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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

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,

Or. fr

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.

Or. fr
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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 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Unie je smluvní stranou Úmluvy 
Organizace spojených národů o mořském 
právu ze dne 10. prosince 1982 (UNCLOS) 
a ratifikovala dohodu Organizace 
spojených národů o provedení ustanovení 
Úmluvy Organizace spojených národů o 
mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o 
zachování a řízení tažných populací ryb a 
vysoce stěhovavých rybích populací ze dne 
4. srpna 1995 („dohoda OSN o rybích 
populacích“). Přijala rovněž Dohodu 
Organizace spojených národů pro výživu a 
zemědělství k podpoře dodržování 

(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 
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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.

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. 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.
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. fr
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) 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 
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

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, dobré zacházení se zvířaty a 
na bezpečnost potravin a krmiv.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Biologické mořské zdroje v oblasti (15) Biologické mořské zdroje v oblasti 
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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.

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, tato ochrana by 
měla být ze stejných důvodů rozšířena na 
Guadeloupe, Guyanu, Martinik, Mayotte 
a Réunion. Omezení určitých rybolovných 
činností v těchto vodách na rybářská 
plavidla zapsaná v přístavech Azorských 
ostrovů, Madeiry a Kanárských ostrovů by 
tedy mělo být zachováno a rybolovné 
činnosti ve vodách Guadeloupe, Guyany, 
Martiniku, Mayotte a Réunionu by měly 
být nadále striktně vyhrazeny pro plavidla 
zapsaná v jejich přístavech, pokud dohody 
nestanoví jinak a pokud plavidla byla 
formálně ověřena příslušnými místními 
orgány.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Jsou potřeba opatření k co největšímu 
snížení 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, nebo, není-li vykládka 
možná, pak povinnost přesného a 
důsledného určení množství těchto úlovků 
před jejich navrácením do moře.



PA\901563CS.doc 9/31 PE489.430v01-00

CS

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

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 
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 

vypouští se
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uživatele na část ročních rybolovných 
práv členského státu, které mohou být 
v souladu se stanovenými pravidly 
zrušeny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

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 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr
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Pozměňovací návrh 15

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 zajištěním 
účinného zapojení zúčastněných stran i 
potíráním nezákonných, nehlášených a 
neregulovaných (NNN) rybolovných 
činností.

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(39) Dohody o udržitelném rybolovu 
uzavřené s třetími zeměmi by měly zajistit, 
že jsou rybolovné činnosti Unie ve vodách 
třetí země založené na nejlepším 
dostupném vědeckém poradenství, čímž se 
zajistí udržitelné využívání biologických 
mořských zdrojů. Tyto dohody, které 
poskytují přístupová práva výměnou za 
finanční příspěvek od Unie, by měly 
přispět ke stanovení vysoce kvalitního 
rámce správy, aby se tak zajistila zejména 
účinná opatření ke sledování, kontrole a 
dohledu. Rybolovné činnosti plavidel Unie 
v rámci těchto dohod by neměly mít za 
následek omezení rybolovné činnosti 
vykonávané rybáři ze zemí, s nimiž byly 
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podepsány tyto dohody, ani ochuzování 
těchto rybářů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Dohody o udržitelném rybolovu 
uzavřené s třetími zeměmi by měly 
obsahovat doložku o pozastavení, jež by 
mohla být uplatněna, jestliže rybáři 
z těchto třetích zemí napadnou tyto 
dohody z důvodu, že rybolovné činnosti 
vykonávané evropskými plavidly jsou pro 
zdroj na újmu, přispívají k omezování 
rybolovné činnosti rybářů z těchto zemí či 
přispívají k ochuzování rybářů z těchto 
zemí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 39 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39b) Do roku 2020 by se mělo postupně 
zajistit, aby největší část úlovků 
uskutečněných v rámci dohod o 
udržitelném rybolovu uzavřených s třetími 
zeměmi byla vykládána v přístavech třetí 
země nebo třetích zemí, s nimiž byla 
uvedená dohoda uzavřena; tím se přispěje 
ke skutečnému a udržitelnému rozvoji 
těchto zemí, pokud jde o pobřežní 
infrastrukturu a uvádění produktů 
rybolovu na trh.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 20

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 
režim Unie pro kontrolu, inspekci a 
vynucování tak, aby se zajistilo dodržování 
pravidel společné rybářské politiky.

(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 politiky.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Aby se zajistilo zapojení dotčených 
hospodářských subjektů do režimu Unie 
pro kontrolu, inspekci a vynucování, je 
třeba, aby členské státy měly možnost 
vyžadovat od držitelů licence k rybolovu 
vydané pro rybářská plavidla Unie o délce 
12 metrů nebo více, která plují pod jejich 
vlajkou, aby přiměřeně přispívali na 
náklady tohoto režimu.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 22

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 nový 
poradní sbor a změnit oblasti působnosti 
sborů stávajících, zejména s ohledem na 
zvláštnosti Černého moře. Poradní sbory 
by však měly být zřízeny pro všechny 
mořské oblasti a v tomto ohledu by pro 
regiony, které utrpěly škodu, mělo být 
zavedeno řízení před Soudním dvorem 
Evropské unie s cílem přinutit Komisi, aby 
tyto sbory zřídila pro regiony, na něž se 
nevztahují poradní sbory a které jsou tedy 
diskriminovány.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
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, aby zajistila, že dopady 
rybolovných činností na mořský ekosystém 
budou omezené, a to s cílem trvale chránit 
biologickou rozmanitost moří a 
udržitelnost vodního životního prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) v co největší míře odstranit nežádoucí 
úlovky populací lovených ke komerčním 
účelům a postupně zajistit, že jsou 
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těchto populací; vykládány všechny úlovky těchto populací, 
nebo, není-li to možné, pak striktně 
vyžadovat, aby plavidla identifikovala 
nežádoucí úlovky a určila jejich množství 
před navrácením takových úlovků do 
moře;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – 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; přitom je třeba 
přihlédnout k tomu, že sociální systémy 
nejsou na evropské úrovni 
harmonizované;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) přispívat k zajištění náležité životní 
úrovně a náležitých příjmů pro ty, kdo 
závisejí na rybolovných činnostech;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – 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; přitom je vždy nutné usilovat o 
dosažení víceúrovňové vertikální správy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 5 – odrážka 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

– „maximálním udržitelným výnosem“
rozumí největší možné množství biomasy, 
které je možné v průměru a 
z dlouhodobého hlediska odebírat 
z populace ryb za stávajících 
environmentálních podmínek, aniž by byl 
narušen proces reprodukce a vývoj 
daného zdroje;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
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 
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v článku 349 Smlouvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
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 odstavce.

3. Ve vodách až do 100 námořních mil od 
linie pobřeží Azorských ostrovů, Madeiry, 
Kanárských ostrovů, Guadeloupe, 
Guyany, Martiniku, Mayotte a Réunionu
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 a mohou 
prokázat, že tradičně a nepřetržitě loví 
v těchto vodách alespoň po dobu 50 let, a
pokud tato plavidla nepřekračují tradičně 
používanou intenzitu rybolovu. Členské 
státy informují Komisi o omezeních 
zavedených podle tohoto odstavce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
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 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 
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místní rybáře a ekonomiky, aby tak 
nedocházelo k narušení rozvoje 
pobřežních a přímořských regionů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
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 přispívá k obnově a zachování všech 
populací nad úrovněmi, které do roku 2017
zaručí maximální udržitelný výnos.

Or. fr

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr



PE489.430v01-00 20/31 PA\901563CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Rybolovná práva na vedlejší úlovky 
mohou být strukturovaně podle svého 
druhu vyhrazena v rámci celkových 
rybolovných práv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy poté, co o tom uvědomí 
Komisi, mohou provést výměnu celku 
nebo části rybolovných práv, která jim 
byla přidělena.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
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 

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 
přijímat opatření, která stanoví opatření pro 
zachování zdrojů pro plavidla plující pod 
jejich vlajkou, pokud jde o populace ve 
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rybolovná práva. vodách Unie, ke kterým jim byla přidělena 
rybolovná práva.

Or. fr

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
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 s uskutečněním daných 
cílů nebo pro jejich uskutečnění nejsou 
vhodná, pozbudou účinnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Článek 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:
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Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 21 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) účinně splňovala cíle stanovené v 
opatřeních přijatých v souladu 
s článkem 14; a

c) splňovala cíle stanovené v opatřeních 
přijatých v souladu s článkem 14; a

Or. fr

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
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, pokud členský 
stát oprávněný přijímat opatření v souladu 
s článkem 21 o těchto opatřeních Komisi 
neinformuje do šesti měsíců ode dne 
vstupu rámce technických opatření 
v platnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 24 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) účinně nesplňují cíle stanovené v tomto b) nesplňují cíle stanovené v tomto rámci 
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rámci technických opatření. technických opatření.

Or. fr

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 28 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Koncese k rybolovu jsou sloučeny 
dohromady pro společné řízení 
právnickými nebo fyzickými osobami,
uznanými organizacemi producentů nebo 
regionálními subjekty pro řízení rybolovu.
Členské státy mohou na základě 
transparentních a objektivních kritérií 
omezit způsobilost pro získání 
převoditelných koncesí k rybolovu.
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omezit způsobilost pro získání 
převoditelných koncesí k rybolovu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 29 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V rámci členského státu lze převoditelné 
koncese k rybolovu plně nebo částečně 
převádět mezi způsobilými držiteli těchto 
koncesí prostřednictvím regionálních 
subjektů pro řízení rybolovu nebo v rámci 
organizací producentů. Tyto převody 
nemohou být v žádném případě 
předmětem výměny, jejíž povaha je 
obchodní.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou regulovat převod 
převoditelných koncesí k rybolovu tím, že 
stanoví podmínky pro jejich převod na 
základě transparentních a objektivních 
kritérií.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Článek 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 32 vypouští se
Pronájem jednotlivých rybolovných práv

1. V rámci členského státu lze jednotlivá 
rybolovná práva částečně nebo plně 
pronajímat.
2. Členský stát může povolit pronájem 
jednotlivých rybolovných práv do jiných 
členských států a z těchto států.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
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. Je-li to nezbytné, členské státy zavedou 
opatření, kterými se upravuje rybolovná 
kapacita jejich loďstev, aby dosáhly účinné 
rovnováhy mezi touto rybolovnou 
kapacitou a svými rybolovnými právy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 39 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Unie se účastní činností mezinárodních 
organizací zabývajících se rybolovem, 
včetně regionálních organizací pro řízení 

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

rybolovu (RFMO) v souladu 
s mezinárodními závazky a cíli politiky a 
v souladu s cíli stanovenými v článcích 2 
a 3. Unie pověřuje příslušné regionální 
orgány či poradní sbory regionů 
uvedených v článku 349 Smlouvy účastí 
v RFMO, jejichž činnosti se jich týkají.

Or. fr

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
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 

2. Rybářská plavidla Unie loví pouze 
přebytky přípustného odlovu stanoveného 
třetí zemí uvedeného v čl. 62 odst. 2 
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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.

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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 41 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dohody Unie stanoví povinnost vyložit 
veškeré úlovky nebo většinu úlovků, které 
uskuteční ve vodách třetí země nebo 
třetích zemí, s nimiž byly uzavřeny tyto 
dohody, v přístavech této třetí země nebo 
těchto třetích zemí, aby tak bylo možné 
aktivně se podílet na jejich rozvoji a na 
rozvoji jejich rybolovu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 42 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajistit, aby třetí země zřídila pobřežní 
stráž, jež bude schopná ujmout se ochrany 
vod a kontroly úlovků uskutečněných 
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plavidly Unie, která loví v jejích 
teritoriálních vodách.

Or. fr

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 52 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, které se týkají změn uvedené 
přílohy v souvislosti se změnami oblastí 
působnosti, s vytvořením nových oblastí 
působnosti poradních sborů nebo 
s vytvořením nových poradních sborů.

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 55, které se týkají změn uvedené 
přílohy v souvislosti se změnami oblastí 
působnosti, s vytvořením nových oblastí 
působnosti poradních sborů nebo 
s vytvořením nových poradních sborů.
Pokud však pro konkrétní mořskou oblast 
není zřízen poradní sbor, Soudní dvůr 
Evropské unie přinutí Komisi, aby tento 
chybějící poradní sbor zřídila, a učiní tak, 
jakmile se na něj v tomto smyslu obrátí 
členských stát, region či regionální 
subjekt pro řízení rybolovu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
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.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
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.

Or. fr

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 54 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Poradní sbory jsou složeny z organizací 
zastupujících hospodářské subjekty 
působící v odvětví rybolovu a ostatní 
zájmové skupiny dotčené společnou 
rybářskou politikou. Třetí země či 
organizace zastupující hospodářské 
subjekty působící v odvětví rybolovu 
v dotčené mořské oblasti mohou být 
přizvány v roli pozorovatelů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 61

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 62

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

Or. fr


