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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rybářské odvětví v Evropské unii každým rokem zpracovává přibližně 6,4 milionu tun ryb. 
Rybolov a zpracování jeho produktů zaměstnávají více než 350 000 lidí. Přínos tohoto 
odvětví k hospodářskému a sociálnímu rozvoji regionů je tedy velmi významný.

Některá z opatření navrhovaných novými nařízeními týkajícími se SRP, včetně EMFF, by 
mohla poškodit rybáře i rozvoj evropských pobřežních a přímořských regionů. Komise musí 
také zajistit zohlednění specifických charakteristik nejvzdálenějších regionů, jichž se tato 
nařízení obzvlášť citelně dotýkají.

1. Osy reformy, které by mohly poškodit rozvoj regionů

Nová reforma SRP musí především zajistit skutečně regionalizované místní řízení, které 
zohlední rozmanitost loďstev, rybolovných zařízení a rybí populace v každé zemi a rybolovné 
oblasti.

SRP musí také respektovat pravomoc členských států nad jejich teritoriálními vodami, 
výlučnými ekonomickými zónami a přiléhajícím mořským dnem. Bylo by katastrofální, 
kdyby jménem rovného přístupu do výlučných ekonomických zón byly tyto zóny volně 
přístupné všem loďstvům z EU či třetích zemí. Taková situace by vedla ke zničení 
ekosystému, který chceme ochránit, a k oslabení hospodářské udržitelnosti místních 
rybářských komunit.

Je navíc klíčové, aby nová SRP trvale chránila zájmy pobřežního a tradičního rybolovu 
s cílem zaručit udržitelné využívání zdrojů a zajistit udržitelné hospodářské a sociální 
podmínky.

Kromě toho je také nezbytné zajistit ve střednědobém a dlouhodobém horizontu pro všechny 
evropské přímořské regiony prosperující rybolovné odvětví, přičemž je třeba obzvláště se 
zaměřit na obnovu rybích populací. U rybolovu v Severním moři, v Karibiku, ve 
Středozemním moři nebo v Indickém oceánu se však nejedná o stejná opatření. Pokud 
Evropská komise konkrétně nevyhodnotí specifickou situaci každé mořské oblasti, bude 
ohrožena budoucnost celého odvětví rybolovu. Váš navrhovatel plně souhlasí s cílem 
udržitelného rybolovu, jehož má být dosaženo prostřednictvím ochrany a obnovy zdrojů: 
budeme-li stávající rychlostí pokračovat v agresivním odlovu, nebude už v roce 2050 v moři 
přítomen žádný známý druh ryb ani korýšů.

Nadměrný rybolov je sice důsledkem špatného řízení rybolovných zdrojů, je však také 
důsledkem rozhodnutí orgánů veřejné správy. Opatření, která je třeba přijmout s cílem 
obnovit rybí populace, tedy nesmějí být přijímána na účet rybářů a nesmějí poškozovat rozvoj 
přímořských regionů. Toto úsilí musí být vynaloženo kolektivně. Je tudíž nezbytné, aby byly 
zavedeny mechanismy odškodňování pracovníků v odvětví rybolovu, kteří budou postiženi 
hospodářskými a sociálními dopady plánů obnovy, víceletých plánů řízení a opatření přijatých 
na ochranu ekosystémů. 
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Váš navrhovatel je také proti snahám zavést prostřednictvím převoditelných koncesí 
k rybolovu vlastnické právo vůči určitým populacím ryb. Hospodářské a sociální dopady 
privatizace moří by byly katastrofální.

2. Zohledňovat praxi rybolovu v nejvzdálenějších regionech

Pokud se jedná o nejvzdálenější regiony, nelze popřít, že zásady a pravidla SRP neodpovídají 
tomu, jak v těchto oblastech rybolov skutečně probíhá. Článek 349 SFEU, který je 
v evropských nařízeních využíván příliš vzácně, musí být výslovně zmíněn ve všech 
nařízeních týkajících se rybolovu, a především musí být uplatňován. Je tomu tak zejména 
z toho důvodu, že musíme usilovat o soudržnost evropských politik a tato soudržnost musí být 
také v každém nejvzdálenějším regionu uplatňována v praxi. Komise nesmí zapomínat, že se 
na jedné straně jedná o mořské oblasti, které jsou sdíleny s členskými státy Unie, a že na 
straně druhé jsou mořské oblasti nejvzdálenějších regionů sdíleny se zeměmi AKP, přičemž 
v těchto oblastech žijí jiné druhy ryb, o nichž víme méně, jejichž populační stav je rozdílný 
a které jsou loveny jiným způsobem. Jde o to, zaujmout odlišný přístup k rybolovným 
technikám podle toho, zda se jedná o severní nebo o jižní polokouli.

Je také důležité, aby byl zřízen poradní výbor pro nejvzdálenější regiony složený ze tří 
samostatných zeměpisně vymezených podvýborů. Je diskriminační, že od vytvoření 
regionálních poradních sborů bránila Komise nejvzdálenějším regionům Indického oceánu 
a Karibiku v plnohodnotné účasti. V tomto novém regionálním poradním sboru pro 
nejvzdálenější regiony musí být umožněna účast sousedících států a evropských rybářů, kteří 
v daných oblastech loví. Tento sbor EU také umožní hrát aktivní úlohu při budování 
mezinárodní správy rybolovu, přičemž tento rozměr nesmí být zanedbáván, neboť EU je díky 
svým nejvzdálenějším regionům a zámořským zemím a územím největším námořním 
prostorem na světě.

Je nezbytné, aby reforma SRP zaručovala také zachování specifických pravidel 
uplatňovaných na zámořská loďstva a umožňovala poskytování podpory určené na obnovu 
a modernizaci pobřežního loďstva – přičemž tato podpora by měla být rozlišená v závislosti 
na jednotlivých mořských pobřežích – v oblastech, v nichž rezervy rybolovných zdrojů 
umožňují další růst odvětví.

Reforma SRP musí dále usilovat o zachování zásadního finančního nástroje POSEI pro 
rybolov a o jeho inteligentní propojení s EMFF.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov jako příslušný výbor, aby do své 
zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 349 Smlouvy 
o fungování Evropské unie,

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 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, k zajištění náležitého
příjmu rybářů, ke stabilním trhům,
dostupnosti zdrojů a k tomu, aby se 
dodávky potravin dostaly ke spotřebitelům 
za rozumné ceny.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Zeměpisná poloha nejvzdálenějších 
regionů a zvláštní povaha odvětví 
rybolovu v těchto regionech vyžadují, aby 
společná rybářská politika a fondy, které 
jsou s ní spojené, byly přizpůsobeny 
specifikům, omezením, zvýšeným 
nákladům a zvláštní situaci těchto 
regionů, které se výrazně odlišují od 
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zbytku Evropské unie, a rovněž se jim 
přizpůsobily. Článek 349 by měl být 
v tomto smyslu využíván jako základ pro 
sledování cílů, které jsou specifické pro 
tyto regiony, a pro rozvoj jejich rybolovu 
za účelem udržitelnosti, jestliže nařízení 
není uzpůsobeno potřebám jednoho či 
několika z těchto regionů.

Pozměňovací návrh 4Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

vyskytují v mořských oblastech, které mají 
z hlediska právních přepisů odlišný status, 
a povinnosti řádně zohlednit jiné zákonné 
způsoby využití moří. V této souvislosti by 
zřízení poradního výboru pro 
nejvzdálenější regiony složeného ze tří 
podvýborů (jihozápadní vody, vody 
jihozápadního Indického oceánu a vody 
antilsko-guyanské oblasti) mohlo rovněž 
pozitivně přispět k těmto cílům 
v mezinárodních vodách, kde je nadměrný 
a nezákonný rybolov skutečným 
problémem, a to v celosvětovém měřítku. 
Také článek 66 páté části Úmluvy OSN 
o mořském právu ukládá členským státům 
povinnost dodržovat určitá ustanovení 
týkající se zachování populací 
anadromních druhů. Společná rybářská 
politika by měla přispět k tomu, aby Unie 
řádně plnila své mezinárodní závazky 
v rámci těchto mezinárodních nástrojů.
Členské státy, které přijmou opatření na 
zachování a řízení na základě svých 
pravomocí stanovených v rámci společné 
rybářské politiky, by měly rovněž jednat 
plně v souladu s mezinárodními závazky 
v oblasti zachování a spolupráce 
stanovenými výše uvedenými 
mezinárodními nástroji.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na světové konferenci o biologické 
rozmanitosti v Nagoji konané v roce 2010 
se Evropská unie a její členské státy 
zavázaly, že budou bojovat proti úbytku 
biologické rozmanitosti. Byl přijat 
desetiletý strategický program na ochranu 
celosvětové biologické rozmanitosti, 
přičemž cíle v odvětví rybolovu se týkají 1) 
udržitelného řízení a využívání ryb 
a bezobratlých živočichů uplatňováním 
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přístupu založeného na ekosystémech, aby 
se tak zabránilo nadměrnému rybolovu za 
pomoci opatření na obnovu všech 
vyčerpaných či ohrožených druhů 
a předešlo se negativním následkům 
rybolovu s ohledem na zranitelné mořské 
ekosystémy; (2) udržitelného řízení lokalit 
vhodných pro akvakulturu; (3) zachování 
genetické rozmanitosti pěstovaných 
rostlin, hospodářských a domácích zvířat 
a volně žijících zvířat, přičemž je třeba 
omezit jejich genetickou erozi na 
minimum; (4) ochrany alespoň 10 % 
pobřežních a mořských oblastí, čehož má 
být dosaženo do roku 2020.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Podle potřeby by společná rybářská 
politika měla brát v plné míře ohledy na 
zdraví zvířat, dobré životní podmínky 
zvířat a na bezpečnost potravin a krmiv .

(11) Podle potřeby by společná rybářská 
politika měla brát v plné míře ohledy na 
zdraví zvířat, na řádné zacházení se 
zvířaty a na bezpečnost potravin a krmiv.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Provádění společné rybářské politiky 
by mělo zohlednit vzájemné vztahy 
s ostatními námořními záležitostmi, jimiž 
se zabývá integrovaná námořní politika, 
s uznáním, že všechny záležitosti týkající 
se evropských oceánů a moří jsou 

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

Evropy, jsou vzájemně propojené, včetně 
územního plánování námořních prostor.
Soudržnost a integrace by měly být 
zajištěny v řízení různých odvětvových 
politik v rámci Atlantského oceánu, 
Indického oceánu, Baltského moře, 
Severního moře, Keltského moře, 
Biskajského zálivu, pobřeží Iberského 
poloostrova, povodí Středozemního 
a Černého moře.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V rámci integrované námořní 
politiky a společné rybářské politiky musí 
být uznány zvláštnosti nejvzdálenějších 
regionů, zejména těch, které nemají 
kontinentální šelf a své zdroje čerpají 
zejména z lovišť ryb a z podmořských hor. 
Tyto biogeograficky zranitelné oblasti 
i přístup k nim je třeba chránit a využívat 
v souladu se zdroji, jež mají tyto oblasti 
k dispozici.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Biologické mořské zdroje 
v nejvzdálenějších regionech by měly být 
nadále pod zvláštní ochranou, neboť 
přispívají k zachování místního 
hospodářství těchto ostrovů, s ohledem na 
strukturální, sociální a hospodářskou 
situaci těchto ostrovů. Omezení určitých 
rybolovných činností v těchto vodách na 
rybářská plavidla zapsaná v přístavech
nejvzdálenějších regionů ve smyslu 
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ostrovů by tedy mělo být zachováno. článku 349 a čl. 355 odst. 1 SFEU by tedy 
mělo být zachováno. Nejvzdálenější 
regiony, které si to přejí, by však měly mít 
i nadále možnost povolit v rámci dohod 
plavidlům ze třetích zemí rybolov v těchto
teritoriálních vodách pod podmínkou, že 
budou všechny úlovky vykládány v jejich 
přístavech.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Zvláštní pozornost by měla být 
věnována ochraně volně žijícího lososa 
v Baltském moři. Mezinárodní rada pro 
průzkum moří (ICES) se domnívá, že 
populace volně žijícího lososa nedosahují 
udržitelné úrovně. Podle názoru této 
organizace je zapotřebí, aby se regulace 
populace lososa opírala o hodnocení stavu 
populace pro každý vodní tok zvlášť. 
Lovem na moři, v němž se jednotlivé 
populace nerozlišují, je podle jejího 
mínění výrazně ztížen návrat lososů do 
oblastí výtěru v řekách, z nichž pocházejí. 
Obnovení vysokého stavu populace volně 
žijícího lososa má zásadní význam i pro 
regiony s nízkou hustotou obyvatelstva 
nacházející se na severu Evropy, v nichž 
volně žijící losos představuje velice 
důležitý zdroj pro obyvatele žijící v povodí 
severních řek i pro hospodářství daných 
regionů.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 14

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) Je třeba přijmout opatření k co 
největšímu snížení současných vysokých 
úrovní nežádoucích úlovků a výmětů a 
k předcházení těmto jevům 
prostřednictvím osvětových kampaní.
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 a plánovitě prováděna 
povinnost vykládky všech úlovků řízených 
populací ulovených během rybolovných 
činností ve vodách Unie nebo rybářskými 
plavidly Unie.

Odůvodnění

Při snižování výmětů je třeba brát ohled na zvláštnosti jednotlivých rybolovných oblastí, 
uplatňovat postupný a plánovitý přístup a dodržovat odpovídající lhůty.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost některých
pobřežních komunit na rybářství je nutné 

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

rybářství je nutné přezkoumat koncepci 
relativní stability a zajistit stabilitu 
rybolovných činností a také sociální
a hospodářskou životaschopnost tohoto 
odvětví i regionů, které jsou na něm 
závislé, a to rozdělením rybolovných práv 
mezi členské státy na základě 
předvídatelného podílu populací pro každý 
členský stát a rovněž zohledněním 
rybolovné kapacity, kterou má daný stát 
k dispozici.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 17

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 

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu, který každý členský stát 
dobrovolně přijme, pro většinu populací 
řízených v rámci společné rybářské 
politiky pro všechna plavidla o délce 15
metrů a více a všechna ostatní plavidla 
lovící s vlečným zařízením. Členské státy 
mohou ze systému převoditelných koncesí 
k rybolovu vyloučit jiná plavidla o délce do
15 metrů, než plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Tento systém by měl přispět 
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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.

k přizpůsobení kapacity rybářských 
loďstev v případě, že bude zjištěn 
nadměrný lov, a ke 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.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné v souladu se 
systémy stanovenými v jednotlivých 
členských státech, 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.

Pozměňovací návrh 19

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 

(31) Specifické vlastnosti 
a socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k tomu, aby 
členské státy přijímaly systémy
převoditelných rybolovných koncesí
dobrovolně. Systém převoditelných 
koncesí k rybolovu by se měl používat na 
populace, pro které jsou udělena rybolovná 
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jsou udělena rybolovná práva. práva.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Vzhledem k tomu, že 
v nejvzdálenějších regionech je rybolov 
zpravidla prováděn v drobném měřítku, 
příslušné regionální orgány by měly být 
pověřeny úkolem zavést vhodný systém 
řízení kapacity loďstev, která jsou 
zapsána v přístavech těchto regionů.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(36) Je třeba, aby členské státy spravovaly 
shromážděné údaje a zpřístupňovaly je 
konečným uživatelům vědeckých údajů na 
základě víceletého programu Unie. Rovněž 
je třeba, aby členské státy spolupracovaly 
mezi sebou při koordinování činností 
shromažďování údajů. Rovněž je třeba, aby 
členské státy případně spolupracovaly 
ohledně shromažďování údajů s třetími 
zeměmi v rámci téhož povodí moře, a to 
pokud možno v rámci regionálního 
subjektu, který bude pro tento účel zřízen.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

rybářství prostřednictvím shromažďování 
vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro výzkum a inovaci 
v koordinaci s ostatními členskými státy, 
jakož i pomocí rámcových nástrojů pro 
výzkum a inovaci a posilováním lidských 
zdrojů v oblasti odborných znalostí 
a finanční pomoci ze strany Unie.

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Unie by měla podporovat cíle 
společné rybářské politiky na mezinárodní 
úrovni. K tomu účelu by se Unie měla 
snažit zlepšit výkonnost regionálních 
a mezinárodních organizací při zachování 
a řízení mezinárodních populací ryb 
podporou rozhodování, které je založené 
na vědě, a zlepšením dodržování pravidel, 
větší transparentností a zapojením
zúčastněných stran i potíráním 
nezákonných, nehlášených 
a neregulovaných (NNN) rybolovných 
činností.

(38) Unie by měla podporovat cíle 
společné rybářské politiky na mezinárodní 
úrovni. K tomu účelu by se Unie měla 
snažit zlepšit výkonnost regionálních 
a mezinárodních organizací při zachování 
a řízení mezinárodních populací ryb 
podporou rozhodování, které je založené 
na vědě, a zlepšením dodržování pravidel, 
větší transparentností a zaručením 
skutečného zapojení zúčastněných stran 
i potíráním nezákonných, nehlášených 
a neregulovaných (NNN) rybolovných 
činností.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

přispět ke stanovení vysoce kvalitního 
rámce správy, aby se tak zajistila zejména 
účinná opatření ke sledování, kontrole 
a dohledu. Rybolovné činnosti plavidel 
Unie v rámci těchto dohod by neměly mít 
za následek omezení rybolovné činnosti 
vykonávané rybáři ze zemí, s nimiž byly 
podepsány tyto dohody, ani chudnutí 
těchto rybářů.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Je nezbytné, aby Unie při uzavírání 
dohod o udržitelném rybolovu se třetími 
zeměmi, které sdílejí určitou námořní 
oblast s některým ze vzdálených regionů, 
dbala na spravedlivé rozdělení zdrojů, 
které v těchto regionech umožní rozvoj 
odvětví rybolovu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Je třeba zajistit transparentní rámec 
pro veškerá jednání, která vede Unie 
v oblasti rybolovu se sousedními třetími 
zeměmi za účelem výměny a rozdělování 
rybolovných práv nebo za účelem 
vzájemného umožňování přístupu plavidel 
do příslušných vod.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(47) Je třeba posílit konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury Unie a volá 
se po zjednodušení, které by podpořilo 
lepší řízení činností tohoto odvětví 
v oblasti produkce a uvádění na trh
a zaručilo přitom reciprocitu obchodních 
výměn se třetími zeměmi, a to tak, že 
budou zajištěny rovné podmínky všech 
subjektů na unijním trhu, a to nejen 
z hlediska udržitelnosti rybolovných 
oblastí, ale i z hlediska zdravotní kontroly;
společná organizace trhu pro produkty 
rybolovu a akvakultury by měla zajistit 
rovné podmínky pro všechny produkty 
rybolovu a akvakultury na trhu, bez ohledu 
na to, zda pocházejí z Unie nebo ze třetích 
zemí, měla by umožnit spotřebitelům lépe 
se rozhodovat na základě dostupných 
informací a podpořit odpovědnou spotřebu 
a měla by zlepšit hospodářské znalosti 
a vědomosti o trzích Unie v rámci celého 
zásobovacího řetězce. Je třeba, aby 
ustanovení o společné organizaci trhu 
s produkty rybolovu a akvakultury 
ukládala pro případ dovozu produktů 
rybolovu a akvakultury povinnost 
dodržovat mezinárodně uznávané sociální 
a environmentální normy.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Společná organizace trhu by měla být 
provedena v souladu s mezinárodními 
závazky Unie, zejména co se týče 
ustanovení Světové obchodní organizace. 
Úspěch společné rybářské politiky 
vyžaduje účinný režim kontrol, inspekce 
a vynucování, včetně boje proti NNN 
rybolovným činnostem. Je třeba stanovit 

(48) Úspěch společné rybářské politiky 
vyžaduje účinný režim kontrol, inspekce 
a vynucování, včetně boje proti NNN 
rybolovným činnostem. Je třeba stanovit 
režim Unie pro kontrolu, inspekci 
a vynucování tak, aby se zajistilo 
dodržování pravidel společné rybářské 
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režim Unie pro kontrolu, inspekci 
a vynucování tak, aby se zajistilo 
dodržování pravidel společné rybářské 
politiky.

politiky.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54

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 nové
poradní sbory a změnit oblasti působnosti 
sborů stávajících, zejména s ohledem na 
zvláštnosti Černého moře
a nejvzdálenějších regionů. Poradní sbory 
by měly být zřízeny pro všechny mořské 
oblasti.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Část I – čl. 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Společná rybářská politika musí zajistit, 
aby činnosti rybolovu a akvakultury 
zajistily dlouhodobě udržitelné 
environmentální, hospodářské a sociální
podmínky a přispěly k bezpečnosti, 
sociálnímu zabezpečení, tvorbě 
pracovních míst, kvalitě života rybářů 
a rybářských komunit v různých 
regionech Unie, konkurenceschopnosti 
odvětví rybolovu a akvakultury, 
k zabezpečení dodávek potravin a k jejich 
kvalitě.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Část I – 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 jejím účelem je 
zajistit, aby využívání živých biologických 
mořských zdrojů do roku 2017 obnovilo 
a zachovalo stavy lovených druhů nad 
úrovně, které mohou vytvářet maximální 
udržitelný výnos.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Část I – čl. 2 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Společná rybářská politika musí 
provádět ekosystémový přístup k řízení 
rybolovu, který je hlavním předpokladem 
zajištění udržitelnosti rybolovných oblastí 
a trvalého ochránění mořské biologické 
rozmanitosti a ekologické udržitelnosti 
vodního životního prostředí,
s přihlédnutím k dostupným zdrojům a 
s cílem poskytnout všem rovné příležitosti 
a zajistit, že dopady rybolovných činností 
na mořský ekosystém budou omezené.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Část I – čl. 2 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Musí být poskytnuta možnost poučit se 
ze shromážděných odborných zkušeností a 
z tradic v rybolovných oblastech s cílem 
vytvořit nové obory na podporu 
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udržitelného rozvoje a zlepšení kvality 
života v těchto oblastech a učinit toto 
odvětví zajímavější pro mladé lidi.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Část I – čl. 2 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V rámci společné rybářské politiky je 
doporučován regionální přístup, který 
členským státům umožní připravovat 
a provádět plány řízení.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Část I – čl. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zajistit podmínky pro ze sociálního, 
hospodářského a environmentálního 
hlediska udržitelné a účinné rybolovné 
činnosti v rámci hospodářsky 
životaschopného a konkurenceschopného 
odvětví rybolovu a vzhledem 
k nezbytnému zajištění budoucnosti 
tohoto odvětví zaručit rovné podmínky 
hospodářské soutěže v rámci obchodu 
s produkty rybolovu a akvakultury se 
třetími zeměmi;

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Část I – čl. 3 – pododstavec 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
a důstojným příjmům těch, kdo závisejí na 
rybolovných činnostech, s ohledem na 
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obtíže vyplývající z hospodářských, 
sociálních a zeměpisných znevýhodnění, 
k nimž patří ostrovní povaha či velká 
vzdálenost;

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Část I – čl. 3 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) uznat význam drobného pobřežního 
rybolovu a sběru měkkýšů pro ustálení 
stavu populací, vytváření bohatství 
a trvalé prosazení životaschopného 
modelu využívání.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Část I – čl. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) jasné definování odpovědností na úrovni 
Unie a na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni;

a) jasné definování odpovědností na úrovni 
Unie a na vnitrostátní, regionální a místní 
úrovni s cílem zavést místní 
decentralizované řízení, které bude 
zohledňovat specifické rysy a skutečný 
stav každé země, každé rybolovné oblasti, 
každého loďstva a každého rybolovného 
zdroje; přitom je vždy nutné usilovat 
o dosažení víceúrovňové vertikální správy;

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Část I – čl. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) stanovení opatření v souladu s nejlepším b) stanovení opatření v souladu s nejlepším 
dostupným vědeckým poradenstvím, 
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dostupným vědeckým poradenstvím; s možností stanovit v případě potřeby 
postupné uplatňování či zavedení 
přechodných období;

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Část I – čl. 4 – pododstavec 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 ve 
všech fázích od vypracování po
monitorování provádění opatření, a to 
zejména prostřednictvím poradních sborů;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Část I – čl. 5 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– „vodami Unie“ rozumí vody spadající 
pod svrchovanost nebo do jurisdikce 
členských států s výjimkou vod 
přiléhajících k územím uvedeným 
v příloze II Smlouvy;

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Část I – čl. 5 – pododstavec 1 – odrážka 20 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– „pobřežním a tradičním rybolovem“ 
rozumí rybolov, který provozují plavidla 
o délce menší než 15 metrů nebo plavidla 
provádějící plavby kratší než 24 hodin;
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Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Část I – čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rybářská plavidla Unie musí mít rovný 
přístup do vod a ke zdrojům ve všech 
jiných vodách Unie, než jsou vody uvedené 
v odstavcích 2 a 3, s výhradou opatření 
přijatých podle části III.

1. Rybářská plavidla Unie musí mít rovný 
přístup do vod a ke zdrojům ve všech 
jiných vodách Unie, než jsou vody uvedené 
v odstavcích 2 a 3, s výhradou opatření 
přijatých podle části III, a než jsou vody 
nejvzdálenějších regionů vymezených 
v článku 349 Smlouvy.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Část II – čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve vodách až do 100 námořních mil od 
linie pobřeží Azorských ostrovů, Madeiry 
a Kanárských ostrovů mohou dotyčné 
členské státy od 1. ledna 2013 do 31. 
prosince 2022 omezit rybolov na plavidla 
zapsaná v přístavech těchto ostrovů. 
Výjimku tvoří plavidla Unie, která tradičně 
loví v těchto vodách, pokud tato plavidla 
nepřekračují tradičně používanou 
intenzitu rybolovu. Členské státy informují 
Komisi o omezeních zavedených podle 
tohoto článku.

3. Ve vodách až do 100 námořních mil od 
linie pobřeží a v oblasti lovišť ryb 
a podmořských hor ve vzdálenosti větší 
než 100 námořních mil od kteréhokoli 
nejvzdálenějšího regionu Unie mohou 
dotyčné členské státy od 1. ledna 2013 do 
31. prosince 2022 omezit rybolov na 
plavidla zapsaná v přístavech těchto
regionů. Nepřerušený přístup plavidel
Unie, která jsou schopna prokázat, že
tradičně loví v těchto vodách, je podmíněn 
udržitelností rybolovných zdrojů. Členské 
státy informují Komisi o omezeních 
zavedených podle tohoto článku.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Část III – název II – čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jako prioritu je potřeba stanovit víceleté 
plány stanovující ochranná opatření s cílem 

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

zachovat a obnovit populace ryb nad 
úrovněmi, které zaručují maximální 
udržitelný výnos. Tyto plány musí přihlížet 
k socioekonomickým hlediskům, která 
zahrnují nezbytná opatření pro zachování 
zdrojů a předpokládají náhradu škod pro 
místní rybáře a ekonomiky, aby tak 
nedocházelo k narušení rozvoje 
pobřežních a přímořských regionů.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Část III – název II – čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Víceleté plány jsou založeny na
nejlepších dostupných vědeckých údajích 
a v případě omezení dostupných údajů 
a metod hodnocení uplatňují vědecky 
opodstatněným způsobem přístup 
předběžné opatrnosti s přihlédnutím 
k veškerým kvantifikovaným zdrojům
nejistoty.

Odůvodnění

O zásadu předběžné opatrnosti se víceleté plány mohou opírat jen v případě, že nejsou 
k dispozici nejlepší vědecké údaje.

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Část III – název II – čl. 9 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a Během provádění a vypracovávání 
víceletých plánů musí být brán ohled na 
to, že veškerá nezbytná přizpůsobení je 
třeba provádět postupně, přičemž je třeba 
vyhnout se stanovení příliš krátkých lhůt, 
které je možné pouze v naléhavých 
případech, a až po vypracování studie 
sociálních a hospodářských dopadů, na 
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němž se budou podílet i zúčastněné 
strany.

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Část III – název II – čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Část III – název II – čl. 11 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) jasné časové rámce pro dosažení 
vyčíslitelných cílů;

d) jasné a realistické časové rámce pro 
dosažení vyčíslitelných cílů;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Část III – název II – čl. 11 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) konkrétní opatření a cíle pro 
sladkovodní část životního cyklu 
anadromních a katadromních druhů;
zvláštní opatření pro definici udržitelného 
rybolovu anadromních druhů, a to pro 
každou populaci zvlášť;

Odůvodnění

Lov anadromních druhů bez rozlišení populací není selektivní, a proto je třeba zvláště dbát na 
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jeho omezení a na přijetí opatření, která v rámci společné rybářské politiky umožní zajistit 
životaschopnost jednotlivých populací ryb.

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Část III – název II – čl. 11 – pododstavec 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) opatření zaměřená na zmírnění 
sociálních a hospodářských dopadů 
v oblasti působnosti uvedeného plánu.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Část III – název II – čl. 11 – pododstavec 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) mechanismus umožňující řešení 
nepředvídaných situací;

Odůvodnění

Řízení biologických zdrojů se v rámci určitého regionu může poměrně rychle měnit, a to jak 
k lepšímu, tak k horšímu. Potvrzuje to i zkušenost, že některé z regionů mají víceleté plány, 
které z důvodu přísných pravidel, jež jsou v současnosti platná, neodpovídají stavu zdrojů ani 
skutečným možnostem jejich využití.

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Část III – název II – čl. 14 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zohledňují sociální a hospodářské 
dopady přijetí těchto opatření.

Pozměňovací návrh 54
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Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola I – čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření pro zachování zdrojů přijatá 
v souladu s víceletými plány

Opatření pro zachování zdrojů a technická 
opatření vypracovaná na regionální 
úrovni

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola I – čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy jsou po konzultaci 
regionálních subjektů, které se zabývají 
řízením rybolovu, ve víceletém plánu 
stanoveném podle článků 9, 10 a 11 
zmocněny v souladu s uvedeným plánem
vypracovávat v úzké spolupráci 
s příslušnými poradními sbory opatření, 
která stanoví opatření pro zachování zdrojů 
pro plavidla plující pod jejich vlajkou, 
pokud jde o populace ve vodách Unie, ke 
kterým jim byla přidělena rybolovná práva.

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola I – čl. 17 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zohledňovala návrhy předložené 
regionálními poradními sbory.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola I – čl. 20 – odst. 1
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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, s přihlédnutím 
k návrhům předloženým regionálními 
poradními sbory, pokud členský stát 
oprávněný přijímat opatření v souladu 
s článkem 17 o těchto opatřeních Komisi 
neinformuje do lhůty stanovené 
v jednotlivých víceletých plánech.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola I – čl. 20 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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

2. 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, s přihlédnutím 
k návrhům předloženým regionálními 
poradními sbory, pokud

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola I – čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření pro zachování zdrojů přijatá 
Komisí musí zajišťovat splnění cílů a úkolů 
stanovených víceletým plánem. Poté, co 
jsou Komisí přijaty akty v přenesené 
pravomoci, pozbudou opatření členského 
státu účinnosti.

3. Opatření pro zachování zdrojů, jež 
přijala Komise a o nichž bylo rozhodnuto 
po konzultaci dotčených regionálních 
subjektů, které se zabývají řízením 
rybolovu, musí zajišťovat splnění cílů 
a úkolů stanovených víceletým plánem.
Poté, co jsou Komisí přijaty akty 
v přenesené pravomoci, opatření členského 
státu, která nejsou slučitelná 
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s uskutečněním daných cílů nebo pro 
jejich uskutečnění nejsou vhodná, 
pozbudou účinnosti.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola II – čl. 21 – 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:

Členské státy jsou v rámci technických 
opatření stanovených podle článku 14 po 
konzultaci regionálních subjektů, které se 
zabývají řízením rybolovu, 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:

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola II – čl. 21 – pododstavec 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zohledňovala návrhy předložené 
regionálními poradními sbory.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola II – čl. 24 – 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 
technických opatření, na která se vztahuje 

1. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55 za účelem stanovení 
technických opatření, na která se vztahuje 
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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.

rámec technických opatření,
s přihlédnutím k návrhům předloženým 
regionálními poradními sbory, 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.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola II – čl. 24 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55 za účelem stanovení 
technických opatření, pokud se má na 
základě posouzení provedeného podle 
článku 23 za to, že opatření členského 
státu:

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55 za účelem stanovení 
technických opatření, s přihlédnutím 
k návrhům předloženým regionálními 
poradními sbory, pokud se má na základě 
posouzení provedeného podle článku 23 za 
to, že opatření členského státu:

Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Část III – název III – kapitola II – čl. 24 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Účelem technických opatření přijatých 
Komisí je zajistit plnění cílů rámce 
technických opatření. Poté, co jsou Komisí 
přijaty akty v přenesené pravomoci,
pozbudou opatření členského státu 
účinnosti.

3. Účelem technických opatření, jež přijala 
Komise a o nichž bylo rozhodnuto po 
konzultaci dotčených regionálních 
subjektů, které se zabývají řízením 
rybolovu, je zajistit plnění cílů rámce 
technických opatření. Poté, co jsou Komisí 
přijaty akty v přenesené pravomoci, 
opatření členského státu, která nejsou 
slučitelná s uskutečněním daných cílů 
nebo pro jejich uskutečnění nejsou 
vhodná, pozbudou účinnosti.
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Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Část III – název IV – čl. 26 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření členského státu v pásmu 12 
námořních mil

Opatření členského státu v pásmu 12 
námořních mil a v pásmu 100 námořních 
mil od nejvzdálenějších regionů

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Část III – název IV – čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členský stát může přijmout 
nediskriminační opatření pro zachování 
a řízení populací ryb a minimalizaci vlivu 
rybolovu na zachování mořského 
ekosystému v pásmu 12 námořních mil od 
svých základních linií za předpokladu, že 
Unie nepřijala opatření, která řeší otázky 
zachování a řízení zdrojů výslovně pro 
danou oblast. Opatření členského státu 
musí být v souladu s cíli stanovenými 
v článcích 2 a 3 a nesmí být méně přísná 
než stávající opatření stanovená v právních 
předpisech Unie.

1. Členský stát může přijmout 
nediskriminační opatření pro zachování 
a řízení populací ryb a minimalizaci vlivu 
rybolovu na zachování mořského 
ekosystému v pásmu 12 námořních mil od 
svých základních linií a v pásmu 100 
námořních mil od nejvzdálenějších 
regionů v rámci jejich výlučné 
ekonomické zóny za předpokladu, že Unie 
nepřijala opatření, která řeší otázky 
zachování a řízení zdrojů výslovně pro 
danou oblast. Opatření členského státu 
musí být v souladu s cíli stanovenými 
v článcích 2 a 3 a nesmí být méně přísná 
než stávající opatření stanovená v právních 
předpisech Unie.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Část IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se
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Odůvodnění

Zrušení systému převoditelných koncesí k rybolovu se doplňuje zavedením nového odstavce 
článku 16, který s ohledem na zásadu subsidiarity umožňuje každému z členských států, aby si 
sám zvolil metodu pro rozdělení rybolovných práv, která mu byla přidělena. Tímto způsobem 
získají členské státy možnost zavést systém převoditelných koncesí k rybolovu, pokud se pro 
něj samy rozhodnou.

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Část V – čl. 34 – odst. 1

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. V případě nutnosti zavedou členské
státy tam, kde je potřeba, opatření, kterými 
se upravuje rybolovná kapacita jejich 
loďstev, aby dosáhly účinné rovnováhy 
mezi touto rybolovnou kapacitou a svými 
rybolovnými právy.

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Část IV – čl. 34 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Rybolovná kapacita odpovídající 
rybářským plavidlům staženým s veřejnou 
podporou nebude nahrazena.

vypouští se

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Část V – 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.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Část VII – název I – čl. 39 – odst. 2

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 stejně 
tak na stanoviscích regionů, poradních 
sborů a dotčených regionálních subjektů, 
které se zabývají řízením rybolovu, aby 
bylo zajištěno zachování nebo obnovení 
rybolovných zdrojů nad úrovněmi, které 
mohou vytvářet maximální udržitelný 
výnos, a aby byly postoje vyjádřené 
regiony, poradními sbory a regionálními 
subjekty pro řízení rybolovu řádně 
zohledňovány a projevovány.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Část VII – název II – čl. 41 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rybářská plavidla Unie loví pouze 
přebytky přípustného odlovu stanoveného 
třetí zemí uvedeného v čl. 62 odst. 2 
Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu a určeného na základě 
nejlepšího dostupného vědeckého 
poradenství a výměny příslušných 
informací mezi Unií a danou třetí zemí 
o celkové intenzitě rybolovu dotčených 
populací, tak aby se zajistilo, že rybolovné 
zdroje zůstanou nad úrovněmi, které 
mohou vytvářet maximální udržitelný 
výnos.

2. Rybářská plavidla Unie loví pouze 
přebytky přípustného odlovu stanoveného 
třetí zemí uvedeného v čl. 62 odst. 2 
Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu a určeného na základě 
nejlepšího dostupného vědeckého 
poradenství a výměny příslušných 
informací mezi Unií a danou třetí zemí 
o celkové intenzitě rybolovu dotčených 
populací, tak aby se zajistilo, že rybolovné 
zdroje zůstanou nad úrovněmi, které 
mohou vytvářet maximální udržitelný 
výnos, a aby se zajistilo, že tím nebude 
omezena rybolovná kapacita rybářů ze 
třetí země či třetích zemí, kterých se týkají 
tyto dohody.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Část XII – čl. 52 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a Poradní sbor zřízený pro nejvzdálenější 
regiony bude rozdělen do tří sekcí: sekce 
zemí Karibské oblasti zahrnující 
Guadeloupe, Martinik a Guyanu; sekce 
zemí jihozápadního Indického oceánu 
zahrnující Réunion a Mayotte a konečně 
sekce zemí Makaronésie zahrnující 
Kanárské ostrovy, Azorské ostrovy 
a Madeiru.

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Část XII – čl. 52 – čl. 53 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) předkládat Komisi doporučení 
a návrhy ohledně postojů, jež má Komise 
hájit v rámci RFMO. 

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Část XII – 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 
odpovědí v přiměřené době na každé 
doporučení, návrh nebo informace, které 
obdrží podle odstavce 1, a při svém 
rozhodování přihlédnou k doporučením 
regionálních poradních sborů.
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Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Část XII – čl. 53 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a Jestliže Komise zamýšlí přijmout nová 
opatření týkající se poradního sboru nebo 
regulovat rybolovnou oblast takového 
sboru, musí si nejdříve vyžádat jeho 
stanovisko.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Část XII – 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. Většinovou část poradních sborů tvoří 
zástupci organizací zastupujících 
hospodářské subjekty, které působí
v odvětví rybolovu; jsou v nich dále 
zastoupeny organizace na ochranu 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti a také další zájmové skupiny 
dotčené společnou rybářskou politikou
a sdružení na ochranu ústí řek 
a přírodních vodních toků; třetí země či 
organizace zastupující hospodářské 
subjekty z třetích zemí působící v odvětví 
rybolovu v dotčené mořské oblasti mohou 
být přizvány jakožto pozorovatelé.

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Příloha III – sloupec 1 – řádek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jihozápadní vody Jihozápadní vody, vody jihozápadního 
Indického oceánu a vody antilsko-
guyanské oblasti
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Příloha III – sloupec 2 – řádek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Oblasti ICES VIII, IX a X (vody v oblasti 
Azor) a oblasti CECAF 34.1.1, 34.1.2 
a 34.2.0 (vody v oblasti Madeiry 
a Kanárských ostrovů), vody 
jihozápadního Indického oceánu a vody 
antilsko-guyanské oblasti
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