní 
sbory.

Členské státy, které přijmou technická 
opatření podle článku 21, tato opatření 
zveřejní a musí o těchto opatřeních 
informovat Komisi, ostatní dotčené členské 
státy a příslušné poradní sbory.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise může kdykoli posoudit slučitelnost 
a účinnost technických opatření přijatých 
členskými státy podle článku 21.

Komise může kdykoli posoudit slučitelnost 
a účinnost technických opatření přijatých 
členskými státy podle článku 21 a 
v každém případě provede posouzení 
těchto skutečností a vypracuje o nich 
zprávu, a to alespoň každé 3 roky, nebo 
podle potřeby vyplývající z příslušného 
rámce technických opatření.

Or. en

Odůvodnění

Pravidelné posouzení opatření členských států je zapotřebí s cílem zajistit řádné uplatňování 
cílů a opatření společné rybářské politiky na regionální/vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 141
Návrh nařízení
Část 3 – čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 1. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
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přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 za účelem stanovení technických 
opatření, na která se vztahuje rámec 
technických opatření, pokud členský stát 
oprávněný přijímat opatření v souladu s 
článkem 21 o těchto opatřeních Komisi 
neinformuje do tří měsíců ode dne vstupu 
rámce technických opatření v platnost.

přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 za účelem stanovení technických 
opatření, na která se vztahuje rámec 
technických opatření, pokud členský stát 
oprávněný přijímat opatření v souladu s 
článkem 21 o těchto opatřeních Komisi 
neinformuje do šesti měsíců ode dne 
vstupu rámce technických opatření v
platnost.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované dodatečné povinnosti pro členské státy podle článku 21 vyžadují delší lhůtu.

Pozměňovací návrh 142
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 27 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Stanovení systémů převoditelných koncesí 
k rybolovu

Stanovení systémů koncesí k rybolovu

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 27 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Nejpozději 31. prosince 2013 každý 
členský stát stanoví systém převoditelných
koncesí k rybolovu pro

1. Do …* stanoví každý členský stát 
systém koncesí k rybolovu pro všechna 
rybářská plavidla lovící populace ryb, pro 
něž byla přidělena rybolovná práva Unie 
podle článku 16. Pokud jsou stanovena a 
přidělena nová rybolovná práva podle 
článku 16, každý dotčený členský stát 
vytvoří rovněž systém koncesí k rybolovu 
pro všechna plavidla lovící tyto populace 
ryb.

a) všechna rybářská plavidla o celkové 
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délce 12 metrů nebo více; a
b) všechna rybářská plavidla o celkové 
délce menší než 12 metrů lovící vlečným 
zařízením.

_______________________
* Úř věst. Prosím vložte datum 1 rok po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být vytvořen režim, ve kterém bude zřejmé, kdo je oprávněn k rybolovu. Režim koncesí
k rybolovu zvyšuje odpovědnost jednotlivých rybářů a jejich osobní zainteresovanost. 
Převoditelnost by měla být povinná pouze v členských státech, které nedokázaly přizpůsobit 
své rybolovné kapacity dostupným zdrojům. Pokud nejsou koncese převoditelné, ale 
představují stabilní právo určitého rybáře lovit určitý podíl populace ryb, nemá smysl 
vylučovat některá plavidla z tohoto systému, protože by to mohlo znevýhodňovat některé 
drobné rybáře.

Pozměňovací návrh 144
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 27 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Vytváření vnitrostátního systému 
koncesí k rybolovu a provádění tohoto 
systému na úrovni jednotlivých 
rybolovných oblastí se uskutečňuje 
otevřeným způsobem, za účasti dotčených 
stran a transparentně:
a) jsou konzultováni všichni stávající 
držitelé rybolovných práv a všechny další 
dotčené zúčastněné strany včetně místních 
orgánů;
b) jsou stanoveny cíle a priority členských 
států v rámci společné rybářské politiky a 
dalších platných právních předpisů;
c) jsou stanovena kritéria způsobilosti, 
která jsou v souladu s články 28, 28a a 
28b; kritéria způsobilosti zahrnují rovná a 
transparentní sociální a environmentální 
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kritéria a mohou zahrnovat i další 
kritéria, jako např. historie úrovně úlovků 
nebo historie souladu.

Or. en

Odůvodnění

Vytvoření nového systému musí předcházet spravedlivý a transparentní postup. Otázka, kdo 
získá práva k rybolovu, je pro rybáře pochopitelně velmi důležitá, členské státy by proto měly 
přijmout jednoznačná a transparentní rozhodnutí o cílech a prioritách své rybářské politiky. 

Pozměňovací návrh 145
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy mohou rozšířit systém 
převoditelných koncesí k rybolovu na 
rybářská plavidla o celkové délce menší 
než 12 metrů používající jiné druhy 
zařízení než vlečné zařízení a uvědomí o 
tom Komisi.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Návrh nařízení
Část 4 – článek 28 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přidělování převoditelných koncesí k 
rybolovu

Přidělování koncesí k rybolovu

Or. en
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Pozměňovací návrh 147
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 28 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Převoditelná koncese k rybolovu 
stanovuje nárok na využití jednotlivých
rybolovných práv přidělených v souladu s 
čl. 29 odst. 1.

1. Koncese k rybolovu stanovuje nárok na 
využití konkrétní části rybolovných práv 
členského státu přidělených v souladu s čl. 
16 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění: koncese k rybolovu by měly udělovat právo odlovu určitého podílu vnitrostátní 
kvóty.

Pozměňovací návrh 148
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 28 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Každý členský stát přidělí na základě 
transparentních kritérií převoditelné
koncese k rybolovu pro každou populaci 
nebo skupinu populací, pro kterou jsou 
přidělena rybolovná práva v souladu s 
článkem 16, vyjma rybolovných práv 
získaných v rámci dohod o udržitelném 
rybolovu.

2. Každý členský stát přidělí na základě 
transparentních kritérií způsobilosti podle 
článku 27 koncese k rybolovu pro každou 
populaci nebo skupinu populací, pro kterou 
jsou přidělena rybolovná práva v souladu s 
článkem 16, vyjma rybolovných práv 
získaných v rámci dohod o udržitelném 
rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 28 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Při rozdělování převoditelných koncesí 
k rybolovu týkajících se smíšených lovišť 
členské státy zohlední pravděpodobné 
složení úlovků plavidel účastnících se 

3. Při rozdělování koncesí k rybolovu 
týkajících se smíšených lovišť členské 
státy zohlední pravděpodobné složení 
úlovků plavidel účastnících se takových 
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takových rybolovů. rybolovů.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

4. Koncese k rybolovu mohou být 
přiděleny pouze členským státem 
vlastníkovi rybářského plavidla plujícího 
pod vlajkou tohoto státu nebo právnické či 
fyzické osobě pro účely použití na takovém 
plavidle. 

Or. en

Odůvodnění

Slučování je převedeno do nového článku 28c.

Pozměňovací návrh 151
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 28 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy mohou omezit dobu 
platnosti převoditelných koncesí k 
rybolovu na dobu nejméně 15 let za účelem 
přerozdělení těchto koncesí. Pokud členské 
státy neomezí dobu platnosti 
převoditelných koncesí k rybolovu, mohou 
tyto koncese zrušit s výpovědí nejméně 15
let.

5. Členské státy mohou omezit dobu 
platnosti koncesí k rybolovu na dobu 
nejméně osmi let za účelem přerozdělení 
těchto koncesí. Pokud členské státy 
neomezí dobu platnosti koncesí k 
rybolovu, mohou tyto koncese zrušit s 
výpovědí nejméně osm let.
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Or. en

Odůvodnění

Doba platnosti v délce 15 let je příliš dlouhá a nepřiměřená.

Pozměňovací návrh 152
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 28 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy mohou zrušit převoditelné
koncese k rybolovu s kratší výpovědí v 
případě zjištěného závažného protiprávního 
jednání, kterého se dopustil držitel koncesí. 
Toto zrušení musí být provedeno takovým 
způsobem, aby se plně projevilo z hlediska 
společné rybářské politiky, zásady 
proporcionality a v případě potřeby mělo 
okamžitý účinek.

6. Členské státy mohou zrušit koncese 
k rybolovu s okamžitým účinkem v 
případě zjištěného závažného protiprávního 
jednání, kterého se dopustil držitel koncesí. 
Toto zrušení musí být provedeno takovým 
způsobem, aby se plně projevilo z hlediska 
společné rybářské politiky a zásady 
proporcionality.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 28 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 28 – odst. 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7a. Členské státy mohou vyčlenit až 5 % 
svých koncesí k rybolovu pro nové 
účastníky na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Systému koncesí k rybolovu by měl být dostatečně pružný, aby umožňoval státům udílet práva 
k rybolovu i začínajícím rybářům.

Pozměňovací návrh 155
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 28 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7b. Členské státy informují Komisi, 
Evropský parlament a ostatní členské 
státy o metodě přidělování, kterou zvolily 
s ohledem na odstavce 2, 3, 4, 5 a 7a.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Návrh nařízení
Část 4 – článek 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 28a
Ochrana tradičních a drobných rybářů; 

odměna za selektivní rybolov 
1. Při vytváření systému koncesí 
k rybolovu podle článku 27 a při 
přidělování koncesí k rybolovu podle 
článku 28 přihlíží členské státy 
k sociálním a environmentálním 
faktorům, včetně potenciálního prospěchu 
z přidělení většího podílu místním 
podnikům a mikropodnikům a rybářům 
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uplatňujícím selektivní postupy rybolovu a 
postupy rybolovu s malým dopadem.
2. Při přidělování koncesí k rybolovu 
podle článku 28 vyčlení členské státy 
v rámci jednotlivých lovišť část nebo části 
loďstev, kterým je věnována zvláštní 
pozornost, jako tradiční nebo drobná 
loďstva s cílem zohlednit zvláštnosti 
členského státu nebo jednotlivých lovišť 
v rámci členského státu.
3. Vlastníci, provozovatelé a zaměstnanci 
plavidel částí loďstev, kterým je věnována 
zvláštní pozornost podle odstavce 2, jsou 
zastoupeni v procesu plánování a přípravy 
systémů koncesí k rybolovu pro danou 
rybolovnou oblast.
4. Při přidělování koncesí k rybolovu 
podle článku 28, nesmí být podíl přidělený 
částím loďstev, kterým je věnována 
zvláštní pozornost podle odstavce 2, menší 
než průměrný podíl rybolovných práv 
přidělený této části loďstev za pět 
posledních let předcházejících vytvoření 
systému koncesí k rybolovu.

Or. en

Odůvodnění

Tradičním a drobným rybářům by měly být přidělovány vyšší kvóty, protože vytvářejí větší 
počet pracovních míst. Jejich tradiční práva by měla být ochráněna. Rybáři, kteří používají 
selektivnější metody rybolovu, by měli být odměněni. 

Pozměňovací návrh 157
Návrh nařízení
Část 4 – článek 28 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 28b
Minimální kritéria způsobilosti pro 

přidělení koncesí k rybolovu
1. Fyzická nebo právnická osoba má 
nárok na přidělení koncesí k rybolovu 
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pouze, pokud
a) nejsou žádné pádné důvody k 
pochybám o dobré pověsti vlastníka 
rybářského plavidla nebo uznané 
organizace producentů, jako například 
odsouzení nebo sankce v důsledku 
vážného porušení platných vnitrostátních 
předpisů v oblasti:
i) rybolovného práva
ii) obchodního práva
iii) úpadkového práva
iv) mzdových a pracovních podmínek 
tohoto povolání
v) odpovědnosti za škodu při výkonu 
povolání
vi) obchodu s lidmi nebo drogami a
b) dotčený vlastník rybářského plavidla 
nebo uznaná organizace producentů 
nebyl v některém členském státě odsouzen 
za závažnou trestnou činnost nebo mu 
nebyla uložena sankce za vážné porušení 
pravidel Unie týkajících se zejména:
i) pracovní doby a doby odpočinku 
námořníků,
ii) právních předpisů v oblasti zdraví a 
bezpečnosti
iii) výchozí kvalifikace i dalšího 
vzdělávání rybářů.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek vychází z příkladu z odvětví dopravy, konkrétně z nařízení 1071/2009/ES, kterým 
se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele 
v silniční dopravě. 

Pozměňovací návrh 158
Návrh nařízení
Část 4 – článek 28 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 28c
Slučování koncesí k rybolovu

Držitelé koncesí k rybolovu mohou 
slučovat své koncese za účelem 
kolektivního řízení rybolovných zdrojů, 
například prostřednictvím uznaných 
organizací producentů. Členské státy 
mohou stanovit minimální lhůtu pro 
oznámení, kterou musí splnit držitel 
koncese k rybolovu, který chce sdružení 
opustit.

Or. en

Odůvodnění

Individuální přístup ke koncesím k rybolovu nebrání možnosti kolektivního nebo na místním 
společenství založeného řízení zdrojů, např. prostřednictvím organizací producentů.

Pozměňovací návrh 159
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Členské státy přidělí jednotlivá 
rybolovná práva držitelům koncesí 
k rybolovu uvedených v článku 28 na 
základě všech rybolovných práv 
přidělených členským státům nebo 
uchovaných členskými státy v souladu 
s čl. 16 odst. 1 nebo získaných výměnou 
s jiným členským státem v souladu s čl. 16 
odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy mohou držitelům koncesí k rybolovu udělit pouze práva k rybolovu, která mají 
nebo která získaly výměnou od jiných členských států. Nemohou přidělovat práva, která 
udělily držitelům příslušných koncesí k rybolovu. Sdílení úsilí, které se zavádí v nařízení pro 
Středozemní moře, by nemělo být převoditelné. 
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Pozměňovací návrh 160
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 29 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Rybářská plavidla provádějí rybolovnou 
činnost pouze tehdy, pokud mají dostatek
jednotlivých rybolovných práv, která by 
pokryla všechny jejich případné úlovky.

3. Rybářská plavidla získají schválení 
k provádění rybolovné činnosti pouze 
tehdy, pokud mají dostatek jednotlivých 
rybolovných práv, která by pokryla 
všechny případné úlovky, které lze pro 
dané plavidlo očekávat vzhledem k oblasti, 
ve které operuje, a vzhledem k lovným 
zařízením, která používá.

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění: po změně lovného zařízení nebo rybolovné oblasti může rybářské plavidlo nadále 
provádět rybolovné činnosti, pokud má správnou skladbu rybolovných práv.

Pozměňovací návrh 161
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 29 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

4. Členské státy mohou vyhradit až 15 %
rybolovných práv. Musí stanovit cíle a 
transparentní kritéria pro rozdělení takto 
vyhrazených rybolovných práv. Tato 
rybolovná práva mohou být přidělena 
pouze způsobilým držitelům koncesí 
k rybolovu, jak je stanoveno v čl. 27 odst. 
1a písm. c) a čl. 28 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 29 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zahrnuto do nového článku 28a

Pozměňovací návrh 163
Návrh nařízení
Část 4 – článek 30 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Rejstřík převoditelných koncesí k rybolovu 
a jednotlivých rybolovných práv

Rejstřík koncesí k rybolovu a jednotlivých 
rybolovných práv

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 30 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zřídí a vedou rejstřík 
převoditelných koncesí k rybolovu a 
jednotlivých rybolovných práv.

Členské státy zřídí a vedou rejstřík koncesí 
k rybolovu a jednotlivých rybolovných 
práv. Tento rejstřík obsahuje informace 
předané Komisi o metodě zvolené 
k přidělování koncesí k rybolovu podle 
článku 28 odst. 7b. Tento rejstřík se 
zveřejní a začlení do rejstříku rybářských 
loďstev Unie, který se zavádí v čl. 36 odst. 
3.
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Or. en

Pozměňovací návrh 165
Návrh nařízení
Část 4 – článek 31 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Převod převoditelných koncesí k rybolovu Převoditelnost koncesí k rybolovu

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V rámci členského státu lze 
převoditelné koncese k rybolovu plně nebo 
částečně převádět mezi způsobilými 
držiteli těchto koncesí.

1. Po uplynutí šesti let od zavedení 
systému koncesí k rybolovu mohou být 
tyto koncese převáděny mezi způsobilými 
držiteli těchto koncesí v rámci členského 
státu.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít čas na úpravu kapacity za použití jiných prostředků dříve, než se 
převoditelnost stane povinnou.

Pozměňovací návrh 167
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 31 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. Na žádost členského státu může 
Komise umožnit tomuto členskému státu 
nezavádět převoditelnost koncesí 
k rybolovu v určité rybolovné oblasti, nebo 
v případě, že byla převoditelnost již 
zavedena, převoditelnost pozastavit, pokud 
tento členský stát ve vztahu k uvedené 
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rybolovné oblasti splnil povinnosti podle 
článku 34 o posouzení její rybolovné 
kapacity a přizpůsobení rybolovné 
kapacity dostupným zdrojům. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít čas na úpravu kapacity za použití jiných prostředků dříve, než se 
převoditelnost stane povinnou.

Pozměňovací návrh 168
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členský stát může povolit převod 
převoditelných rybolovných koncesí do 
jiných členských států a z těchto států.

2. Členský stát může povolit převod 
rybolovných koncesí do jiných členských 
států a z těchto států.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 31 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. Ve vztahu k odstavcům 1 a 1b stanoví 
členské státy pro každou rybolovnou 
oblast, jaká omezení převoditelnosti mají 
být stanovena v zájmu zabránění 
nadměrné koncentrace vlastnictví, 
zachování nebo zlepšení struktury 
loďstev, podpory méně škodlivých typů 
lovných zařízení, zajištění přístupu 
tradičních, pobřežních, drobných a jiných 
specifických částí loďstev a v zájmu 
zabránění nadměrné zeměpisné 
koncentrace koncesí k rybolovu. Tato 
omezení mohou zahrnovat:
a) stanovení maximálního procentního 
podílu rybolovných práv, který může 
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vlastnit vlastník plavidla nebo sdružení 
kolektivního řízení;
b) požadovat přítomnost vlastníka 
rybářského plavidla na palubě;
c) omezení převodů koncesí na převody 
v rámci konkrétní rybolovné oblasti nebo 
částí loďstev;
d) stanovit podmínku hospodářské vazby 
mezi držitelem koncese a pobřežní 
komunitou jeho domovského přístavu;
e) jakákoli jiná omezení převoditelnosti, 
která bude členský stát považovat za 
vhodná.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 31 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2b. V případě povinného zavedení 
převoditelných koncesí k rybolovu podle 
odstavce 1 musí být veškerá ochranná 
opatření přijatá v souladu s odstavcem 2a, 
která nadměrně brání dosažení cílů 
přizpůsobení loďstev v souladu s článkem 
35, přezkoumána členským státem. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba stanovit ochranná opatření proti nadměrné koncentraci. Tato ochranná opatření by 
však neměla být zneužívána a neměla by zcela znemožňovat obchodovatelnost v případě, kdy 
členský stát neomezuje nadměrný rybolov jinými prostředky.

Pozměňovací návrh 171
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 31 – odst. 2 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2c. Členské státy zajistí, aby rybolovná 
plavidla nemohla být používána k dalším 
rybolovným činnostem v případě, že 
vlastník plavidla převedl veškeré své 
koncese k rybolovu a nemá už k dispozici 
žádná další rybolovná práva, pokud 
nebylo plavidlo prodáno jinému rybáři, 
který disponuje rybolovnými právy.

Or. en

Odůvodnění

Bez tohoto ustanovení nebude předpokládané snížení kapacity fungovat.

Pozměňovací návrh 172
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 32 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. V rámci členského státu lze jednotlivá 
rybolovná práva částečně nebo plně 
pronajímat.

1. V rámci členského státu lze jednotlivá 
rybolovná práva částečně nebo plně 
pronajímat držitelům jednotlivých 
rybolovných práv. Lhůta tohoto pronájmu 
nepřekročí jeden rok. 

Or. en

Odůvodnění

Rybolovná práva by měla být pronajímána pouze mezi aktivními rybáři s cílem zabránit jejich 
zneužívání tzv. „slipper skippers“ (společnosti, které samy rybolov neprovozují a vydělávají 
na pronajímání rybolovných práv). 

Pozměňovací návrh 173
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 32 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členský stát může povolit pronájem 
jednotlivých rybolovných práv do jiných 

2. Členský stát může povolit pronájem 
jednotlivých rybolovných práv držitelům 
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členských států a z těchto států. jednotlivých rybolovných práv a od těchto 
držitelů v jiných členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Rybolovná práva by měla být pronajímána pouze mezi aktivními rybáři s cílem zabránit jejich 
zneužívání tzv. „slipper skippers“ (společnosti, které samy rybolov neprovozují a vydělávají 
na pronajímání rybolovných práv).

Pozměňovací návrh 174
Návrh nařízení
Část 4 – čl. 32 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. S cílem zajistit ochranu a posílení cílů 
a priorit stanovených v článcích 27, 28a a 
28b mohou členské státy omezit práva 
držitelů rybolovných práv pronajímat 
jednotlivá rybolovná práva pod 
podmínkou, že tato omezení nejsou 
v rozporu s povinnostmi členského státu 
vyplývajícími z článku 15. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost udržet si kontrolu nad tím, kdo má práva k rybolovu. 
Převládající cíl zastavit výměty by však měl převažovat, jestliže je možné jej dosáhnout 
prostřednictvím pronajímání. 

Pozměňovací návrh 175
Návrh nařízení
Část 4 – článek 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Přidělování rybolovných práv, na která se 
nevztahuje systém převoditelných koncesí 
k rybolovu

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Na veškerá rybolovná práva přidělená podle článku 16 by se měly vztahovat koncese 
k rybolovu, takže tento článek už není nadále potřebný. 

Pozměňovací návrh 176
Návrh nařízení
Část 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

POSÍLENÁ OCHRANA A 
UDRŽITELNÉ VYUŽÍVÁNÍ 
MOŘSKÝCH ZDROJŮ VE 
STŘEDOZEMNÍM MOŘI 

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Návrh nařízení
Část 4 – článek 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 33a
Specifická přechodná opatření pro 

Středozemní moře; zavedení systému 
TURF 

1. Do 31. prosince 2014 by měl být 
vytvořen nebo určen vědecký orgán 
poskytující vědecké poradenství pro 
rybolov ve Středozemním moři, podobně 
jako ICES, který bude poskytovat vědecké 
poradenství na podporu plnění cílů tohoto 
nařízení ze strany orgánů Unie a 
členských států. 
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2. Do ... [dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost], členské státy určí, 
přesněji vymezí a zmapují veškeré 
chráněné rybolovné oblasti v souladu s čl. 
2 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, 
včetně mimo jiné: chráněných stanovišť 
podle článku 4 zmíněného nařízení, 
chráněných rybolovných oblastí 
Společenství podle článku 6 a 
vnitrostátních chráněných rybolovných 
oblastí podle článku 7 zmíněného 
nařízení, stejně jako všech oblastí obnovy 
rybích populací podle článku 7a tohoto 
nařízení. Členské státy ve svých 
teritoriálních vodách dále vymezí 
nezbytná rybí stanoviště a citlivé oblasti 
zahrnující dna s výskytem mořských řas, 
stanoviště řas řádu Corallinales a dna 
s výskytem lithothamniových řas.
3. Do ... [tři roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost] budou veškeré 
chráněné oblasti stanovené v odstavci 2 
uzavřeny pro veškeré rybolovné činnosti 
nejméně na dobu 5 let s cílem umožnit 
obnovu rybích populací, pokud vědecký 
orgán uvedený v odstavci 1 nestanoví 
formou posouzení konkrétní rybolovné 
oblasti, že uvedené populace nejsou 
loveny nadměrně a že rybolovné činnosti 
mohou být prováděny, aniž by tím bylo 
ohroženo dosažení cílů uvedených 
v článku 2 a aniž by tím byla ohrožena 
chráněná stanoviště a druhy v rámci 
konkrétní chráněné rybolovné oblasti. 
Rybolovné činnosti mohou být znovu 
zahájeny jen za předpokladu, že byla 
zřízena jiná oblast nebo oblasti stejného 
rozsahu, kde jsou veškeré rybolovné 
činnosti zakázány.
4. Členské státy, jejichž pobřežní vody 
jsou ve Středozemním moři, vytvoří systém 
teritoriálních uživatelských práv pro 
rybolov (TURF), ve kterém členské státy 
neuplatňují systém koncesí k rybolovu. 
V těchto případech členské státy vymezí 
v rámci svých teritoriálních vod oblasti, ve 
kterých budou operovat jejich rybářská 
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plavidla, a stanoví, která plavidla jsou 
oprávněná operovat v rámci jednotlivých 
takto vymezených oblastí. Při vymezování 
svých rybolovných oblastí stanoví členské 
státy jak rozlohu loviště jako celku, tak 
umístění veškerých chráněných 
rybolovných oblastí a usilují o zachování 
přínosu vedlejšího efektu chráněných 
rybolovných oblastí způsobilým držitelům. 
5. Nepřevoditelný podíl TURF, vyjádřený 
jako prostorově vymezené oprávnění 
uživatele, individuální omezení odlovu, 
nebo individuální omezení intenzity 
rybolovu či jejich kombinace, se přidělí 
každému způsobilému držiteli v rámci 
TURF na základě požadavků způsobilosti 
a dalších kritérií stanovených v souladu 
s články 27, 28 a 28a;
6. Míra úmrtnosti daná rybolovem se 
omezí na míru, která splňuje cíle článku 
2, přičemž Unie se snaží při stanovení 
omezení odlovu populací sdílených se 
třetími zeměmi navázat spolupráci 
s příslušnými třetími zeměmi v souladu 
s těmito zásadami: 
a) Vědecké poradenství ohledně míry 
úmrtnosti dané rybolovem ve 
Středozemním moři se získá z nejlepších 
dostupných zdrojů.
b) V rybolovných oblastech, pro které 
existují omezené údaje, se úmrtnost daná 
rybolovem stanoví prostřednictvím metod 
posouzení a pravidel pro kontrolu odlovů 
vhodných pro řízení rybolovných oblastí, 
o kterých není dostatek informací, na 
základě metodik stanovených v bodech 3.1 
a 3.2 části B přílohy rozhodnutí 
2010/477/EU o kritériích a metodických 
normách pro dobrý stav prostředí 
mořských vod, a prioritně je třeba
vypracovat plán na zlepšení kvality údajů 
v rámci příslušných víceletých plánů, 
nejpozději však do 31. července 2014.
c) Členské státy přijmou opatření s cílem 
rozšířit shromažďování údajů podle čl. 17 
odst. 4 nařízení (ES) č. 1967/2006, aby 
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zahrnovaly úlovky všech druhů ze všech 
rybářských plavidel, včetně rekreačního 
rybolovu, a to nejpozději do 31. prosince 
2014.
d) Členské státy mohou stanovit a 
vymáhat dodatečná ochranná opatření 
(včetně vyloučení rekreačního rybolovu 
nebo omezení množství, druhu lovných 
zařízení, prostorových omezení nebo 
časových omezení rybolovu), jimiž posílí 
hojnost nebo ziskovost svých lovišť.
7. Jsou přijata a uplatňována opatření 
ohledně odpovědnosti s cílem zajistit, že 
způsobilí držitelé TURF se omezí na 
stanovené odlovy, oblasti nebo intenzitu 
rybolovu. Orgány členských států vytvoří 
mechanismy s cílem zajistit, že veškeré 
úlovky budou každodenně 
zaznamenávány a že budou zveřejňovány 
údaje na úrovni jednotlivých rybolovných 
oblastí s cílem zajistit plnění platných 
předpisů a pro účely řízení a vědeckého 
posouzení. 
8. Vytvoření a realizaci TURF finančně 
podpoří Unie. Unie rovněž přijme 
opatření na omezení případných 
negativních sociálních a hospodářských 
důsledků TURF.
9. Komise je oprávněna přijmout v rámci 
aktů v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55 výchozí opatření vyplývající 
z odstavců 2,3,4,5, 6 a 7, pokud některý 
členský stát nesplní povinnosti vyplývající 
z těchto odstavců.

Or. en

Odůvodnění

Vysvětlení tohoto návrhu je uvedeno ve vysvětlujícím prohlášení.

Pozměňovací návrh 178
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 34 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zavedou opatření, kterými 
se upravuje rybolovná kapacita jejich 
loďstev, aby dosáhly účinné rovnováhy 
mezi touto rybolovnou kapacitou a svými 
rybolovnými právy.

1. Členské státy zavedou opatření, kterými 
se upravuje rybolovná kapacita jejich 
vnitrostátních loďstev, aby dosáhly účinné 
rovnováhy mezi svou rybolovnou 
kapacitou a svými rybolovnými právy v 
souladu s obecnými cíli stanovenými 
v článku 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 34 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1a. V zájmu realizace cíle uvedeného 
v odstavci 1 provedou členské státy do …* 
posouzení kapacity a informují o 
výsledcích tohoto posouzení Komisi. 
Posouzení kapacity zahrnuje analýzu 
celkové kapacity loďstva pro jednotlivé 
rybolovné oblasti a části loďstev v době 
posouzení a dále analýzu jejich dopadu na 
populace a širší mořský ekosystém. 
Posouzení se provádí na základě pokynů 
Komise pro zlepšení analýzy rovnováhy 
mezi rybolovnou kapacitou a rybolovnými 
právy 1.
__________________
* Úř věst. Prosím vložte datum šest měsíců 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.
1 GŘ pro námořní záležitosti a rybolov, 
2008. Pokyny pro zlepšení analýzy 
rovnováhy mezi rybolovnou kapacitou a 
dostupnými rybolovnými právy. Použití 
ukazatelů pro účely předkládání zpráv 
v souladu s článkem 14 nařízení Rady 
2371/2002, březen 2008.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy by měly provést úplné posouzení svých rybolovných kapacit a řídit se 
stávajícími pokyny. 

Pozměňovací návrh 180
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 34 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1b. Aniž je dotčen článek 11, přijmou do 
…* členské státy plány na snížení 
kapacity loďstev pro každou rybolovnou 
oblast, ve které není rybolovná kapacita 
v účinné rovnováze s dostupnými 
rybolovnými právy.
__________________________
* Úř věst. Prosím vložte datum pět roků po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít dostatek času, který jim umožní koordinované přizpůsobení kapacity 
podle článku 11. V případě, kdy nejsou včas přijaty víceleté plány, je třeba stanovit 
jednoznačnou povinnost přizpůsobit kapacitu. 

Pozměňovací návrh 181
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 34 – odst. 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1c. Komise předkládá každoročně zprávu 
Evropskému parlamentu a Radě o 
dodržování ustanovení tohoto článku a 
pokroku při dosahování vyváženého stavu 
loďstev v souladu s odstavcem 1. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 182
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 34 – odst. 1 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1d. Jestliže některý členský stát překročí 
přípustné odlovy v některé z rybolovných 
oblastí o 10 % a více 2 po sobě následující 
roky, dotčená rybolovná oblast bude 
považována za oblast s nadměrnou 
rybolovnou kapacitou a členský stát do 
jednoho roku v dané rybolovné oblasti 
změní koncese k rybolovu na převoditelné. 

Or. en

Odůvodnění

Pokračující překračování kvót je nejzřetelnější známkou trvajícího nadměrného rybolovu.

Pozměňovací návrh 183
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Výstup z loďstva s poskytnutím veřejné 
podpory poskytnuté Evropským rybářským 
fondem na programové období 2007–2013
se povoluje pouze tehdy, pokud mu 
předcházelo odebrání licence k rybolovu a 
oprávnění k rybolovu.

2. Výstup z loďstva s poskytnutím veřejné 
podpory se povoluje pouze tehdy, pokud 
mu předcházelo odebrání licence k 
rybolovu a oprávnění k rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 34 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4a. Poskytování pomoci na modernizaci 
rybářských plavidel je podmíněno 
prováděním ustanovení tohoto článku ze 
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strany členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy mohou požádat Komisi o 
vyloučení rybářských plavidel, na která se 
vztahuje systém převoditelných koncesí 
k rybolovu stanovený v souladu s článkem 
27, ze stropů rybolovné kapacity 
stanovených v souladu s odstavcem 1. V 
tomto případě budou stropy rybolovné 
kapacity přepočítány, tak aby byla 
zohledněna rybářská plavidla, na která se 
nevztahuje systém převoditelných 
rybolovných koncesí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 35 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55, které se týkají přepočítání stropů 
rybolovné kapacity uvedených v 
odstavcích 1 a 2.

3. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55, které se týkají přepočítání stropů 
rybolovné kapacity uvedených v odstavci
1. Do …* navrhne Komise přezkum 
přílohy II a zváží stanovení stropů 
rybolovné kapacity pro různé části 
loďstva, např. pro lodě provozované 
v rámci dohod o udržitelném rybolovu.
____________________
* Úř. věst. Prosím vložte datum 1 rok po 
vstupu tohoto nařízení v platnost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 187
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 36 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zaznamenávají u 
rybářských plavidel Unie plujících pod 
jejich vlajkou údaje o vlastnostech a 
činnosti, které jsou potřebné pro řízení 
opatření stanovených v rámci tohoto 
nařízení.

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti členských 
států v oblasti shromažďování údajů 
vyplývající z nařízení (ES) č. 199/2008 a 
dalších právních předpisů Unie,
zaznamenávají členské státy u rybářských 
plavidel Unie plujících pod jejich vlajkou 
údaje o vlastnostech plavidel a zařízení, 
vlastnictví a činnosti vymezené prostorově 
i časově, které jsou potřebné pro řízení 
opatření stanovených v rámci tohoto 
nařízení, a zveřejňují je.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 36 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Komise zřídí rejstřík rybářských loďstev 
Unie obsahující údaje, které získá podle 
odstavce 2.

3. Komise zřídí rejstřík rybářských loďstev 
Unie obsahující údaje, které získá podle 
odstavce 2 tohoto článku a článku 30.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Návrh nařízení
Část 5 – čl. 36 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Údaje obsažené v rejstříku rybářských 
loďstev Unie budou zpřístupněny všem 

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

zúčastněným stranám. Komise je 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 55, které 
se týkají definování údajů uvedených v 
odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Návrh nařízení
Část 6 – čl. 37 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

b) úrovně rybolovných činností, včetně 
množství nežádoucích úlovků komerčně 
využívaných druhů, dopadu rybolovných 
činností na biologické mořské zdroje a na 
mořské ekosystémy a dosažení a 
zachování dobrého stavu prostředí podle 
směrnice 2008/56/ES a rozhodnutí 
2010/477/EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Návrh nařízení
Část 6 – čl. 37 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zajistí, že jsou shromážděné údaje 
přesné a spolehlivé;

a) zajistí, že jsou údaje shromažďovány 
včas a že shromážděné údaje budou přesné 
a spolehlivé;

Or. en

Odůvodnění

Pro přijetí rozhodnutí v rámci řádného řízení je nesmírně důležité mít údaje k dispozici včas.
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Pozměňovací návrh 192
Návrh nařízení
Část 6 – čl. 37 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

c) zajistí bezpečné uchovávání 
shromážděných údajů a případně jejich 
ochranu včetně ochrany důvěrnosti
shromážděných údajů s přihlédnutím 
k jakémukoli převažujícímu veřejnému 
zájmu na zveřejnění těchto informací; 

Or. en

Odůvodnění

Podle Aarhuské úmluvy je třeba přihlédnout k převažujícímu veřejnému zájmu na zveřejnění 
informací.

Pozměňovací návrh 193
Návrh nařízení
Část 7 – čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

1. Unie podporuje účinné provádění 
mezinárodních nástrojů a nařízení 
v oblasti rybolovu a rovněž činnost 
mezinárodních organizací zabývajících se 
rybolovem, včetně regionálních organizací 
pro řízení rybolovu (RFMO) v souladu s 
mezinárodními závazky, povinnostmi a cíli 
politiky a v souladu s cíli stanovenými v 
článcích 2 a 3 a zásadami řádné správy 
stanovenými v článku 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Návrh nařízení
Část 7 – čl. 39 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Postoje Unie v mezinárodních 
organizacích zabývajících se rybolovem a 
v RFMO jsou založeny na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, aby 
bylo zajištěno zachování nebo obnovení 
rybolovných zdrojů nad úrovněmi, které 
mohou vytvářet maximální udržitelný 
výnos.

2. Postoje Unie v mezinárodních 
organizacích zabývajících se rybolovem a 
v RFMO jsou založeny na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství a jsou 
v souladu s právními předpisy Unie. Unie 
prosazuje opatření, jejichž cílem je zajistit
zachování nebo obnovení rybolovných 
zdrojů nad úrovněmi, které mohou vytvářet 
maximální udržitelný výnos. Unie dále 
podporuje vznik a posilování výborů 
RFMO pro zachování souladu, pravidelné 
kontroly souladu a příslušná nápravná 
opatření, včetně odrazujících a účinných 
postihů, které je třeba provádět 
transparentně a nediskriminačně.

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Návrh nařízení
Část 7 – čl. 39 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Unie účinně přispívá k rozvoji a 
podporuje rozvoj vědeckých poznatků a 
poradenství v RFMO a mezinárodních 
organizacích.

3. Unie účinně přispívá k rozvoji a 
podporuje rozvoj vědeckých poznatků a 
poradenství v RFMO a mezinárodních 
organizacích a řídí se výslednými 
doporučeními.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Návrh nařízení
Část 7 – čl. 41 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Dohody o udržitelném rybolovu s třetími 
zeměmi stanoví rámec správy v právní, 
hospodářské a environmentální oblasti pro 

1. Dohody o udržitelném rybolovu s třetími 
zeměmi stanoví rámec správy v právní, 
hospodářské, sociální a environmentální 
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rybolovné činnosti prováděné rybářskými 
plavidly Unie ve vodách třetí země.

oblasti pro rybolovné činnosti prováděné 
rybářskými plavidly Unie ve vodách třetí 
země.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Návrh nařízení
Část 7 – čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2a. S cílem umožnit stanovení přebytků 
povolených odlovů uvedených v odstavci 2 
zajišťují dohody o udržitelném rybolovu 
transparentnost a obsahují ustanovení o 
výměně veškerých příslušných informací 
týkajících se celkové intenzity rybolovu 
dotčených populací u vnitrostátních a 
případně zahraničních plavidel mezi Unií 
a dotčenou třetí zemí. 

Or. en

Odůvodnění

Podle Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu UNCLOS mají třetí země 
právo požádat o přístup k přebytkům přípustného odlovu (čl. 62 odst. 2). V řadě případů je 
obtížné, ne-li nemožné, vyčíslit přebytky dostupné pro EU v důsledku chybějících údajů, 
nedostatečné transparentnosti atd. Dvoustranné dohody o rybolovu EU musí vytvářet 
podmínky zajišťující, že zahraniční rybolovné činnosti nepovedou k nadměrnému rybolovu.

Pozměňovací návrh 198
Návrh nařízení
Část 7 – čl. 41 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2b. Dohody o udržitelném rybolovu 
zajišťují, že rybářská plavidla Unie budou 
moci operovat ve vodách těch třetích zemí, 
s nimiž je uzavřena dohoda, jen v případě, 
že budou mít oprávnění k rybolovu vydané 
v souladu s postupy schválenými oběma 
smluvními stranami dohody. 
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Or. en

Odůvodnění

Tzv. „doložka o výlučnosti“ zajišťuje minimální podmínky a určitou míru souladu pro celé 
loďstvo EU. Bez doložky o výlučnosti by mohli vlastníci lodí uzavírat soukromé dohody se 
třetími zeměmi, nad nimiž nemá EU ani vlajky členských států kontrolu a o nichž nemají 
informace. 

Pozměňovací návrh 199
Návrh nařízení
Část 7 – čl. 41 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2c. Dohody o udržitelném rybolovu 
obsahují ustanovení, jejichž cílem je 
zabránit situacím, kdy plavidla Unie, která 
využijí veškerá rybolovná práva získaná 
prostřednictvím dohody, přijmou vlajku 
třetí země s cílem získat dodatečná 
rybolovná práva. 

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Návrh nařízení
Část 7 – čl. 41 – odst. 2 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2d. Dohody o udržitelném rybolovu 
obsahují ustanovení požadující 
bezpodmínečné dodržování 
demokratických zásad a lidských práv, jak 
je stanoví Všeobecná deklarace lidských 
práv OSN a další příslušné mezinárodní 
nástroje pro dodržování lidských práv, 
stejně jako zásady právního státu. 

Or. en

Odůvodnění

Odpovídá celkovému přístupu k zahraničním věcem a rozvojové politice EU. 
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Pozměňovací návrh 201
Návrh nařízení
Část 7 – čl. 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 41a
Dohody o spolupráci v oblasti 

udržitelného rybolovu
1. V zájmu dosažení soustředěnější, 
soudržnější a udržitelnější politiky 
rybolovu ve všech sdílených mořských 
pobřežích se snaží Unie co nejdříve 
uzavřít dohody o spolupráci v oblasti 
udržitelného rybolovu se sousedními 
zeměmi. Tyto dohody zajišťují dotčeným 
třetím zemím financování Unie a 
technickou podporu. Tyto dohody jsou 
uzavírány v duchu spravedlivé a rovné 
spolupráce a jejich cílem je spravedlivé 
sdílení odpovědnosti mezi Unií a 
příslušnou partnerskou zemí. 

Or. en

Odůvodnění

Cílem dohod o spolupráci v oblasti udržitelného rybolovu je poskytnout finanční prostředky a 
podporu sousedním zemím EU výměnou za přenos / sdílení pravidel rybolovu a společné 
řízení a rybích populací. V tomto smyslu se EU může stát přímým vývozcem vlastního modelu 
řízení rybolovu do sousedních zemí. V některých zeměpisných oblastech (zejména v oblasti 
Středozemního moře a Černého moře) je uplatňování tohoto modelu dohod o rybolovu 
založeného na spolupráci nezbytné. 

Pozměňovací návrh 202
Návrh nařízení
Část 8 – článek 43 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Podpora akvakultury Podpora akvakultury prostřednictvím 
strategických pokynů Unie a 
vnitrostátních strategických plánů 
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Or. en

Pozměňovací návrh 203
Návrh nařízení
Část 8 – čl. 43 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

a) zvýšení konkurenceschopnosti odvětví 
akvakultury a podporu jeho rozvoje a 
inovace, aby tak mohly produkty 
akvakultury pocházející z Unie do roku 
2023 uspokojit alespoň 60 % poptávky po 
produktech akvakultury v Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Návrh nařízení
Část 8 – čl. 43 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podporu hospodářské činnosti; b) podnícení a podporu hospodářské 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Návrh nařízení
Část 8 – čl. 43 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) diverzifikaci a zlepšení kvality života v 
pobřežních a venkovských oblastech;

c) zajištění toho, aby akvakultura 
přispívala k diverzifikaci a zlepšení 
hospodářské produktivity a zlepšení 
kvality života v pobřežních a venkovských 
oblastech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 206
Návrh nařízení
Část 8 – čl. 43 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

da) podporu environmentální, sociální a 
hospodářské udržitelnosti odvětví 
akvakultury Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Návrh nařízení
Část 8 – čl. 43 – odst. 1 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

db) zajištění zdravých a bezpečných 
výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Návrh nařízení
Část 8 – čl. 43 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zjednodušení správních postupů, 
zejména co se týče udělování licencí;

a) omezení byrokracie a zjednodušení 
správních postupů, zejména co se týče 
udělování licencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Návrh nařízení
Část 8 – článek 43 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 43a
Iniciativy Unie na podporu udržitelné 

akvakultury
1. Unie přispívá k podpoře udržitelné 
akvakultury odpovídajícími iniciativami 
týkajícími se zejména 
a) zjednodušení právních předpisů 
v odvětví a omezení administrativní zátěže 
na úrovni Unie;
b) začlenění činností akvakultury do 
ostatních oblastí, jako jsou např. politiky 
pro pobřežní zóny, námořní strategie a 
pokyny pro plánování námořních prostor, 
provádění rámcové směrnice o vodě a 
politiky v oblasti životního prostředí.
2. Unie podporuje produkci a spotřebu 
udržitelných produktů akvakultury 
pocházejících z Unie prostřednictvím:
a) vytvoření přesných, transparentních a 
obecných kritérií jakosti pro akvakulturu 
do roku 2014, jejichž provádění by mělo 
být zajištěno v celé Unii a která by měla 
zajišťovat omezení a pokud možno úplné 
odstranění případných negativních 
ekologických a sociálních dopadů činností 
akvakultury; 
b) posílení povědomí evropských 
spotřebitelů o vysoké kvalitě produktů 
akvakultury Unie;
c) stanovení pravidel ohledně 
sledovatelnosti produktů akvakultury 
pocházejících z Unie i dovážených 
produktů akvakultury;
d) zavedení a posilování kritérií pro 
označování v oblasti akvakultury na 
úrovni Unie s cílem zavést minimální 
normy, které budou odrážet vysokou 
kvalitu, udržitelnost a metodiky 
ekologické a organické produkce;
e) zajištění rovných podmínek pro 
hospodářské subjekty a produkty 
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akvakultury pocházející z Unie 
v porovnání s dováženými produkty 
akvakultury; zajištění, aby byly dovážené 
produkty akvakultury vyráběné v souladu 
s příslušnými jakostními standardy Unie, 
tj. ekologickými standardy a standardy 
v oblasti dobrých životních podmínek 
zvířat;
f) poskytování dalšího financování z 
Evropského námořního a rybářského 
fondu pro účely ekologicky udržitelné 
akvakultury, zejména pro malé a střední 
hospodářské subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Návrh nařízení
Část 8 – článek 43 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 43b
Dobré životní podmínky zvířat 

Unie a členské státy zajistí, aby činnosti 
akvakultury byly prováděny v souladu s:
a) doporučeními ohledně dobrých 
životních podmínek chovaných ryb, která 
přijal Stálý výbor Evropské úmluvy o 
ochraně zvířat chovaných pro 
hospodářské účely
b) doporučeními Světové organizace pro 
zdraví zvířat ohledně přepravy chovných 
ryb a aspektů dobrých životních podmínek 
při omračování a zabíjení chovných ryb 
pro lidskou spotřebu.

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Návrh nařízení
Část 8 – čl. 44 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V souladu s článkem 53 bude zřízen 
poradní sbor pro akvakulturu.

V souladu s články 52 a 54 bude zřízen 
poradní sbor pro akvakulturu.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Návrh nařízení
Část 9 – čl. 45 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) zlepší transparentnost trhů, zejména 
pokud jde o hospodářské poznatky a 
porozumění unijním trhům s produkty 
rybolovu a akvakultury v rámci 
zásobovacího řetězce a povědomí 
spotřebitelů;

d) zlepší transparentnost trhů, zejména 
pokud jde o hospodářské poznatky a 
porozumění unijním trhům s produkty 
rybolovu a akvakultury v rámci 
zásobovacího řetězce, stejně jako
povědomí a informovanost spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Návrh nařízení
Část 10 – čl. 46 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) rozvoji kultury dodržování pravidel 
mezi hospodářskými subjekty;

d) rozvoji kultury dodržování pravidel 
mezi hospodářskými subjekty, vlastníky 
plavidel a rybáři;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Návrh nařízení
Část 11 – čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je třeba silných pobídek pro zlepšení dodržování pravidel společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh 215
Návrh nařízení
Část 11 – článek 51 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Podmínky finanční pomoci pro
hospodářské subjekty

Podmínky finanční pomoci pro 
hospodářské subjekty, vlastníky plavidel a 
rybáře 

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Návrh nařízení
Část 11 – čl. 51 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Návrh nařízení
Část 11 – čl. 51 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Návrh nařízení
Část 11 – čl. 51 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

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

3. Členské státy zajistí, že je finanční 
pomoc Unie poskytována pouze tehdy, 
pokud nebyly uloženy žádné sankce za 
závažná protiprávní jednání spáchaná 
dotčeným hospodářským subjektem, 
vlastníkem plavidel nebo rybářem v 
období tří let před datem podání žádosti o 
finanční pomoc Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Návrh nařízení
Část 12 – čl. 53 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

-1. V souvislosti s návrhy opatření, která 
mají být přijata na základě čl. 43 odst. 2 
Smlouvy o fungování EU, jako např. s 
víceletými plány nebo rámci technických 
opatření a akty v přenesené pravomoci 
přijímanými podle článku 55 tohoto 
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nařízení, konzultuje Komise poradní 
sbory, které souvisí konkrétně 
s rybolovnými oblastmi v dotčené 
zeměpisné oblasti, stejně jako VTHVR.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Návrh nařízení
Část 12 – čl. 53 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) informovat Komisi a členské státy o 
problémech týkajících se řízení rybolovu a 
akvakultury v jejich oblasti působnosti;

b) informovat Komisi a členské státy o 
problémech týkajících se řízení rybolovu a 
akvakultury v jejich oblasti působnosti a 
navrhovat řešení k překonání těchto 
problémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Návrh nařízení
Část 12 – čl. 53 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ca) provádět veškeré další činnosti 
potřebné k plnění svých úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Návrh nařízení
Část 12 – čl. 53 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Komise a případně dotčené členské státy 
odpovědí v přiměřené době na každé 
doporučení, návrh nebo informace, které 
obdrží podle odstavce 1.

2. Komise a případně dotčené členské státy 
přihlédnou ke stanoviskům a 
doporučením, která obdrží podle 
odstavce 1, a pokud se přijatá opatření od 
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těchto stanovisek a doporučení liší, 
předloží podrobné vysvětlení důvodů, 
které k odchylce vedly. Komise a případně 
dotčené členské státy odpoví v přiměřené 
době na každé stanovisko, doporučení, 
návrh nebo informace, které obdrží podle 
odstavců -1 a 1. Před přijetím stanovisek, 
doporučení nebo návrhů podle odstavců -
1 a 1 poradní sbory konzultují VTHVR za 
účelem vědeckého poradenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Návrh nařízení
Část 12 – čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Poradní sbory jsou složeny z organizací 
zastupujících hospodářské subjekty 
působící v odvětví rybolovu a ostatní
zájmové skupiny dotčené společnou 
rybářskou politikou.

1. Poradní sbory jsou složeny z organizací 
zastupujících hospodářské subjekty 
působící v odvětví rybolovu a ostatní 
zájmové skupiny dotčené společnou 
rybářskou politikou, např. zaměstnanci, 
ekologické organizace a spotřebitelské 
skupiny, stejně jako vědci a zástupci 
vnitrostátních a regionálních správ. 
Složení těchto sborů zajišťuje, že odvětví 
rybolovu bude zastoupeno ve své plné 
rozmanitosti s tím, že alespoň polovina 
členů z valné hromady a výkonného 
výboru je tvořena zástupci mimo odvětví 
rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Návrh nařízení
Část 14 – čl. 57 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Nařízení (ES) č. 199/2008 se zrušuje. vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Směrnice o sběru údajů by neměla být zrušena. Potřebné změny by měly být provedeny 
řádným legislativním postupem. 

Pozměňovací návrh 225
Návrh nařízení
Část 14 – článek 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 57a
Přezkum 

Do konce roku 2022 Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
fungování a provádění společné rybářské 
politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Návrh nařízení
Část 14 – čl. 58 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž je dotčen čl. 57 odst. 4, nařízení (ES) 
č. 199/2008 se i nadále použije pro 
vnitrostátní programy přijaté v oblasti 
shromažďování a správy údajů pro 
období let 2011–2013.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o sběru údajů by neměla být zrušena. Potřebné změny by měly být provedeny 
řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 227
Návrh nařízení
Příloha III
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

PORADNÍ SBORY PORADNÍ SBORY
Název poradního 

sboru
Oblast působnosti Název poradního 

sboru
Oblast působnosti

Baltské moře Oblasti ICES1

IIIb, IIIc a IIId
Baltské moře Oblasti ICES2

IIIb, IIIc a IIId
Středozemní 
moře

Mořské vody 
Středozemního 
moře na východ 
od 5°36' západní 
délky

Středozemní 
moře

Mořské vody 
Středozemního 
moře na východ 
od 5°36' západní 
délky

Severní moře Oblasti ICES IV a 
IIIa

Severní moře Oblasti ICES IV a 
IIIa

Severozápadní 
vody

Oblasti ICES V 
(kromě Va a 
pouze vody Unie 
ve Vb), VI a VII

Severozápadní 
vody

Oblasti ICES V 
(kromě Va a 
pouze vody Unie 
ve Vb), VI a VII

Jihozápadní vody Oblasti ICES 
VIII, IX a X 
(vody v oblasti 
Azor) a oblasti 
CECAF3 34.1.1, 
34.1.2 a 34.2.0 
(vody v oblasti 
Madeiry a 
Kanárských 
ostrovů)

Jihozápadní vody Oblasti ICES 
VIII, IX a X 
(vody v oblasti 
Azor) a oblasti 
CECAF4 34.1.1, 
34.1.2 a 34.2.0 
(vody v oblasti 
Madeiry a 
Kanárských 
ostrovů)

Pelagické 
populace (treska 
modravá, makrela 
obecná, kranas 
obecný, sleď 
obecný)

Všechny oblasti 
působnosti 
(kromě Baltského 
moře, 
Středozemního 
moře a 
akvakultury)

Pelagické 
populace (treska 
modravá, makrela 
obecná, kranas 
obecný, sleď 
obecný)

Všechny oblasti 
působnosti 
(kromě Baltského 
moře, 
Středozemního 
moře a 
akvakultury)

Oceánské/zámořs
ké loďstvo

Všechny vody 
mimo Unie 

Oceánské/zámořs
ké loďstvo

Všechny vody 
mimo Unie 

Akvakultura Akvakultura, jak 
je vymezena v 
článku 5

Akvakultura Akvakultura, jak 
je vymezena v 
článku 5

Obecný poradní Průřezové otázky 
                                               
1 Oblasti ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří) jsou vymezené v nařízení (ES) č. 218/2009.
2 Oblasti ICES (Mezinárodní rada pro průzkum moří) jsou vymezené v nařízení (ES) č. 218/2009.
3 Oblasti CECAF (středovýchodní Atlantik nebo hlavní rybolovná oblast FAO 34) jsou vymezené v 
nařízení (ES) č. 216/2009. 
4 Oblasti CECAF (středovýchodní Atlantik nebo hlavní rybolovná oblast FAO 34) jsou vymezené v 
nařízení (ES) č. 216/2009. 
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sbor pro rybolov 
a trhy 

provádění cílů 
stanovených 
v článcích 2 a 3 a 
otázky související 
se společnou 
organizací trhu 

Or. en
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Odůvodnění

Současná společná rybářská politika (SRP) do značné míry selhala. Vyšlo najevo, že je 
nemožné vyřešit dlouhodobé problémy (nadměrný rybolov, nadměrná kapacita, svízelná 
ekonomická situace celé řady podniků v odvětví rybolovu, sociální problémy vzniklé 
v důsledku poklesu rybolovu v mnoha pobřežních oblastech). Nové základní nařízení musí 
vytvořit ambiciózní základ, aby bylo možné zcela změnit trvalý negativní vývoj a vytvořit 
v Evropě udržitelný a úspěšný rybolov.

Při přípravě návrhu zprávy vycházela zpravodajka v hlavních bodech ze svých pracovních 
dokumentů týkajících se reformy společné rybářské politiky (PE 480.830, PE 491.603 a PE 
480.832). Velmi přínosná byla celá řada konstruktivních připomínek Parlamentu, Rady, 
Komise a veřejnosti k těmto pracovním dokumentům, neboť umožnily rozvíjet náměty 
v návrhu zprávy.

Nyní je třeba krátce představit nejdůležitější body návrhu zprávy:

Maximální udržitelný výnos

Cílem návrhu nařízení předloženého Komisí je zajistit, aby do roku 2015 dosáhly všechny 
populace ryb úrovně maximálního udržitelného výnosu. Zpravodajka tento cíl podporuje. 
V zájmu dosažení tohoto cíle by EU měla usilovat o to, aby byly dobrovolné závazky přijaté 
v roce 2002 v Johannesburgu maximálně dodržovány.

Nestačí však tento cíl v článku 2 nařízení zásadním způsobem stanovit. Rada se musí také 
právně zavázat, že do roku 2015 sníží míru úmrtnosti danou rybolovem na úroveň slučitelnou 
s maximálním udržitelným výnosem (Fmsy). U populací ryb, které jsou loveny nadměrně, je 
nezbytné míru úmrtnosti danou rybolovem snížit na přechodnou dobu dokonce ještě 
výrazněji, aby se umožnil růst populace.

Povinnost vykládky veškerých úlovků / zákaz výmětů 

Povinnost vykládky předložená v návrhu by měla být zachována, aby byla vytvořena jasná 
pobídka ke zlepšení selektivity, a tím i k předcházení nežádoucím vedlejším úlovkům. Bude-li 
toto opatření prováděno rozumným způsobem, povede z dlouhodobého hlediska k větším 
vykládkám úlovků.

Aby povinnost vykládky vedla k žádoucím výsledkům, je nutné pozměnit a doplnit návrh 
předložený Komisí, např. o:

- povinnost členských států uskutečňovat pilotní projekty, jejichž cílem je zlepšit 
selektivitu, a připravit tak rybáře na povinnost vykládky a podpořit je ve snižování 
vedlejších úlovků,

- finanční podporu určenou na zlepšení selektivity zaměřit na ty rybolovné oblasti, 
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v nichž je obzvláště obtížné zajistit povinnost vykládky, 

- postupný přístup založený na rybolovných oblastech (a nikoli druzích), aby bylo 
možné vypracovat podrobná opatření víceletých plánů dříve, než povinnost vykládky 
vstoupí v platnost,

- předpisy, které usnadní zavedení povinnosti vykládky pro rybáře. Jedná se mimo jiné 
o výjimky de minimis pro malé množství vedlejších úlovků, není-li možné 
zpracovávat tyto úlovky na zemi, a výjimku pro vedlejší úlovky, u nichž je vysoká 
míra přežití, jsou-li vráceny zpět do moře.

Průhledný systém individuálních a kolektivních koncesí k rybolovu 

Kritiku „převoditelných koncesí k rybolovu“ předložených Komisí vyvolává v prvé řadě 
skutečnost, že s nimi lze obchodovat, a tím je i zpeněžit. 

Zpravodajka by ráda poukázala i na další aspekt koncesí k rybolovu: pro rybáře představují 
nejen finanční hodnotu, nýbrž také zaručené rybolovné právo. Po určitou dobu rybáři vědí, že 
mají právo lovit určitý podíl vnitrostátní kvóty, což zvyšuje jejich jistotu při plánování, která 
má pozitivní vliv i na životní prostředí, neboť dotčení rybáři mohou svou kvótu využívat 
v průběhu celého roku a nemusí lovit co nejvíce ryb v co nejkratším čase.

Zpravodajka navrhuje vypustit z článku 27 slovo „převoditelný“, aby bylo možné využívat 
těchto výhod, aniž by docházelo ke zpeněžení rybolovných práv. Z převoditelných koncesí 
k rybolovu se tak stanou koncese k rybolovu, které jsou a nadále zůstanou majetkem 
členských států a budou na rybáře převáděny pouze na určitou dobu.

Podle návrhu lze na dobrovolném základě „sdružovat“ koncese k rybolovu s cílem umožnit 
tradiční společné řízení nebo řízení prostřednictvím organizací producentů. 

Nanejvýš důležitou otázkou přirozeně zůstává, kdo tyto koncese k rybolovu obdrží. Členské 
státy by měly mít povinnost zohledňovat sociální a ekologická kritéria s cílem posílit místní 
drobný rybolov a selektivní metody rybolovu.

Odstranění nadměrné kapacity

Zpravodajka je přesvědčena, že v mnoha evropských rybolovných oblastech představuje 
nadměrná kapacita problém, který je třeba naléhavě řešit. K odstranění nadměrné kapacity lze 
z důvodu hospodářské koncentrace využít převoditelných koncesí k rybolovu, ovšem pouze 
v případě loďstev, která loví druhy, pro něž byl stanoven celkový přípustný odlov a kvóty. 
Zdá se, že omezení rybolovu, která vycházejí z intenzity rybolovu, jak je stanoví např. 
nařízení č. 1967/2006 o zdrojích ve Středozemním moři, nejsou pro obchodovatelnost 
s úlovky vhodná. 

Podle návrhu nařízení mají dotčené členské státy možnost využívat alternativní prostředky pro 
přizpůsobení rybolovné kapacity dostupným rybolovným právům. Nepodaří-li se jim 
rybolovnou kapacitu přizpůsobit v průběhu 6 let, pak musí zajistit možnost obchodovat 
s koncesemi k rybolovu v dotčených rybolovných oblastech.
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Je třeba, aby bylo přizpůsobení kapacity mezi členskými státy pokud možno koordinované, 
k čemuž mohou a také by měly sloužit víceleté plány.

Z návrhu nařízení navíc jasně vyplývá, že členské státy mají pravomoc omezit 
obchodovatelnost koncesí k rybolovu, např. zákazem obchodu s koncesemi mezi určitými 
skupinami loďstev. 

Regionalizace / konzultace se zúčastněnými stranami 

Cílem návrhu zpravodajky je zajistit lepší koordinaci mezi členskými státy, aby se v případě, 
že členským státům budou v rámci víceletého plánu nebo technického rámcového nařízení 
svěřeny pravomoci, předešlo vzniku nesourodé směsice rozdílných vnitrostátních opatření.

V návrhu zprávy jsou proto členské státy vyzývány, aby spolupracovaly při schvalování 
vnitrostátních („regionalizovaných“) opatření. 

Současně je v návrhu posílena úloha poradních sborů (bývalých regionálních poradních 
sborů), neboť Komise i členské státy s nimi musí před přijetím opatření vést konzultace. 
Nedodržuje-li Komise nebo členské státy doporučení, musí předložit závažné důvody. 
Poradní sbory tak mají možnost zajistit soudržnost opatření přijímaných členskými státy. 
Jejich účast navíc v odvětví rybolovu a mezi širokou veřejností zvyšuje přijatelnost 
schválených opatření. 

Komise musí pravidelně hodnotit opatření přijatá jednotlivými státy, což dále přispěje k větší 
soudržnosti opatření a k provádění cílů SRP. 

V rámci zavádění povinnosti vykládky by měly být vedeny konzultace s poradními sbory, 
které by měly před vstupem této povinnosti v platnost předložit návrhy na vynucování plně 
dokumentovaného rybolovu. Poradní sbory by měly vypracovat také návrhy výjimek pro ryby 
s vysokou mírou přežití, které však musí být posléze samozřejmě ještě přezkoumány 
z vědeckého hlediska.

Další opatření k obnově populací ryb 

Návrh zprávy překračuje rámec návrhů předložených Komisí, neboť v článku 7a (novém) 
jakožto další opatření navrhuje, aby členské státy měly povinnost na tři roky zakázat rybolov 
v 10–20 % svých mořských oblastí. Na jedné straně lze tohoto opatření využít k ochraně 
citlivých stanovišť, na straně druhé to však může přispět ke zvýšení schopnosti reprodukce 
populací ryb, např. zákazem rybolovu v oblastech, kde se ryby rozmnožují. Toto opatření je 
účinné zejména v oblastech, kde dosud dochází k nedostatečnému řízení populací ryb a kde 
není k dispozici dostatečné množství údajů.

Přechodná opatření pro oblast Středozemního moře 

V současné době neexistují v EU žádná omezení lovu populací v oblasti Středozemního moře. 
Přestože členské státy zahájily chvályhodné iniciativy a prostřednictvím nařízení č. 1967/2006 
o zdrojích ve Středozemním moři byla zahájena činnost v řízení rybolovu ve Středozemním 
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moři, je situace stále nevyhovující: počet populací, které jsou ve Středozemním moři 
nadměrně loveny, je obzvláště vysoký a údaje obzvláště nedostatečné. Vzhledem k malým 
loďstvům lze kontrolní opatření provádět jen obtížně.

Jedním z největších problémů v oblasti Středozemního moře je kontrola provádění nařízení 
č. 1967/2006 a kontrola vykládek, neboť existuje velké množství malých přístavů a míst, kde 
lze úlovky vykládat. Zpravodajka proto navrhuje zavést ve Středozemním moři systém 
teritoriálních uživatelských práv pro rybolov (TURF), na jejichž základě bude pro určitou 
skupinu rybářů vymezena konkrétní oblast, v níž budou moci lovit ryby. Tento nástroj 
založený na uživatelských právech zvyšuje pocit odpovědnosti rybářů a poskytuje možnosti 
vlastní kontroly resp. vzájemné kontroly rybářů, neboť rybáři mají zájem na tom, aby nikdo 
protiprávně nelovil v jejich oblasti.

Členské státy by měly v rámci zeměpisného vymezení teritoriálních uživatelských práv pro 
rybolov přihlédnout k poloze oblastí, kde je rybolov zakázán, aby tak propojily oba nástroje 
řízení. 

Členské státy musí zajistit, aby míra úmrtnosti při rybolovu byla v rámci teritoriálních 
uživatelských práv pro rybolov omezena na úroveň, která umožní dosažení cílů nařízení, 
zejména maximálního udržitelného výnosu. Tato omezení, která mohou mít podobu omezení 
intenzity rybolovu, musejí být mezi teritoriálními uživatelskými právy pro rybolov, která se 
týkají lovu týchž druhů ryb, samozřejmě koordinována. Pokud bude časem k dispozici větší 
množství dostupných údajů, může Rada v dlouhodobém horizontu eventuálně schválit 
omezení intenzity rybolovu.

Partnerství se třetími zeměmi v oblasti společného řízení rybolovu

V mořských oblastech, v nichž EU sdílí populace ryb se zeměmi mimo EU, by EU měla 
usilovat o zajištění lepšího společného řízení rybolovu. Za tím účelem by se měla jednak 
zlepšit spolupráce v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu a jednak by měly být 
uzavírány dvoustranné nebo, je-li to vhodné, vícestranné dohody o spolupráci. EU by mohla 
v rámci těchto dohod poskytovat finanční prostředky a technickou pomoc. Partnerská země by 
se naopak zavázala k takovému účinnému řízení rybolovu, který by byl slučitelný s řízením 
EU.


