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***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(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 takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o určitých technických a kontrolních 
opatřeních ve Skagerraku a o změně nařízení (ES) č. 850/98 a nařízení (ES) č. 1342/2008
(COM(2012)0471 – C7-0431/2011 – 2012/0232(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2012)0471),

– 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 (C7-0431/2011),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
14. listopadu 20121,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0000/2012),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu 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, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-1) Vzhledem k tomu, že vody Skagerraku 
jsou jedinou oblastí, kterou členské státy 
sdílejí se třetími zeměmi, jež není 
upravena dohodou o rybolovu, pro niž 
byly přiděleny kvóty a kde mají třetí země 
povinnost vykládat všechny úlovky, je 
vhodné stanovit zvláštní soubor pravidel 
pro kontrolní a technická opatření ve 

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Skagerraku odlišná od všeobecných 
pravidel platných v rámci Unie.

Or. en

Odůvodnění

Evropská unie sdílí se zeměmi mimo EU celou řadu oblastí, v nichž je prováděn rybolov. Sdílí 
Středozemní, Černé i Baltské moře. Skagerrak a Severní moře jsou jedinými mořskými 
oblastmi, v nichž má země mimo EU (Norsko) povinnost vykládky všech úlovků. Norsko však 
v případě Skagerraku vypovědělo dohodu o rybolovu z roku 1986, která se na tuto oblast 
vztahovala, a to s účinností od 1. listopadu 2012. Probíhají jednání o nové omezené dohodě, 
není však zřejmé, kdy by měla vstoupit v platnost. Je proto vhodné vytvořit pro Skagerrak 
zvláštní režim.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Pokud by byly v průběhu současného 
kvótového roku provedeny jakékoli změny 
stávajících pravidel, znamenalo by to pro 
odvětví rybolovu příliš velkou zátěž. 
Změny by proto měly být zavedeny až od 
začátku příštího celého kvótového roku. 
Pravidla stanovená tímto nařízením by 
měla být uplatňována od 1. ledna 2014.

Or. en

Odůvodnění

Uplatňovat pravidla od poloviny kvótového roku by bylo nereálné. Povinnost vykládat 
všechny úlovky by tudíž měla být zavedena k 1. lednu 2014.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Je třeba zavést povinnost provádět 
vykládku všech úlovků populací, na které 

(4) Je třeba zavést povinnost provádět 
vykládku všech úlovků populací, na které 
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se vztahují omezení odlovů, kromě druhů 
nebo rybolovu, u nichž existuje vědecký 
důkaz o vysoké míře přežití zpět vhozených
ryb nebo pokud je pro rybáře nepřiměřeně 
vysokou zátěží oddělovat nežádoucí druhy 
z úlovků a věnovat jim zvláštní zacházení. 
[článek 3]

se vztahují omezení odlovů. Tato 
povinnost by se však neměla vztahovat na 
druhy nebo rybolov, u nichž existuje 
vědecký důkaz o takové míře přežití ryb 
určitého druhu, že by pro udržitelné 
zachování daného druhu bylo přínosné 
vypustit ryby zpět do moře. Jsou-li ryby 
daného druhu vypouštěny zpět, měla by 
rovněž existovat možnost vypustit omezené 
množství ryb druhu, jehož zpět vypuštěné 
ryby nevykazují vysokou míru přežití,
pokud je pro rybáře nepřiměřeně vysokou 
zátěží oddělovat nežádoucí druhy z úlovků 
a věnovat jim zvláštní zacházení. [článek 
3]

Or. en

Odůvodnění

Výjimky ze zákazu výmětů by měly vycházet z toho, co je nejlepší ve vztahu k udržitelnému 
zachování jednotlivých druhů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Systém vykládky všech úlovků 
vyžaduje značné změny stávajícího 
rybolovu a řízení příslušného rybolovu. 
Povinnost vykládky by proto měla být 
zaváděna postupně. [článek 4]

(5) Systém vykládky všech úlovků 
vyžaduje značné změny stávajícího 
rybolovu a řízení příslušného rybolovu. 
Povinnost vykládky by proto měla být 
zaváděna postupně. Je třeba zavést 
pravidlo pro smíšené úlovky. Členské 
státy, jimž byly pro oblast Skagerraku 
poskytnuty kvóty, by měly spolupracovat, 
aby členský stát vlajky mohl rybářům 
nezbytné kvóty přidělit. [článek 3, 4 a 
příloha 1]

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zavést restriktivní pravidlo pro smíšené úlovky. Členské státy musí zajistit, aby rybáři 
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měli možnost co nejrychleji přizpůsobit své metody rybolovu novým pravidlům.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V zájmu ochrany mladých jedinců, 
fungování trhu v oblasti rybolovu a s cílem 
zajistit, aby nebylo možné mít 
neoprávněný prospěch z úlovků ryb 
nedosahujících minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů, by mělo být 
zpracování takových úlovků omezeno na 
produkci rybí moučky, krmiva pro zvířata 
nebo jiných produktů, jež nejsou určeny 
k lidské spotřebě, nebo pro dobročinné 
účely. [článek 5]

(6) V zájmu ochrany mladých jedinců, 
fungování trhu v oblasti rybolovu a s cílem 
zajistit, aby nebylo možné mít 
neoprávněný prospěch z úlovků ryb 
nedosahujících minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů, by mělo být 
zpracování takových úlovků omezeno na 
produkci rybí moučky, krmiva pro zvířata 
nebo jiných produktů, jež nejsou určeny 
k lidské spotřebě. [článek 5]

Or. en

Odůvodnění

Mladí jedinci ryb by neměli být předmětem prodeje pro dobročinné účely.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) S cílem postupně odstraňovat výměty je 
třeba zlepšit selektivitu lovných zařízení 
zvýšením obecné minimální velikosti ok 
pro rybolov při dně, ale s výjimkami 
umožňujícími při takovém rybolovu 
používat zařízení, včetně výběrových 
zařízení, která vykazují stejný stupeň 
selektivity. [článek 6]

(7) S cílem postupně odstraňovat výměty je 
třeba zlepšit selektivitu lovných zařízení 
zvýšením obecné minimální velikosti ok 
pro rybolov při dně, ale s výjimkami 
umožňujícími při takovém rybolovu 
používat zařízení, včetně výběrových 
zařízení, která vykazují stejný stupeň 
selektivity. Členské státy by měly zajistit, 
aby postup schvalování nových, 
selektivnějších lovných zařízení a jiné 
související administrativní postupy byly 
omezeny na minimum, aby rybáři mohli 
svůj způsob rybolovu novým pravidlům 
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přizpůsobit co nejrychleji. [článek 6]

Or. en

Odůvodnění

V důsledku nových pravidel budou rybáři muset používat selektivnější zařízení. Schvalování 
nového zařízení či jiný postup, které je nutno provést, aby zařízení mohlo být používáno, musí 
být omezeny na naprosté minimum. Členské státy by proto měly být připraveny vyčlenit pro 
tento účel v případě potřeby zvláštní prostředky.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Pro řádné sledování rybolovných 
činností a zvláště ověřování, že všechny 
povinnosti vykládat úlovky populací, na 
které se vztahuje omezení odlovu jsou na 
moři plněny, je nezbytné, aby plavidla 
provozující rybolov ve Skagerraku byla 
vybavena systémem dálkového 
elektronické sledování (REM). [článek 11]

(12) Pro řádné sledování rybolovných 
činností a zvláště ověřování, že všechny 
povinnosti vykládat úlovky populací, na 
které se vztahuje omezení odlovu, jsou na 
moři plněny, je nezbytné, aby členské státy 
zavedly systém dálkového elektronického
sledování (REM). Podstatou tohoto 
systému by měla být automatizovaná 
kontrola, a pokud v průběhu této kontroly 
nejsou zjištěny žádné nesrovnalosti, je 
třeba pokládat rybářský výjezd za takový, 
který je v souladu s pravidly tohoto 
nařízení. [článek 11]

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly zavést systém dálkového elektronického sledování. Podstatou tohoto 
systému by měla být automatizovaná kontrola, aby se do soukromí rybářů zasahovalo co 
nejméně. V případě, že nejsou zjištěny žádné nesrovnalosti, by měla být automatizovaná 
kontrola považována za průkaznou.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Vzhledem k tomu, že všeobecná 
povinnost vybavit rybářská plavidla 
kamerami uzavřeného televizního okruhu 
by představovala příliš velký zásah, měly 
by členské státy pobídkami motivovat 
majitele plavidel, aby dodržovali nová 
pravidla a dobrovolně na svých plavidlech 
instalovali kamery uzavřeného televizního 
okruhu a jiné zařízení, jež je nezbytné ke 
shromažďování údajů a jejich předávání 
do systému REM. Měla by existovat 
možnost zahrnout do těchto pobídek i 
navýšení kvót a méně kontrol. Členské 
státy by měly mít možnost vyžadovat, aby 
plavidla, která nedodržují pravidla 
stanovená v tomto nařízení, byla vybavena 
zařízením pro shromažďování a 
předávání údajů. [článek 11a]

Or. en

Odůvodnění

Majitelé plavidel by se měli sami rozhodnout, zda na svých plavidlech instalují kamery 
uzavřeného televizního okruhu, GPS a senzory pro účely shromažďování informací a jejich 
předávání do systému REM (zařízení pro shromažďování a předávání údajů). Členské státy by 
měly majitelům plavidel, kteří tak učiní, poskytovat pobídky. Rovněž by měly mít možnost 
majitelům plavidel, kteří nedodržují pravidla stanovená v tomto nařízení, uložit povinnost 
instalovat systém se zařízením pro shromažďování a předávání údajů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) S cílem včas a přiměřeně se 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, zajistit flexibilitu a umožnit 

(18) S cílem včas a přiměřeně se 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, zajistit flexibilitu a umožnit 
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rozvoj některých opatření by měla být 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy přenesena na 
Komisi s ohledem na změnu přílohy I, 
pokud jde o časový plán a populace, na 
které se vztahuje povinnost provést 
vykládku všech úlovků, a s ohledem na 
změnu přílohy II, pokud jde o minimální 
referenční velikost pro zachování zdrojů.

rozvoj některých opatření by měla být 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy přenesena na 
Komisi s ohledem na upřesnění výjimky, 
jež v některých případech stanoví možnost 
vypustit zpět ryby určité populace, jestliže 
je to přínosné pro udržitelné zachování 
této populace, a rovněž s ohledem na
změnu přílohy I, pokud jde o časový plán a 
populace, na které se vztahuje povinnost 
provést vykládku všech úlovků, a 
s ohledem na změnu přílohy II, pokud jde o 
minimální referenční velikost pro 
zachování zdrojů. Je obzvlášť důležité, aby 
Komise v průběhu přípravné práce 
provedla náležité konzultace, včetně 
konzultací na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracování aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být oprávněna přijímat akty v přenesené pravomoci, aby podpořila rybáře 
v jejich rozhodování, zda lze úlovek vrátit zpět do moře.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V tomto nařízení se stanoví nová 
technická a kontrolní opatření ve
Skagerraku.

1. V tomto nařízení se stanoví nová 
technická a kontrolní opatření v těch 
oblastech Skagerraku, jež spadají do 
jurisdikce členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Nařízení lze uplatňovat pouze v těch oblastech Skagerraku, které spadají do jurisdikce 
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Dánska a Švédska. Použije se na všechna rybářská plavidla, která v těchto oblastech 
provozují rybolov, tj. tatáž opatření se použijí např. i na norská plavidla, jestliže provozují 
rybolov ve švédské nebo dánské části Skagerraku.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se použije na všechna 
rybářská plavidla provozující rybolov ve
Skagerraku.

2. Toto nařízení se použije na všechna 
rybářská plavidla provozující rybolov 
v těch oblastech Skagerraku, jež spadají do 
jurisdikce členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 1.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic 
stanovených v článku 3 nařízení (ES) 
č. 850/98 a v článku 3 nařízení (ES) 
č. 2371/2002 použijí tyto definice:

Pro účely tohoto nařízení se kromě definic 
stanovených v článcích 2 a 3 nařízení (ES) 
č. 850/98 a v článku 3 nařízení (ES) 
č. 2371/2002 použijí tyto definice:

Or. en

Odůvodnění

Vymezení Skagerraku je uvedeno v článku 2 nařízení (ES) č. 850/98.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) velikostí ok vlečné sítě, dánskými 
nevody nebo podobnou vlečnou sítí se 
rozumí velikost ok jakékoli kapsy vlečné 
sítě nebo nástavce, které se nacházejí na 
palubě rybářského plavidla;

c) velikostí ok vlečné sítě, dánských 
nevodů nebo podobné vlečné sítě se 
rozumí otvor napnutých ok jakékoli kapsy 
vlečné sítě nebo nástavce, které se 
nacházejí na palubě rybářského plavidla;

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm.h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) vlečnou sítí vlečenou pomocí výložníku 
se rozumí lovné zařízení s vlečnou sítí 
vodorovně otevřenou pomocí ocelové nebo 
dřevěné trubice, výložník a síťovina 
opatřené spodními řetězy, řetězovými 
rohožemi nebo ujímacími řetězy, aktivně 
tažené po dně motorem plavidla;

h) vlečnou sítí vlečenou pomocí výložníku 
se rozumí lovné zařízení s vlečnou sítí 
vodorovně otevřenou pomocí výložníku a
síťoviny opatřenými spodními řetězy, 
řetězovými rohožemi nebo ujímacími 
řetězy, aktivně tažené po dně motorem 
plavidla;

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) dálkovým elektronickým sledováním 
(REM) se rozumí systém provozovaný 
orgány členského státu, jenž sleduje 
rybolovné činnosti;

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) zařízením pro shromažďování a 
předávání údajů se rozumí systém pro 
sběr údajů a jejich předávání do systému 
dálkového elektronického sledování, jehož 
součástí je uzavřený televizní okruh 
(CCTV), globální polohový systém (GPS), 
senzory a zařízení pro přenos údajů.

Or. en

Odůvodnění

Upřesnění.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odchylně od čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) 1. Odchylně od čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) 
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č. 850/98 se všechny ulovené ryby 
z populací uvedených v příloze I vytáhnou 
a ponechají na palubě rybářských plavidel 
a vyloží se v souladu s časovým plánem 
stanoveným v uvedené příloze, s výjimkou 
případů, kdy zpět vypuštěné ryby těchto 
populací vykazují vysokou míru přežití 
nebo když oddělování nežádoucích druhů 
od úlovku pro účely jejich samostatného 
zpracování rybáře neúměrně zatěžuje.

č. 850/98 se všechny ulovené ryby 
z populací uvedených v příloze I vytáhnou 
a ponechají na palubě rybářských plavidel 
a vyloží se v souladu s časovým plánem 
stanoveným v uvedené příloze.

Or. en

Odůvodnění

Navržené znění je nejasné. Pozměňovacím návrhem se upřesňuje smysl ustanovení.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Povinnost vykládky všech úlovků 
podle odstavce 1 se nevztahuje na ryby 
populací, které vykazují takovou míru 
přežití, že by pro udržitelné zachování 
těchto populací bylo přínosné vypustit 
ryby zpět do moře. Jsou-li ryby těchto 
populací vypouštěny zpět, lze současně 
vypustit i omezené množství ryb populace, 
jež nevykazuje vysokou míru přežití, 
pokud je pro rybáře nepřiměřeně vysokou 
zátěží oddělovat je z úlovků a věnovat jim 
zvláštní zacházení.

Or. en

Odůvodnění

Otázku, zda lze zpět vypustit ryby určitého druhu, je nutné posoudit s ohledem na přínos pro 
udržitelné zachování těchto druhů a nikoli na to, zda je jejich míra přežití za daných 
podmínek vysoká. I v případě, že míra přežití je nižší než 50 %, může být vypuštění ulovených 
mladých jedinců přínosné pro obnovu druhu. Aby se zajistil tento přínos pro zachování 
určitého druhu, bude nutné souhlasit s tím, že lze současně zpět vypustit i některé ryby jiného 
druhu, které by po vypuštění nepřežily.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Bez ohledu na odstavec 1 a odchylně od 
čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 850/98 se při 
rybolovu s lovnými zařízeními o velikosti 
ok 32 mm nebo menší všechny úlovky 
populací včetně populací, na které se 
nevztahuje povinnost vykládky, vytáhnou, 
ponechají na palubě rybářských plavidel a 
vyloží se.

2. Bez ohledu na odstavec 1 a odchylně od 
čl. 19 odst. 1 nařízení (ES) č. 850/98 se při 
rybolovu s lovnými zařízeními o velikosti 
ok 32 mm nebo menší všechny úlovky 
populací včetně populací, jež nejsou 
uvedeny na seznamu v příloze 1, 
vytáhnou, ponechají na palubě rybářských 
plavidel a vyloží se.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovacím návrhem se toto ustanovení upřesňuje.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci, kterými se změní 
příloha I na základě pokroku ve vědeckých 
informacích nebo v případech, kdy se 
prokáže, že zátěž rybářů neúměrně 
převyšuje výhody. Tyto akty v přenesené 
pravomoci se přijímají v souladu 
s článkem 16. 

4. Komise je oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci, kterými se změní 
příloha I na základě pokroku ve vědeckých 
informacích. Komise je rovněž oprávněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci, jimiž 
upřesní, které populace ryb lze s ohledem 
na udržitelné zachování daného druhu 
vypustit a jaké množství ryb populací, jež 
nevykazují vysokou míru přežití, lze 
vypustit zpět současně s rybami populací 
s vysokou mírou přežití. Tyto akty 
v přenesené pravomoci se přijímají 
v souladu s článkem 16.

Or. en
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Odůvodnění

Očekává se, že Komise bude pravomoc, která je na ni přenesena a jež se týká provádění změn 
přílohy I, využívat k tomu, aby seznam doplnila o další druhy nebo z něj některý druh vyňala, 
jestliže je k dispozici postačující jednoznačné vědecké doporučení, že všechny ryby určité 
populace ulovené kterýmkoli používaným způsobem lovu by vykazovaly vysokou míru přežití. 
Navíc je nutné podpořit rybáře v jejich rozhodování, zda mohou vhodit zpět ryby s vysokou 
mírou přežití. Komise by měla být oprávněna přijímat rovněž akty v přenesené pravomoci, 
jimiž podpoří rozhodnutí, která rybáři přijímají.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Všechny úlovky populací uvedených 
v článku 3, které ulovila rybářská plavidla 
Unie, se bez ohledu na místo vykládky 
započítají do kvót přidělených členskému 
státu vlajky pro danou populaci nebo 
skupinu populací.

1. Všechny úlovky populací uvedených 
v článku 3, které ulovila rybářská plavidla 
Unie, se bez ohledu na místo vykládky 
započítají do kvót přidělených členskému 
státu vlajky pro danou populaci nebo 
skupinu populací podle oblasti, kde byl 
rybolov proveden. Úlovky populace 
uvedené v příloze I, která představuje 
méně než 2 % celkového úlovku, lze 
započítat do kvóty pro populaci, jež tvoří 
hlavní úlovek. Úlovky dalších populací lze 
rovněž započítat do hlavního úlovku za 
předpokladu, že celkové úlovky těchto 
dalších populací za žádných okolností 
nepřekročí 5 % hlavního úlovku.

Or. en

Odůvodnění

Podle článku 8 by se pravidla uvedená v kapitole II vztahovala i na rybolov prováděný 
v jiných oblastech, a proto je nutné upřesnit, že úlovky by měly být započítávány do kvót 
přidělených pro oblasti, kde byl rybolov proveden. Do hlavního úlovku tak lze započítat 
maximálně 5 % těchto úlovků.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby rybářská 
plavidla, která provozují rybolov ve 
Skagerraku, měla k dispozici kvóty pro 
populace, na které se vztahuje povinnost 
vykládky a které by mohla ulovit, přičemž 
se zohlední pravděpodobné složení úlovků 
dotyčných plavidel. 

2. Členské státy zajistí, aby rybářská 
plavidla plující pod jejich vlajkou, která 
provozují rybolov ve Skagerraku, měla 
k dispozici dostatečně navýšené kvóty pro 
populace, na které se vztahuje povinnost 
vykládky a které by mohla ulovit, přičemž 
se zohlední pravděpodobné složení úlovků 
dotyčných plavidel a skutečnost, že při 
stejné míře úmrtnosti budou vyložené 
úlovky větší.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost uvedená v článku 2 je povinností státu vlajky. Členské státy by při přidělování kvót 
měly vzít v úvahu skutečnost, že snižovat míru úmrtnosti není účelem nařízení. Kvóty by proto 
měly být vyšší, aby bylo možné vykládat celé úlovky.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V případě, že je pro populaci podle 
článku 3 stanovená minimální referenční 
velikost pro zachování zdrojů, mohou se 
úlovky dané populace, které nedosahují 
minimální referenční velikosti pro 
zachování zdrojů, prodávat pouze za 
účelem zpracování na rybí moučku, krmivo 
pro zvířata nebo jiné produkty, které nejsou 
určeny k lidské spotřebě, nebo pro 
dobročinné účely.

1. V případě, že je pro populaci podle 
článku 3 stanovená minimální referenční 
velikost pro zachování zdrojů, mohou se 
úlovky dané populace, které nedosahují 
minimální referenční velikosti pro 
zachování zdrojů, prodávat pouze za 
účelem zpracování na rybí moučku, krmivo 
pro zvířata nebo jiné produkty, které nejsou 
určeny k lidské spotřebě.

Or. en
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Odůvodnění

Není vhodné, aby mladí jedinci ryb byli předmětem prodeje pro dobročinné účely. Bylo by 
možné změnit ustanovení tak, aby mladí jedinci ryb mohli být vyčleněni na dobročinné účely, 
v členských státech kolem Skagerraku však tato tradice neexistuje, a proto toto ustanovení do 
nařízení nepatří.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) lze používat vlečné sítě o velikosti ok 
menší než 32 mm, pokud úlovek na palubě 
obsahuje více než 50 % jednoho nebo více 
pelagických nebo průmyslově 
zpracovávaných druhů.

b) lze při lovu pelagických a průmyslově 
zpracovávaných druhů používat vlečné 
sítě o minimální velikosti ok 32 mm nebo 
menší; pokud však úlovek na palubě tvoří 
kdykoli v průběhu rybářského výjezdu 
méně než 80 % jednoho nebo více 
pelagických nebo průmyslově 
zpracovávaných druhů, rybářské plavidlo 
se vrátí do přístavu. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že vlečné sítě o minimální velikosti ok 32 mm nebo menší lze používat pouze 
při lovu pelagických a průmyslově zpracovávaných druhů. Minimální podíl pelagických nebo 
průmyslově zpracovávaných druhů v úlovku se zvyšuje na 80 %. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rybářské plavidlo o celkové délce 12 
metrů nebo větší může opustit přístav 
pouze tehdy, pokud má na palubě 
nainstalovaný plně funkční systém REM, 
který sestává z dostatečného počtu kamer 
uzavřeného televizního okruhu (CCTV), 
GPS a senzorů.

2. Podstatou systému REM je 
automatizovaná kontrola, při níž se 
používá software pro rozpoznávání 
předmětů. Údaje lze uchovávat pouze 
v systému REM a lidské kontrole mohou 
podléhat pouze v případě, že jsou zjištěny 
nesrovnalosti.
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Or. en

Odůvodnění

Aby se omezily zásahy do soukromí rybářů, probíhá kontrola údajů shromažďovaných 
systémem REM automatizovaně a pouze v případě nesrovnalostí by měly být údaje v tomto 
systému uchovávány a přezkoumávány osobami. Rybáři však mohou informace uchovávat a 
používat k soukromým účelům, např. ke sledování intenzity rybolovu v zájmu optimalizace 
úlovků.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odstavec 2 se použije podle tohoto 
časového plánu:

3. Nejsou-li při automatické kontrole 
zjištěny žádné nesrovnalosti, je rybolovná 
činnost považována za činnost 
provedenou v souladu s tímto nařízením, a 
to pokud jde o jakékoli aspekty 
kontrolované systémem REM.

a) od 1. ledna 2014 na rybářská plavidla 
Unie o celkové délce 15 metrů nebo větší;
b) od 1. července 2015 na rybářská 
plavidla Unie o celkové délce 12 metrů 
nebo větší.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že při automatizované kontrole nejsou zjištěny žádné nesrovnalosti, musí být údaje 
smazány a rybolovné činnosti považovány za činnosti provedené podle pravidel, a to pokud 
jde o jakékoli aspekty kontrolované systémem REM.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise je oprávněna přijímat prováděcí 
akty týkající se těchto aspektů systému 

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3 tohoto 
článku, je Komise oprávněna přijímat 
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REM: spolehlivosti systému, specifikací 
systému, údajů, které mají být 
zaznamenány a zpracovány, sledování 
používání systému REM nebo jakýchkoli 
jiných prvků nezbytných pro funkčnost 
systému. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s článkem 17.

prováděcí akty týkající se těchto aspektů 
systému REM: spolehlivosti systému, 
specifikací systému, údajů, které mají být 
zaznamenány a zpracovány, sledování 
používání systému REM nebo jakýchkoli 
jiných prvků nezbytných pro funkčnost 
systému. Tyto prováděcí akty se přijímají 
v souladu s článkem 17.

Or. en

Odůvodnění

Přenesení pravomocí by Komisi neopravňovalo změnit použití systému REM, jak je stanoveno 
v odstavci 1 tohoto článku.

Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Zařízení pro shromažďování a předávání 

údajů
1. Členské státy mohou rybářským 
plavidlům, jež na své palubě dobrovolně 
instalují systém se zařízením pro 
shromažďování a předávání údajů, 
poskytnout výhody v podobě kvót.

Or. en

Odůvodnění

Systém REM provozuje příslušný členský stát. Tento členský stát může rybářským plavidlům, 
která jsou vybavena systémy pro komunikaci se systémem REM, poskytnout pobídky v podobě 
kvót.
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Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 11 a (nový) – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výhody uvedené v odstavci 1 lze 
poskytnout pouze rybářským plavidlům, 
která shromažďují informace a předávají 
je do systému REM i v případě, že 
provozují rybolov v těch oblastech 
Skagerraku, jež nespadají do jurisdikce 
žádného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Aby plavidla získala dodatečné kvóty, musí předávat informace do systému REM i tehdy, když 
provozují rybolov v norské oblasti Skagerraku.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 11 a (nový) – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby rybářská 
plavidla, která více než jednou nesplnila 
povinnosti stanovené v článcích 3 až 8, 
musela dříve, než získají další povolení 
opustit přístav, na palubě instalovat 
systém se zařízením pro shromažďování a 
předávání údajů.

Or. en

Odůvodnění

Zjistí-li se, že rybářské plavidlo nedodržuje zákaz výmětů podle tohoto nařízení, uloží mu 
příslušné orgány členského státu povinnost instalovat kamery uzavřeného televizního okruhu, 
GPS a senzory pro účely komunikace se systémem REM.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 11 a (nový) – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Výhody uvedené v odstavci 1 nelze 
poskytnout rybářským plavidlům, která 
více než jednou nesplnila povinnosti 
stanovené v článcích 3 až 8.

Or. en

Odůvodnění

Zjistí-li se, že rybářské plavidlo nedodržuje povinnost vykládky všech úlovků a další pravidla 
stanovená v tomto nařízení, nezíská žádné dodatečné kvóty. 

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Článek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dotčené členské státy podávají Komisi 
zprávu o provádění tohoto nařízení v třetím 
roce po vstupu tohoto nařízení v platnost a 
poté každý třetí rok.

Dotčené členské státy podávají Komisi 
zprávu o provádění tohoto nařízení do ...*
po vstupu tohoto nařízení v platnost a poté 
každý třetí rok.
___________

* Úř. věst.: vložte prosím datum 18 měsíců 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že povinnost vykládat všechny úlovky je zcela nová, je rozumné stanovit pro 
podání první zprávy kratší lhůtu.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Článek 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení plánu Hodnocení opatření
Komise na základě zpráv členských států 
podle článku 14 a ve spojení s vědeckým 
doporučením zhodnotí dopad opatření na 
dotčené populace a rybolov v roce, jenž 
následuje po roce, kdy obdrží zprávy.

Komise na základě zpráv členských států 
podle článku 14 a doporučení 
Vědeckotechnického a hospodářského 
výboru pro rybářství (STECF) a 
Regionálního poradního sboru pro 
Severní moře a ve spojení s vědeckým 
doporučením zhodnotí dopad opatření na 
dotčené populace a rybolov v roce, jenž 
následuje po roce, kdy obdrží zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Hodnocení opatření by mělo být prováděno rovněž na základě doporučení 
Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství a Regionálního poradního sboru 
pro Severní moře.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 a čl. 5 
odst. 3 je svěřena Komisi na dobu 
neurčitou.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 a čl. 5 
odst. 3 je svěřena Komisi na dobu tří let od
…*. Komise vypracuje zprávu o výkonu 
přenesené pravomoci nejpozději devět 
měsíců před koncem tohoto tříletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.
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___________

*Úř. věst.: vložte prosím datum 18 měsíců 
po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Přenesení pravomoci musí být časově omezeno.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V čl. 11 odst. 1 se doplňuje druhý 
pododstavec, který zní: 

1. V čl. 11 odst. 1 se doplňuje druhý 
pododstavec, který zní: 

„Režim intenzity rybolovu uvedený 
v prvním pododstavci se ode dne 1. ledna
2013 nevztahuje na Skagerrak.“

„Režim intenzity rybolovu uvedený 
v prvním pododstavci se ode dne 1. ledna 
2014 nevztahuje na Skagerrak.“

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení je přizpůsobeno novému datu, k němuž existuje povinnost vykládky úlovků.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 20 – odst. 1 – písm. b – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Množství uvedená v písmenech a) a b) 
nepřekročí:

Množství uvedená v písmenech a) a b) 
nepřekročí:

i) 20 % příslušné kvóty v roce 2013, i) 20 % příslušné kvóty v roce 2014,
ii) 15 % příslušné kvóty v roce 2014 a ii) 15 % příslušné kvóty v roce 2015 a

iii) 10 % příslušné kvóty od roku 2015. iii) 10 % příslušné kvóty od roku 2016.

Or. en
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Odůvodnění

Ustanovení je přizpůsobeno novému datu, k němuž existuje povinnost vykládky úlovků.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Příloha I – sloupec 3 – řádky 1–15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ledna 2013 1. ledna 2014

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení je přizpůsobeno novému datu, k němuž existuje povinnost vykládky úlovků.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Příloha I – sloupec 3 – řádky 16–35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. ledna 2015 1. ledna 2016

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení je přizpůsobeno novému datu, k němuž existuje povinnost vykládky úlovků.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Návrh Komise
Rybolov ve Skagerraku upravuje mezinárodní dohoda z roku 1986. Norsko tuto smlouvu 
vypovědělo, a to s účinností od 1. listopadu 2012. Probíhají jednání o nové omezené dohodě, 
není však zřejmé, kdy by měla vstoupit v platnost. Během konzultací v roce 2010 mezi EU a 
Norskem týkajících se rybolovu bylo dohodnuto vytvoření pracovní skupiny, jejímž úkolem 
bylo předložit návrhy, jakým způsobem řídit rybolov v situaci, kdy dohoda o rybolovu 
neexistuje. Skupina mimo jiné navrhla zlepšit kontrolní a donucovací opatření v odvětví 
rybolovu ve Skagerraku a doporučit, jak harmonizovat předpisy EU a Norska týkající se 
technických a kontrolních opatření v oblasti, která přesahuje 4 námořní míle od základních 
linií. Doporučení pracovní skupiny byla zahrnuta do zprávy schválené EU a Norskem 
v Bergenu dne 2. prosince 2011. Návrh nařízení z této zprávy částečně vychází.
Názor zpravodaje

Hlavním cílem návrhu je zavést ve Skagerraku zákaz výmětů. V rámci společné rybářské 
politiky je pro širokou veřejnost zřejmě nejobtížnější porozumět současnému postupu, kdy je 
v některých případech do moře vracen značný podíl celkového úlovku, a tento postup 
podporovat. V dobách, kdy se snažíme zajistit potraviny pro celosvětovou populaci, považuje 
za nepochopitelné a dokonce i nemorální vyhazovat zpět do moře ryby, které jsou naprosto 
v pořádku.

Návrh zavádí povinnost vykládky všech úlovků a nezbytná podpůrná pravidla, aby bylo 
možné provádět kontroly a inspekce plnění této povinnosti. Základním způsobem, jímž 
zákonodárný orgán zajistí, aby občané dodržovali pravidla, která stanoví, je, aby tato pravidla 
považovali za spravedlivá a nestranná. Lidé chtějí právní předpisy dodržovat, dodržovali by je 
však jen neochotně, kdyby měli pocit, že jsou nespravedlivé. Hlavní způsob, jak zajistit, aby 
všechny strany považovaly zákaz výmětů ve Skagerraku za spravedlivý, např. z hlediska 
rybolovných práv či kvót, však nespadá do pravomocí Evropského parlamentu.
1) Vstup v platnost

Komise navrhla, aby povinnost vykládky všech úlovků nabyla účinnosti k 1. lednu 2013. 
Vzhledem k tomu, že je tato povinnost úzce vázána na pravidla týkající se kvót, by bylo 
vhodnější, kdyby účinnosti nabyla na začátku kvótového roku. Pravidla by nebylo možné 
zavést do konce tohoto roku, a proto by měla nabýt účinnosti k 1. lednu 2014.

2) Zeměpisná oblast působnosti
Norsko i EU se shodují v tom, že rybolov ve Skagerraku se musí řídit pravidly pobřežního 
státu. Nařízení stanoví pravidla, jež jsou použitelná v těch oblastech Skagerraku, které spadají 
do jurisdikce Dánska a Švédska. Vztahovala by se na všechna plavidla provozující rybolov 
v těchto oblastech, tedy i na plavidla norská. Obdobně by se norská pravidla vztahovala na 
plavidla EU provozující rybolov v té oblasti Skagerraku, jež spadá do jurisdikce Norska.

3) Povinnost vykládky všech úlovků
V návrhu je stanovena povinnost vykládat ryby celkem 25 druhů uvedených v příloze 1 
nařízení. Ryby uvedených druhů však lze vypustit nebo vracet do moře, je-li pravděpodobné, 
že vykážou vysokou míru přežití. Přesná míra přežití však není tak důležitá. Rozhodujícím 
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faktorem by měla být skutečnost, zda by pro udržitelné zachování daného druhu bylo přínosné 
vypustit úlovek zpět. Lze-li hlavní úlovek vypustit nebo vrátit do moře, lze navíc do moře 
vrátit současně i některé ryby, které nevykazují vysokou míru přežití, pokud by pro rybáře 
bylo příliš vysokou zátěží oddělovat je z úlovků. Komise by měla být oprávněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci, aby podpořila rybáře v jejich rozhodování v této otázce.
4) Kvóty podle nových pravidel

Není účelem nařízení změnit míru úmrtnosti ryb ve Skagerraku. Touto problematikou se 
zabývají víceleté plány. Bude-li povinné vykládat všechny úlovky, bude konečně dosaženo 
doslovného významu kvót a celkových přípustných odlovů. Tato povinnost znamená, že 
všechny ulovené ryby (na něž se nevztahuje žádná výjimka) musí být vyloženy. Celkové 
přípustné odlovy by proto měly být stanoveny tak, aby odpovídaly nynějším skutečným 
úlovkům ve Skagerraku, jež zahrnují i výměty, což v podstatě odpovídá významu pojmu. 
Nejsou k dispozici žádné spolehlivé informace o skutečném množství ryb, které jsou 
vyhazovány přes palubu, je však zřejmé, že celkové přípustné odlovy by měly být výrazně 
navýšeny.
5) Otázky spojené zejména s pelagickým rybolovem

Specifické podmínky pelagického rybolovu vyvolávají celou řadu otázek. Zaprvé, pravidlo, 
podle nějž by se všechny úlovky měly započítat do kvót, může být z hlediska zpracování 
úlovků pelagického a průmyslového rybolovu čistě teoretické. Je třeba stanovit restriktivní 
pravidlo pro smíšené úlovky, jež by rybářům na základě jednoznačných podmínek umožnilo 
započítat všechny úlovky do kvóty pro hlavní úlovek. Je možné, že rybáři budou muset 
instalovat zařízení pro shromažďování a předávání údajů, aby mohli tohoto pravidla využívat. 
Pokud toto zařízení na svých plavidlech neinstalují, je možné, že budou muset své úlovky 
oddělovat v plném rozsahu. Další otázkou je používání vlečných sítí, jež jsou pro tento 
segment odvětví typické. Aby bylo možné používat vlečné sítě, je třeba zvýšit minimální 
podíl příslušných druhů na 80 %.

6) Manipulace s mladými jedinci ryb
Není vhodné, aby mladí jedinci ryb byli předmětem prodeje pro dobročinné účely. Bylo by 
možné změnit ustanovení tak, aby mladí jedinci ryb mohli být vyčleněni na dobročinné účely, 
v členských státech kolem Skagerraku však tato tradice neexistuje, a proto toto ustanovení do 
nařízení nepatří.
7) Dálkové elektronické sledování

Navrhuje se, aby členské státy pro plavidla, jež plují pod jejich vlajkou a provozují rybolov ve 
Skagerraku, zavedly a používaly systém dálkového elektronického sledování. Tato ustanovení 
návrhu jsou vhodná. 
Důležitou otázkou zůstává způsob, jímž je kontrola v rámci systému dálkového 
elektronického sledování prováděna. Obvykle se kontrola provádí tak, že se záznamy a další 
informace předávají ústřednímu orgánu, jenž řídí činnost tohoto systému, a posléze je 
pracovníci kontrolují. Pomocí moderního softwaru pro rozpoznávání předmětů by však bylo 
možné provádět automatizovanou kontrolu informací. Software by snímal záznamy 
z dopravníku nebo jiného místa, kam jsou úlovky na palubě ukládány, a umožnil by 
rozpoznávat druhy, počet a velikost ryb a kontrolovat, aby ryby druhů uvedených v příloze 1 
nebyly vyhazovány přes palubu. Bylo by tak možné omezit lidskou kontrolu záznamů a 
dalších informací předávaných do systému REM na případy, kdy by automatizovaná kontrola 
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nemohla vyloučit, že došlo k nesrovnalostem. Orgán, jenž řídí činnost systému REM, by tak 
musel uchovávat informace zaslané zařízením pro shromažďování a předávání údajů pouze 
v těchto případech. Bylo by to přínosné jak pro soukromí rybářů, tak z hlediska nákladů 
orgánu. Rybáři by vždy měli mít možnost uchovávat informace pro své vlastní účely. Na 
základě těchto údajů mohou například optimalizovat intenzitu rybolovu a maximalizovat 
zisky. Tento systém by také nepředstavoval tak velký zásah do jejich soukromí. 
Automatizovaná kontrola by navíc měla být na takové úrovni, aby kontrola údajů byla 
považována za průkaznou. Nejsou-li v průběhu automatizované kontroly zjištěny žádné 
nesrovnalosti, je třeba pokládat rybářský výjezd za takový, který je v souladu s pravidly, za 
předpokladu, že systém REM kontroluje jejich dodržování. Rybáři, kteří dodržují právní 
předpisy, by tak již při vykládce ryb získali od orgánů potvrzení, že vše proběhlo v souladu 
s předpisy.

8) Zařízení pro shromažďování a předávání údajů
Komise navrhla, aby všechna plavidla o celkové délce 12 metrů nebo větší byla povinně 
vybavena zařízením pro shromažďování údajů a jejich předávání do systému REM. Součástí 
tohoto zařízení by byl uzavřený televizní okruh, globální polohový systém (GPS), senzory a 
zařízení pro přenos údajů. S touto povinností je spojena celá řada otázek, jež se týkají jednak 
ekonomické zátěže odvětví, ale i aspektů ochrany soukromí rybářů, které jsou možná 
prvořadé.
Pokud jde o ekonomickou zátěž odvětví, zásadní význam má otázka, zda a v jaké míře lze 
spolufinancovat zařízení, jež mají být na palubě plavidel instalována. Nejsou k dispozici 
žádné přesné informace, pouze bylo uvedeno, že spolufinancování bude možné, a to ve výši 
přibližně 50 %. Stanoviska k otázce zavedení systému REM jsou přijímána na základě 
předpokladu, že tyto informace jsou přijatelně přesné.

I když se zmírní ekonomická zátěž rybářů, jsou obavy o soukromí tak závažné, že zařízení pro 
shromažďování a předávání údajů by mělo být v první fázi instalováno pouze dobrovolně. 
Povinná instalace tohoto zařízení by byla přiměřená pouze v případě plavidel, jež by nová 
pravidla vícekrát nedodržela. Vnitrostátní orgány by pak měly mít možnost uložit majitelům 
plavidel buď povinnost instalovat zařízení pro shromažďování a předávání údajů, nebo zákaz 
opustit přístav.

Pokud by majitelé museli na svých plavidlech toto zařízení instalovat, bylo by to s ohledem 
na výše uvedené v celé řadě oblastí přínosné pro společnost. V této souvislosti je třeba 
poskytovat další pobídky kromě možnosti spolufinancování majitelům, kteří příslušné 
zařízení instalují. Bylo by vhodné rozdělovat mezi rybáře, kteří akceptují nová pravidla a jsou 
ochotni tuto skutečnost prokázat tím, že systém se zařízením pro shromažďování a předávání 
údajů instalují, dodatečné kvóty.

Pokud by bylo zařízení instalováno dobrovolně, nemusel by se zákonodárný orgán zabývat 
otázkami týkajícími se velikosti plavidel a data, kdy bude instalace zařízení povinná. Majitelé 
plavidel by sami mohli posoudit výhody a rozhodnout se, zda mají zájem toto zařízení 
instalovat.

V případě plavidel s tímto zařízením by navíc nebylo tak nutné přijímat obvyklá kontrolní 
opatření. Mělo by být možné rozlišovat výši poplatků za kontrolu úlovků podle toho, zda je 
plavidlo vybaveno příslušným zařízením či nikoli, a to v rozsahu těchto poplatků. I když 
nejsou vybírány žádné poplatky za kontrolu, byla by pro rybáře, jejichž plavidla budou 
vybavena příslušným zařízením, přínosná již ta skutečnost, že jejich úlovky by nebyly 
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kontrolovány tak často. Kontrolní opatření ovlivňují cenu ryb a jsou časově náročná.

Pokud by automatizovaná kontrola byla považována za průkaznou, mohli by rybáři navíc již 
při vykládce úlovků prokázat, že nebyly provedeny výměty, což jinak zvyšuje ceny ryb. 
Zejména v případě pelagického rybolovu by pro rybáře, jejichž plavidla budou vybavena 
příslušným zařízením, mohla být přínosná zvláštní pravidla pro smíšené úlovky. Stejně tak i 
pro rybáře, jež by provozovali rybolov ve Skagerraku i v jiných vodách, do jejichž kvót by 
měl být úlovek započítáván.


