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Pozměňovací návrh 63
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V rámci společné rybářské politiky je 
třeba prosazovat vysokou úroveň 
zaměstnanosti v odvětví rybolovu 
a akvakultury a zlepšit pracovní podmínky 
rybářů a producentů akvakultury, přičemž 
je třeba jim zaručit odpovídající úroveň 
sociální ochrany a konkrétním způsobem 
zajistit spravedlivou a rovnou 
hospodářskou soutěž se třetími zeměmi 
i s členskými státy Unie zabráněním 
narušení hospodářské soutěže, které 
vyplývá z nadměrných rozdílů v nákladech 
na práci. V tomto ohledu stanoví společná 
rybářská politika podmínky pro 
harmonizaci sociálních předpisů 
použitelných na osoby pracující na moři.

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Riikka Manner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) 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 
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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 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.

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 vyskytují 
v mořských oblastech, které mají 
z hlediska právních přepisů odlišný status, 
a povinnosti řádně zohlednit jiné zákonné 
způsoby využití moří. 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.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 65
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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 
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maximálního udržitelného výnosu do roku 
2015.

maximálního udržitelného výnosu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) Je důležité, aby řízení společné 
rybářské politiky postupovalo podle zásad 
řádné správy. Tyto zásady zahrnují 
rozhodování založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, široké 
zapojení zúčastněných stran do definování, 
provádění i hodnocení uvedené politiky, 
a to 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

zapojení zúčastněných stran, pokud možno 
prostřednictvím subjektů, které je 
zastupují, a dlouhodobý náhled. Úspěšné 
řízení společné rybářské politiky závisí 
rovněž na jasné definici odpovědností na 
úrovni Unie, na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni a také na vzájemné 
slučitelnosti a soudržnosti přijatých 
opatření s ostatními politikami Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14 a (nový)
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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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Biologické mořské zdroje v 
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 by tedy mělo být 
zachováno.

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Riikka Manner

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)
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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.

Or. fi

Pozměňovací návrh 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 74
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Jsou potřeba opatření ke snížení 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Jsou potřeba opatření k prevenci 
a snížení 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 a plánovitě 
prováděna povinnost vykládky všech 
úlovků řízených populací ulovených 
během rybolovných činností ve vodách 
Unie nebo rybářskými plavidly Unie.
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Or. es

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 76
María Irigoyen Pérez

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(22) S ohledem na nejistý hospodářský stav 
odvětví rybolovu a závislost mnohých 
pobřežních a ostrovních komunit na 
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.

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 

(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 mořských 
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oblastí a aby se zvýšilo dodržování 
politiky.

a rybolovných oblastí a aby se zvýšilo 
dodržování politiky.

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(27) Členským státům je třeba v jejich 
pásmech o šířce 12 námořních mil 
a v pásmech o šířce 100 námořních mil 
v případě nejvzdálenějších regionů 
(v rámci jejich výlučné ekonomické zóny)
povolit přijímat opatření pro zachování 
zdrojů a řízení platná pro všechna rybářská 
plavidla Unie za předpokladu, že pokud se 
tato opatření použijí na rybářská plavidla 
z jiných členských států, musí být přijatá 
opatření nediskriminační a musí jim 
předcházet konzultace s ostatními 
dotčenými členskými státy, a za 
předpokladu, že Unie nepřijala opatření, 
která se výslovně zabývají zachováním 
zdrojů a řízením v tomto pásmu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 80
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Patrice Tirolien
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(29) Nejpozději 31. prosince 2013 je třeba 
zavést systém převoditelných koncesí 
k rybolovu pro většinu populací řízených v 
rámci společné rybářské politiky pro 
všechna plavidla o délce 15 metrů a více a 
všechna ostatní plavidla lovící s vlečným 
zařízením. Členské státy mohou ze 
systému převoditelných koncesí k rybolovu 
vyloučit jiná plavidla o délce do 15 metrů, 
než plavidla lovící s vlečným zařízením. 
Tento systém by měl přispět k 
přizpůsobení kapacity rybářských loďstev 
v případě, že bude zjištěn nadměrnýlov, 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 82
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. pt

Pozměňovací návrh 83
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Případné zavedení systému 
převoditelných koncesí k rybolovu povede 
nevyhnutelně k privatizaci 
a komercionalizaci rybolovných práv, a to 
navíc ke koncentraci ve prospěch velkých 
podniků a plavidel; proto je nezbytné 
zachovat a chránit drobný pobřežní 
rybolov, který lze považovat za hlavní 
záruku pracovních příležitostí 
a hospodářské činnosti v pobřežních 
regionech.

Or. pt
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Pozměňovací návrh 84
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(30) Koncese k rybolovu by měly být 
převoditelné a pronajímatelné v souladu se 
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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 86
Alain Cadec

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 87
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(31) Specifické vlastnosti a 
socioekonomická zranitelnost některých 
malých loďstev jsou důvodem k 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 
práva.

Or. pt

Pozměňovací návrh 88
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31a) Vzhledem k tomu, že 
v nejvzdálenějších regionech je rybolov 
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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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je třeba posílit vědu v odvětví 
rybářství zaměřenou na rozvoj politik
prostřednictvím shromažďování 
vnitrostátních vědeckých údajů o rybolovu, 
programů pro výzkum a inovaci v 

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

jakož i pomocí rámcových nástrojů pro 
výzkum a inovaci a posilováním lidských 
zdrojů v oblasti odborných znalostí 
a finanční pomoci ze strany Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Patrice Tirolien

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 přidělení přístupu plavidlům 
do příslušných vod.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 93
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(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 
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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.

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 zapotřebí, aby 
ustanovení o společné organizaci trhu 
s produkty rybolovu a akvakultury 
ukládala pro případ dovozu produktů 
rybolovu a akvakultury povinnost splnit 
uznávané sociální a environmentální 
předpisy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(47) Je třeba posílit konkurenceschopnost 
odvětví rybolovu a akvakultury Unie a volá 
se po zjednodušení, které by podpořilo 
lepší řízení činností tohoto odvětví 
v oblasti produkce a uvádění na trh 
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 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 
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zásobovacího řetězce.

Or. pt

Pozměňovací návrh 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 dva nové
poradní sbory a změnit oblasti působnosti 
sborů stávajících, zejména s ohledem na 
zvláštnosti Černého moře 
a nejvzdálenějších regionů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 97
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 54 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54a) V návaznosti na pokyny Komise 
k zásadám regionalizace a subsidiarity by 
měl být zřízen regionální poradní sbor pro 
nejvzdálenější regiony, který zajistí užší 
zapojení zúčastněných stran a lepší 
zohlednění citlivé povahy jejich zvláštních 
rysů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 98
Rosa Estaràs Ferragut
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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 
takové využívání živých rybolovných 
zdrojů, které umožní udržitelné 
environmentální, hospodářské a sociální 
podmínky pro rozvoj rybolovu a 
akvakultury, a přispěje tak ke 
konkurenceschopnosti tohoto odvětví 
i k sociální ochraně a ke zlepšení 
zaměstnanosti a kvality života v oblastech 
rybolovu a akvakultury.

Or. es

Odůvodnění

Sociální a hospodářská hlediska by neměla být přehlížena, měla by naopak zaujímat 
významné místo mezi cíli společné rybářské politiky.

Pozměňovací návrh 99
Luís Paulo Alves

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 zabezpečení 
rybářských komunit různých regionů 
Unie a k dostupnosti dodávek potravin.

Or. pt

Pozměňovací návrh 100
Rosa Estaràs Ferragut
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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 2020 v rámci 
možností obnovilo a zachovalo stavy 
lovených druhů přibližně na úrovních, 
které mohou vytvářet maximální udržitelný 
výnos.

Or. es

Odůvodnění

Cíl týkající se dosažení maximálního udržitelného výnosu, který navrhuje Komise, není 
realistický a mohl by vést k přizpůsobením loďstev, která by měla závažné následky. Je proto 
zapotřebí vymezit dosažitelnější cíle.

Pozměňovací návrh 101
Alain Cadec

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 zachování nebo obnovení stavů
lovených druhů na úrovních, které mohou 
do roku 2020 vytvořit maximální 
udržitelný výnos.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 102
Luís Paulo Alves

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, 
s přihlédnutím k dostupným zdrojům 
a s cílem poskytnout všem rovné 
příležitosti, aby zajistila, že dopady 
rybolovných činností na mořský ekosystém 
budou omezené.

Or. pt

Pozměňovací návrh 103
Vasilica Viorica Dăncilă

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 
udržitelného rozvoje a zlepšení kvality 
života v těchto oblastech a učinit toto 
odvětví zajímavější pro mladé osoby.

Or. ro

Pozměňovací návrh 104
James Nicholson

Návrh nařízení
Část I – čl. 2 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Luís Paulo Alves

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) odstranit nežádoucí úlovky populací 
lovených ke komerčním i nekomerčním
účelům a postupně zajistit, že jsou 
vykládány všechny úlovky těchto 
populací; s ohledem na obtíže způsobené 
uplatňováním politiky zákazu výmětů je 
přitom nezbytné, aby existovala možnost 
následného poskytnutí náhrad;

Or. pt

Pozměňovací návrh 106
Alain Cadec

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) výrazně snížit nežádoucí úlovky 
populací lovených ke komerčním účelům;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 107
María Irigoyen Pérez

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) zajistit prevenci a snižování
nežádoucích úlovků populací lovených ke 
komerčním účelům a postupně zajistit, že 
jsou vykládány všechny úlovky těchto 
populací;

Or. es

Odůvodnění

Je třeba předcházet nežádoucím úlovkům a zajistit jejich snížení.

Pozměňovací návrh 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 účinné rybolovné 
činnosti v rámci hospodářsky 
životaschopného a konkurenceschopného 
odvětví rybolovu a zaručit přitom 
podmínky spravedlivé hospodářské 
soutěže v rámci obchodu s produkty 
rybolovu a akvakultury se třetími zeměmi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Luís Paulo Alves
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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 účinné rybolovné 
činnosti v rámci hospodářsky 
životaschopného a konkurenceschopného 
odvětví rybolovu, s ohledem na to, že je 
zapotřebí zajistit budoucnost tohoto 
odvětví;

Or. pt

Pozměňovací návrh 110
María Irigoyen Pérez

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 udržitelné 
a účinné rybolovné činnosti, a to jak 
z hlediska sociálního, tak hospodářského,
v rámci hospodářsky životaschopného a 
konkurenceschopného odvětví rybolovu;

Or. es

Pozměňovací návrh 111
Rosa Estaràs Ferragut

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 pro 
ty, kdo závisejí na rybolovných činnostech,
s ohledem na obtíže vyplývající 
z hospodářských, sociálních 
a zeměpisných znevýhodnění, k nimž patří 
ostrovní povaha či velká vzdálenost;
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Or. es

Pozměňovací návrh 112
Rosa Estaràs Ferragut

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, produkci bohatství a pro 
trvalé prosazení životaschopného modelu 
využívání.

Or. es

Pozměňovací návrh 113
Luís Paulo Alves

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 skutečný stav a zvláštnosti 
každé země, každé rybolovné oblasti, 
každého loďstva a každého rybolovného 
zdroje;

Or. pt

Pozměňovací návrh 114
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část I – čl. 4 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zohlednění zvláštních vlastností 
jednotlivých rybolovných oblastí 
uplatněním regionálního přístupu;

Or. es

Pozměňovací návrh 115
Rosa Estaràs Ferragut

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Pozměňovací návrh 116
Alain Cadec

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 provádění 
opatření, a to zejména prostřednictvím 
poradních sborů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 117
María Irigoyen Pérez
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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 provádění 
a hodnocení opatření;

Or. es

Pozměňovací návrh 118
Patrice Tirolien

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.) 

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Riikka Manner

Návrh nařízení
Část I – čl. 5 – pododstavec 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– „biologickými mořskými zdroji“ 
rozumějí dostupné a dosažitelné živé 
mořské vodní druhy, včetně anadromních 
a katadromních druhů během všech stádií 
jejich životního cyklu;

– „biologickými mořskými zdroji“ 
rozumějí dostupné a dosažitelné živé 
mořské vodní druhy;

Or. fi
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Odůvodnění

Anadromní druhy se rozmnožují ve sladkých vodách, a nelze je proto jako takové označit za 
biologické mořské zdroje.

Pozměňovací návrh 120
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část I – čl. 5 – pododstavec 1 – odrážka 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Rosa Estaràs Ferragut

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– „drobným pobřežním rybolovem“ 
rozumí rybolov, který provozují plavidla 
o délce nižší než 15 metrů nebo plavidla 
provádějící plavby kratší než 24 hodin;

Or. es
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Pozměňovací návrh 122
Luís Paulo Alves

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 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. Plavidla Unie, která tradičně loví 
v těchto vodách, mají zachován přístup 
pouze pod podmínkou zachování 
udržitelnosti rybolovných zdrojů. Členské 
státy informují Komisi o omezeních 
zavedených podle tohoto článku.

Or. pt

Pozměňovací návrh 123
Patrice Tirolien

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 nejvzdálenějších regionů
mohou dotyčné členské státy od 1. ledna 
2013 do 31. prosince 2022 omezit rybolov 
na plavidla zapsaná v přístavech těchto 
regionů. Výjimku tvoří plavidla Unie, 
která mohou prokázat, že tradičně loví v 
těchto vodách, pokud tato plavidla 
nepřekračují tradičně používanou intenzitu 
rybolovu. Členské státy informují Komisi o 
omezeních zavedených podle tohoto 
článku.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Alain Cadec

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 všech nejvzdálenějších 
regionů Unie mohou dotyčné členské státy 
od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2022 
omezit rybolov na plavidla zapsaná v 
přístavech těchto regionů. 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – čl. 7 – pododstavec 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) přijetí opatření týkajících se povinnosti 
vykládky všech úlovků;

g) přijetí opatření, která umožní výrazně 
snížit nežádoucí úlovky populací lovených 
ke komerčním účelům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Alain Cadec
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Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
James Nicholson

Návrh nařízení
Část III – hlava 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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 128
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 9 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. es

Pozměňovací návrh 129
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Víceleté plány stanoví úpravy míry 
úmrtnosti dané rybolovem vedoucí k 
takové míře úmrtnosti dané rybolovem, 
která obnoví a zachová všechny populace 
přibližně na úrovních, které do roku 2020 
zaručí v rámci možností maximální 
udržitelný výnos.

Or. es

Pozměňovací návrh 130
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Víceleté plány stanoví úpravy míry 
úmrtnosti dané rybolovem vedoucí k 

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

takové míře úmrtnosti dané rybolovem, 
která obnoví a zachová všechny populace 
na úrovních, které do roku 2020 zaručí 
maximální udržitelný výnos.

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
James Nicholson

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Dosažení maximálního udržitelného výnosu do roku 2015 není realistickým cílem. Do roku 
2015 je proto nutné nahradit jej splněním Fmsy a pro následující období pak v rámci 
možností splněním Bmsy.

Pozměňovací návrh 132
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část III – hlava 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, 

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

která by zajistila srovnatelný stupeň 
zachování příslušných populací.

Or. es

Pozměňovací návrh 133
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – hlava 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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 134
James Nicholson

Návrh nařízení
Část III – hlava 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 11 – pododstavec 1 – písm. e



AM\905399CS.doc 39/58 PE491.301v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) technická opatření, včetně opatření 
týkajících se výrazného snížení
nežádoucích úlovků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Riikka Manner

Návrh nařízení
Část III – hlava 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;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 137
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část III – hlava 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.
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Or. es

Pozměňovací návrh 138
James Nicholson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) mechanismus umožňující řešení 
nepředvídaných situací;

Or. en

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 139
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 14 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) přispívají k zachování nebo obnovení 
populací ryb na úrovních, které zaručují 
maximální udržitelný výnos 
prostřednictvím zlepšení selekce velikosti a 
případně selekce druhů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Rosa Estaràs Ferragut

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



AM\905399CS.doc 41/58 PE491.301v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zohledňují sociální a hospodářské 
dopady přijetí těchto opatření.

Or. es

Pozměňovací návrh 141
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 142
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 15 – odst. 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nejpozději od 1. ledna 2014: a) nejpozději od 1. ledna 2024:

Or. es

Odůvodnění

Omezení odlovu musí předcházet přechodné období trvající nejméně deset let, což je 
dostatečná lhůta k tomu, aby mohla být plavidla vybavena selektivnějším rybolovným 
zařízením.

Pozměňovací návrh 143
Rosa Estaràs Ferragut
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Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) nejpozději od 1. ledna 2025: treska 
obecná, štikozubec obecný, jazyk obecný;

Or. es

Odůvodnění

Omezení odlovu musí předcházet přechodné období trvající nejméně deset let, což je 
dostatečná lhůta k tomu, aby mohla být plavidla vybavena selektivnějším rybolovným 
zařízením.

Pozměňovací návrh 144
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nejpozději od 1. ledna 2016: treska 
jednoskvrnná, treska bezvousá, pakambala 
průsvitná, ďas mořský, platýs evropský, 
mník mořský, treska tmavá, treska sajda, 
platýs červený, pakambala velká, 
pakambala východoatlantská, mník modrý, 
tkaničnice tmavá, hlavoun tuponosý, 
červenice obecná, platýs černý, mníkovec 
bělolemý, okouník a středomořské 
populace žijící při dně.

c) nejpozději od 1. ledna 2026: treska 
jednoskvrnná, treska bezvousá, pakambala 
průsvitná, ďas mořský, platýs evropský, 
mník mořský, treska tmavá, treska sajda, 
platýs červený, pakambala velká, 
pakambala východoatlantská, mník modrý, 
tkaničnice tmavá, hlavoun tuponosý, 
červenice obecná, platýs černý, mníkovec 
bělolemý a okouník.

Or. es

Odůvodnění

Omezení odlovu musí předcházet přechodné období trvající nejméně deset let, což je 
dostatečná lhůta k tomu, aby mohla být plavidla vybavena selektivnějším rybolovným 
zařízením. Omezení by se nemělo týkat druhů podléhajících TAC nebo kvótám.

Pozměňovací návrh 145
Alain Cadec
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Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15a
Výrazné snížení nežádoucích úlovků 

populací lovených ke komerčním účelům 
1. S přihlédnutím ke stanovisku VTHVR 
a příslušných poradních sborů 
i k závěrům studií dopadu zaměřených na 
analýzu příčin nežádoucích úlovků vymezí 
Evropský parlament a Rada cíle týkající 
se výrazného snížení nežádoucích úlovků 
regulovaných populací lovených ke 
komerčním účelům, přičemž zohlední 
zvláštní rysy jednotlivých rybolovných 
oblastí. Tyto cíle lze uvést ve víceletých 
plánech stanovených pro jednotlivé 
rybolovné nebo regionální oblasti.
2. Pro populace ryb uvedené v odstavci 1 
se stanoví minimální referenční velikosti 
pro zachování zdrojů, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
stanovisek. Úlovky populací ryb, jejichž 
velikost je menší než minimální referenční 
velikost pro zachování zdrojů, mohou být 
prodávány pouze k jiným účelům než pro 
lidskou spotřebu nebo mohou být předány 
příslušným charitativním organizacím.

Or. fr

Pozměňovací návrh 146
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rybolovná práva na vedlejší úlovky 
mohou být vyhrazena v rámci celkových 

vypouští se
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rybolovných práv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – hlava II – čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý z členských států zvolí metodu 
rozdělení rybolovných práv, která mu byla 
přidělena podle práva Společenství, 
plavidlům plujícím pod jeho vlajkou. 
Zvolenou metodu rozdělení rybolovných 
práv oznámí Komisi.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh navazuje na zrušení hlavy IV, kterou se zavádí systém 
převoditelných koncesí k rybolovu. S ohledem na zásadu subsidiarity by mělo být každému 
z členských států umožněno, aby si sám zvolil metodu pro rozdělení rybolovných práv, která 
mu byla přidělena. Tímto způsobem získají členské státy možnost zavést systém převoditelných 
koncesí k rybolovu, pokud se pro něj samy rozhodnou.

Pozměňovací návrh 148
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – hlava III – kapitola I – článek 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 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 149
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – hlava 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. Za účelem vypracování víceletých 
plánů nebo provedení víceletých plánů 
vypracovaných podle článků 9, 10 a 11 se 
členské státy, které mají přímý zájem na 
dotyčné rybolovné oblasti, mohou v úzké 
spolupráci s poradními sbory zapojit do 
vypracování technických opatření nebo
opatření pro zachování zdrojů 
přizpůsobených zvláštnostem jednotlivých 
rybolovných oblastí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
James Nicholson

Návrh nařízení
Část III – hlava 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 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.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byl výraz „mohou být“ nahrazen výrazem „jsou“, což umožní prosadit 
skutečnou regionalizaci a v plném rozsahu převést pravomoci na členské státy a regiony, 
které tak budou moci dokonce i samy přijímat svá vlastní opatření pro zachování zdrojů.



PE491.301v01-00 46/58 AM\905399CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 151
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část III – hlava III – kapitola I – čl. 17 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby opatření pro 
zachování zdrojů přijatá podle odstavce 1:

2. Členské státy, které mají přímý zájem 
na dotyčné rybolovné oblasti, zajistí v úzké 
spolupráci s poradními sbory, aby opatření 
pro zachování zdrojů nebo technická 
opatření:

Or. fr

Pozměňovací návrh 152
Rosa Estaràs Ferragut

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zohlednila návrhy předložené 
regionálními poradními sbory.

Or. es

Pozměňovací návrh 153
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část III – hlava III – kapitola I – čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 za účelem stanovení opatření pro 
zachování zdrojů pro loviště, na která se 
vztahuje víceletý plán, pokud členský stát 

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 
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oprávněný přijímat opatření v souladu s 
článkem 17 o těchto opatřeních Komisi 
neinformuje do tří měsíců ode dne vstupu 
víceletého plánu v platnost.

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.

Or. es

Pozměňovací návrh 154
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část III – hlava 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

Or. es

Pozměňovací návrh 155
James Nicholson

Návrh nařízení
Část III – hlava III – kapitola II – čl. 21 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy jsou 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:
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Or. en

Pozměňovací návrh 156
Rosa Estaràs Ferragut

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) zohledňovala návrhy předložené 
regionálními poradními sbory.

Or. es

Pozměňovací návrh 157
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část III – hlava 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 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.

1. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
55 za účelem stanovení technických 
opatření, na která se vztahuje 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 tří měsíců ode dne vstupu 
rámce technických opatření v platnost.

Or. es

Pozměňovací návrh 158
Rosa Estaràs Ferragut

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

Or. es

Pozměňovací návrh 159
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část III – hlava 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

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část III – hlava 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 

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
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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.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 161
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část IV

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fr

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 162
James Nicholson

Návrh nařízení
Část IV – čl. 27 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději 31. prosince 2013 může
každý členský stát dobrovolně stanovit
systém převoditelných koncesí k rybolovu 
pro
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Or. en

Odůvodnění

V rámci poskytování přístupu k rybolovu musí být brány v úvahu místní a vnitrostátní 
podmínky, a proto by se systém převoditelných koncesí k rybolovu neměl stát jediným 
a povinným systémem. Členským státům by mělo být umožněno, aby přijaly takový systém 
poskytování přístupu, který bude nejlépe uzpůsoben jejich místním a vnitrostátním 
podmínkám.

Pozměňovací návrh 163
Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Část IV – čl. 27 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Nejpozději 31. prosince 2013 může
každý členský stát dobrovolně stanovit
systém převoditelných koncesí k rybolovu 
pro

Or. pt

Pozměňovací návrh 164
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část IV – čl. 27 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) všechna rybářská plavidla o celkové 
délce 12 metrů nebo více; a

a) všechna rybářská plavidla o celkové 
délce 15 metrů nebo více; a

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Patrice Tirolien

Návrh nařízení
Část IV – čl. 27 – odst. 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) všechna rybářská plavidla o celkové 
délce menší než 15 metrů lovící vlečným 
zařízením.

Or. fr

Pozměňovací návrh 166
Rosa Estaràs Ferragut

Návrh nařízení
Část IV – čl. 27 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy mohou rozšířit systém 
převoditelných koncesí k rybolovu na 
plavidla provozující drobný rybolov a 
uvědomí o tom Komisi.

Or. es

Pozměňovací návrh 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Návrh nařízení
Část IV – čl. 27 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systém převoditelných koncesí k rybolovu 
se nevztahuje na nejvzdálenější regiony;
příslušné regionální orgány jsou však 
povinny zavést systém řízení kapacity 
loďstev a předložit jej Komisi ke 
schválení.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 168
Younous Omarjee

Návrh nařízení
Část I – čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Systém převoditelných koncesí 
k rybolovu se nepoužije v nejvzdálenějších 
regionech.

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Riikka Manner

Návrh nařízení
Část IV – čl. 27 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Převoditelné koncese k rybolovu se 
nevztahují na populace anadromních 
druhů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 170
James Nicholson

Návrh nařízení
Část IV – čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Převoditelné koncese k rybolovu mohou 
být přiděleny pouze členským státem 
vlastníkovi rybářského plavidla plujícího 
pod vlajkou tohoto státu nebo právnické či 
fyzické osobě pro účely použití na takovém 
plavidle. Převoditelné koncese k rybolovu 
mohou být sloučeny dohromady pro 
společné řízení právnickými nebo 

4. Převoditelné koncese k rybolovu mohou 
být přiděleny pouze členským státem 
vlastníkovi rybářského plavidla plujícího 
pod vlajkou tohoto státu, pod podmínkou, 
že aktivně působí v odvětví rybolovu, nebo 
právnické či fyzické osobě aktivně 
působící v odvětví rybolovu v daném 
členském státě, pro účely použití na 
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fyzickými osobami nebo uznanými 
organizacemi producentů. Členské státy 
mohou na základě transparentních a 
objektivních kritérií omezit způsobilost pro 
získání převoditelných koncesí k rybolovu.

takovém plavidle. Převoditelné koncese 
k rybolovu mohou být sloučeny 
dohromady pro společné řízení 
právnickými nebo fyzickými osobami nebo 
uznanými organizacemi producentů. 
Členské státy mohou na základě 
transparentních a objektivních kritérií 
omezit způsobilost pro získání 
převoditelných koncesí k rybolovu.

Or. en

Odůvodnění

Převoditelné koncese k rybolovu mohou být přidělovány pouze rybářům, kteří v daném 
členském státě aktivně působí.

Pozměňovací návrh 171
James Nicholson

Návrh nařízení
Část IV – čl. 28 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. V rámci zavádění systému 
převoditelných koncesí k rybolovu musí 
členské státy upravit svá vlastní pravidla 
takovým způsobem, aby chránily zájmy 
pobřežního rybolovu a aby se vyvarovaly 
záporného působení tohoto systému, které 
se projevuje například nadměrnou 
koncentrací či spekulací.

Or. en

Odůvodnění

Koncentrace a spekulace, k nimž dochází v souvislosti s udělováním koncesí k rybolovu, 
mohou v kombinaci s nedostatečnou ochranou zájmů pobřežního rybolovu na regionální 
úrovni vést ke skutečnému ohrožení řádného fungování uvedeného systému převoditelných 
koncesí k rybolovu.
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Pozměňovací návrh 172
Alain Cadec

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 173
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část V – čl. 35 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 174
Alain Cadec

Návrh nařízení
Část V – čl. 35 – odst. 3
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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

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 176
Rosa Estaràs Ferragut

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 
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regionálních poradních sborů.

Or. es

Pozměňovací návrh 177
Riikka Manner

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. Poradní sbory jsou složeny z organizací 
zastupujících hospodářské subjekty 
působící v odvětví rybolovu, sdružení na 
ochranu ústí řek a přírodních vodních 
toků a ostatní zájmové skupiny dotčené 
společnou rybářskou politikou.

Or. fi

Pozměňovací návrh 178
Alain Cadec

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. Poradní sbory jsou složeny převážně z 
organizací zastupujících hospodářské 
subjekty působící v odvětví rybolovu a 
kromě nich zahrnují rovněž ostatní 
zájmové skupiny dotčené společnou 
rybářskou politikou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru
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Návrh nařízení
Příloha III – tabulka – řádek 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Černé moře Zeměpisná podoblast 
definovaná v usnesení 
GFCM/33/2009/2

Or. en


