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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti 
dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)
(COM(2014)0457 – C8-0102/2014 – 2014/2013(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2014)0457),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0102/2014),

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

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 
15. října 20141,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0000/2014),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

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

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Na svých výročních zasedáních v roce 
2011 a 2012 přijala GFCM opatření pro 
udržitelné využívání rudých korálů 
v oblasti své působnosti, která mají být 
provedena do práva Unie. Jedno z těchto 

(4) Na svých výročních zasedáních v roce 
2011 a 2012 přijala GFCM opatření pro 
udržitelné využívání rudých korálů 
v oblasti své působnosti, která mají být 
provedena do práva Unie. Jedno z těchto 

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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opatření se týká používání podvodních 
dálkově ovládaných vozidel (Remotely 
Operated under-water Vehicles, ROV). 
GFCM rozhodla, že dálkově ovládaná 
vozidla v zónách spadajících 
pod vnitrostátní jurisdikci výhradně pro 
účely pozorování a vyhledávání rudých 
korálů na základě doporučení 
GFCM/35/2011/2 nebudou po roce 2014 
povolena. Podle jiného opatření 
stanoveného v doporučení 
GFCM/36/2012/1 se mají úlovky rudých 
korál vykládat pouze v omezeném počtu 
přístavů s odpovídajícím přístavním 
zařízením, přičemž seznamy určených 
přístavů mají být sděleny sekretariátu 
GFCM. Jakékoli změny, které mají vliv na 
seznam přístavů určených členskými státy, 
je třeba sdělit Evropské komisi, která dané 
informace postoupí sekretariátu GFCM.

opatření se týká používání podvodních 
dálkově ovládaných vozidel (Remotely 
Operated under-water Vehicles, ROV). 
GFCM rozhodla, že dálkově ovládaná 
vozidla v zónách spadajících 
pod vnitrostátní jurisdikci výhradně pro 
účely pozorování a vyhledávání rudých 
korálů na základě doporučení 
GFCM/35/2011/2 nebudou po roce 2014 
povolena, pokud vědecká doporučení 
nestanoví jinak. V souladu s doporučením 
by však použití podvodních dálkově 
ovládaných vozidel mělo být povoleno 
v případě členských států, které je ještě 
nepovolily ke zkoumání a možná by tak 
chtěly učinit, za předpokladu, že vědecké 
výsledky získané v rámci plánů řízení 
nevykazují žádný negativní vliv na 
udržitelné využívání rudých korálů. 
Použití podvodních dálkově ovládaných 
vozidel lze povolit i na omezenou dobu, 
která nepřesáhne rok 2015, na vědecké 
experimentální kampaně, a to na účely 
pozorování a při sběru. Podle jiného 
opatření stanoveného v doporučení 
GFCM/36/2012/1 se mají úlovky rudých 
korálů vykládat pouze v omezeném počtu
přístavů s odpovídajícím přístavním 
zařízením, přičemž seznamy určených 
přístavů mají být sděleny sekretariátu 
GFCM. Jakékoli změny, které mají vliv na 
seznam přístavů určených členskými státy, 
je třeba sdělit Evropské komisi, která dané 
informace postoupí sekretariátu GFCM.

Or. en

Odůvodnění

V poslední větě odst. 3 písm. a) doporučení GFCM 35/2011/2 se uvádí, že podvodní dálkově 
ovládaná vozidla pro účely vyhledávání se budou povolovat jen do roku 2015, pokud vědecká 
doporučení nestanoví jinak. Mimo to se v doporučení předpokládají za určitých okolností 
i další výjimky.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Za účelem zajištění toho, že Unie bude 
i nadále plnit povinnosti vyplývající 
z dohody GFCM, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o oprávnění odchýlit se od zákazu 
sběru rudých korálů v hloubce menší než 
50 m, jakož i o oprávnění odklonit se 
od minimálního průměru báze u kolonií 
rudých korálů. Je obzvláště důležité, aby 
Komise v rámci přípravné činnosti vedla 
odpovídající konzultace, a to i na odborné 
úrovni. Při přípravě a vypracovávání aktů 
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

(9) Za účelem zajištění toho, že Unie bude 
i nadále plnit povinnosti vyplývající 
z dohody GFCM, by měla být na Komisi 
přenesena pravomoc přijímat akty 
v souladu s článkem 290 Smlouvy, pokud 
jde o oprávnění odchýlit se od zákazu 
sběru rudých korálů v hloubce menší než 
50 m, jakož i o oprávnění odklonit se 
od minimálního průměru báze u kolonií 
rudých korálů, pokud dotčený členský stát 
již převedl příslušné doporučení GFCM 
tím, že vypracoval odpovídající 
vnitrostátní plány řízení. Je obzvláště 
důležité, aby Komise v rámci přípravné 
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to 
i na odborné úrovni. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise jsou ignorována opatření, která již existují na vnitrostátní úrovni v souladu 
s doporučeními GFCM. Členským státům, které již převedly tato doporučení přijatá v letech 
2011, 2012 a 2013, by se nemělo bránit předložit nyní Komisi žádosti o výjimky uvedené 
v doporučeních, vezme-li se v úvahu i skutečnost, že EK doporučení dosud nepřevedla.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 b – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Zakazuje se sběr rudých korálů 
v hloubce menší než 50 m.

1. Zakazuje se sběr rudých korálů 
v hloubce menší než 50 m, pokud ve 
vědeckých studiích, které potvrdí Vědecký 
poradní výbor GFCM, nebude stanoveno 
jinak.

Or. en

Odůvodnění

V doporučení GFCM 35/2011/2 se předpokládá možnost sbírat rudé korály v hloubce menší 
než 50 m v případě, že dojde ke změně na základě vědeckých studií. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 27 pro udělení odchylek od 
odstavce 1. Tyto akty v přenesené 
pravomoci zahrnují pravidla zajišťující 
odborné vyhodnocení zón, na něž se 
vztahují odchylky.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 27 pro udělení odchylek od 
odstavce 1. Tyto akty v přenesené 
pravomoci zahrnují pravidla zajišťující 
odborné vyhodnocení zón, na něž se 
vztahují odchylky. Tento odstavec se však 
neuplatňuje ve vztahu k členským státům, 
které už převedly doporučení GFCM 
35/2011/2 tím, že vypracovaly odpovídající 
vnitrostátní plány řízení.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise se neberou v úvahu opatření, která už existují na vnitrostátní úrovni 
v souladu s doporučeními GFCM. Členským státům, které už převedly tato doporučení přijatá 
v letech 2011, 2012 a 2013, by se nemělo bránit předložit nyní Komisi žádosti o výjimky 
uvedené v doporučeních, vezme-li se v úvahu i skutečnost, že EK doporučení dosud
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nepřevedla. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 c – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 27, jimiž se má odchylně od 
odstavce 1 povolit maximální limit 
tolerance 10 % živé hmotnosti 
podměrečných (< 7 mm) kolonií rudých 
korálů.

2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 27, jimiž se má odchylně od 
odstavce 1 povolit maximální limit 
tolerance 10 % živé hmotnosti 
podměrečných (< 7 mm) kolonií rudých 
korálů. Tento odstavec se však 
neuplatňuje ve vztahu k členským státům, 
které už převedly doporučení GFCM 
35/2011/2 tím, že vypracovaly odpovídající 
vnitrostátní plány řízení.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise se neberou v úvahu opatření, která už existují na vnitrostátní úrovni 
v souladu s doporučeními GFCM. Členským státům, které už převedly tato doporučení přijatá 
v letech 2011, 2012 a 2013, by se nemělo bránit předložit nyní Komisi žádosti o výjimky 
uvedené v doporučeních, vezme-li se v úvahu i skutečnost, že EK doporučení dosud 
nepřevedla.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 c – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) jsou zavedeny zvláštní programy 
sledování a kontrolní programy uvádějící 
cíle, priority a standardy inspekčních 

b) jsou zavedeny zvláštní programy 
sledování a kontrolní programy.
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činností.

Or. en

Odůvodnění

V tomto pozměňujícím návrhu se zohledňuje znění odstavce 2 doporučení GFCM 36/2012/1, 
pokud jde o výjimky pro menší kolonie rudých korálů. Text Komise přidává povinnosti, které 
v doporučení nejsou.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Jediným povoleným zařízením pro sběr 
rudých korálů je kladivo, které ručně 
používají profesionální rybáři.

1. Jediným povoleným zařízením pro sběr 
rudých korálů je kladivo, které ručně 
používají rybáři s licencí při potápění se 
s přístrojem.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k různým právním předpisům, pokud jde o odbornou přípravu a kvalifikace 
v oblasti rybolovu v jednotlivých členských státech, termín „profesionální“ může vést k novým 
administrativním a finančním povinnostem pro současné rybáře s licencí; na druhé straně 
neexistuje v právních předpisech Společenství žádné vymezení „profesionálního rybáře“.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 d – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. K využívání rudých korálů se zakazuje 
používat podvodní dálkově ovládaná 
vozidla. Tento zákaz se od 1. ledna 2015 

2. K využívání rudých korálů se zakazuje 
používat podvodní dálkově ovládaná 
vozidla. Pokud vědecké doporučení 
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vztahuje na používání podvodních dálkově 
ovládaných vozidel, která mohla od 
členských států získat oprávnění v zónách 
spadajících pod vnitrostátní jurisdikci 
výhradně pro účely pozorování 
a vyhledávání rudých korálů na základě 
bodu 3 písm. a) nebo b) doporučení 
GFCM/35/2011/2.

nestanoví jinak, tento zákaz se od 1. ledna 
2015 vztahuje na používání podvodních 
dálkově ovládaných vozidel, která mohla 
od členských států získat oprávnění 
v zónách spadajících pod vnitrostátní 
jurisdikci výhradně pro účely pozorování 
a vyhledávání rudých korálů na základě 
bodu 3 písm. a) nebo b) doporučení 
GFCM/35/2011/2.

Or. en

Odůvodnění

V poslední větě odst. 3 písm. a) doporučení GFCM 35/2011/2 se uvádí, že podvodní dálkově 
ovládaná vozidla pro účely vyhledávání budou povolovány pouze do roku 2015, pokud 
vědecké doporučení nestanoví jinak.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 d – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Odstavec 2 se neuplatňuje ve vztahu 
k členským státům, které ještě nepovolily 
používání podvodních dálkově ovládaných 
vozidel pro účely zkoumání a možná by 
tak chtěly učinit. Takové povolení se udělí 
pouze na základě vědeckých výsledků 
získaných v rámci plánů řízení za 
předpokladu, že nevykazují žádný 
negativní vliv na udržitelné využívání 
rudých korálů. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s odst. 3 písm. b) doporučení GFCM 35/2011/2. 
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Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 d – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Použití podvodních dálkově 
ovládaných vozidel lze povolit pouze 
v oblastech pod vnitrostátní jurisdikcí 
a v rámci, který umožňuje vědecké 
experimentální kampaně pro účely 
pozorování a při sběru během omezené 
doby, která nepřesahuje rok 2015, 
vykonávané pod dohledem vnitrostátních 
výzkumných institucí nebo ve spolupráci 
s vnitrostátními či mezinárodními orgány, 
stejně jako s jakýmikoli jinými 
příslušnými zúčastněnými stranami.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s odst. 3 písm. c) doporučení GFCM 35/2011/2.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 f – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Rybářská plavidla nesmí mořské ptáky 
přepravit na břeh, s výjimkou případů, 
kdy je to v rámci vnitrostátních plánů na 
ochranu mořských ptáků nebo na 
zabezpečení pomoci při léčení 
jednotlivých zraněných mořských ptáků 
a za předpokladu, že příslušné vnitrostátní 
orgány byly o záměru přepravit takové 
mořské ptáky na břeh řádně a úřední 
cestou informovány před návratem 
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plavidla do přístavu.

Or. en

Odůvodnění

Vkládá se nový odstavec, aby bylo možné povolit držení mořských ptáků na palubě pouze 
v jednoznačně odůvodněných případech.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 g – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Velitelé rybářských lodí okamžitě 
vypustí zpět do moře nezraněné a živé 
mořské želvy, jež se náhodou zachytily do 
lovných zařízení.

1. Velitelé rybářských lodí podle možnosti
okamžitě vypustí zpět do moře nezraněné 
a živé mořské želvy, jež se náhodou 
zachytily do lovného zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s příslušným doporučením GFCM.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 g – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Velitelé rybářských plavidel nesmí 
mořské želvy přepravit na břeh, ledaže jde 
o součást konkrétního záchranného 
programu a za předpokladu, že o tom byly 
příslušné vnitrostátní orgány řádně a úřední 
cestou informovány před návratem plavidla 

2. Velitelé rybářských plavidel nesmí 
mořské želvy přepravit na břeh, ledaže jde 
o součást konkrétního záchranného nebo 
vnitrostátního ochranného programu či je 
to jinak nutné s cílem zachránit jednotlivé 
zraněné a komatózní mořské želvy 
a zajistit pomoc při jejich léčení, a za 



PE539.617v01-00 14/19 PR\1036124CS.doc

CS

do přístavu. předpokladu, že o tom byly příslušné 
vnitrostátní orgány řádně a úřední cestou 
informovány před návratem plavidla do 
přístavu

Or. en

Odůvodnění

Do tohoto odstavce se přidává možnost přepravit mořské želvy na břeh v rámci vnitrostátních 
plánů ochrany nebo v případě potřeby zachránit zraněného živočicha.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 16 g – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Plavidla používající košelkové nevody 
pro malé pelagické druhy nebo kruhové 
zatahovací sítě bez kapsových šňůr pro 
pelagické druhy nesmí mořské želvy 
obklíčit.

3. V nejvyšší možné míře se plavidla 
používající košelkové nevody pro malé 
pelagické druhy nebo kruhové zatahovací 
sítě bez kapsových šňůr pro pelagické 
druhy musí vyvarovat obklíčení mořských 
želv.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je v souladu s doporučením GFCM 35/2011/4.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 2
Nařízení (ES) č. 1343/2013
Čl. 16 h – odst. 2 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Velitelé rybářských plavidel, v jejichž 
lovných zařízeních se náhodou zachytili 

2. Velitelé rybářských plavidel, v jejichž 
lovných zařízeních se náhodou zachytili 
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jedinci tuleně středomořského, je živé 
a nezraněné okamžitě vypustí. Těla 
uhynulých jedinců se vyloží na pevninu 
a budou zabavena a zlikvidována 
vnitrostátními orgány.

jedinci tuleně středomořského, je živé 
a nezraněné okamžitě vypustí. Těla 
uhynulých jedinců se vyloží na pevninu 
a budou zabavena a zlikvidována 
příslušnými vnitrostátními orgány nebo 
využity pro vědecké účely.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise nezohledňuje vědecké účely.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Článek 17 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Velitelé rybářských plavidel, která mají 
oprávnění pro sběr rudých korálů, mají 
na palubě lodní deník, v němž jsou hlášeny 
denní úlovky rudých korálů a rybolovná 
činnost podle oblasti a hloubky, včetně 
počtu dnů rybolovu a potápění. Tyto 
informace musí být neprodleně sděleny 
příslušným vnitrostátním orgánům.

Rybářská plavidla, která mají oprávnění 
pro sběr rudých korálů, mají na palubě 
lodní deník, v němž jsou hlášeny denní 
úlovky rudých korálů a rybolovná činnost 
podle oblasti a hloubky, včetně počtu dnů 
rybolovu a potápění. Tyto informace musí 
být neprodleně sděleny příslušným 
vnitrostátním orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh zohledňuje specifika tohoto druhu rybolovu, který zahrnuje i pomocná 
plavidla a potápění.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 17 b – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do 31. prosince 2014 
zavedou členské státy pravidla pro 
zaznamenávání náhodných úlovků podle 
odstavce 1 veliteli rybářských plavidel, 
na které se nevztahuje povinnost vést 
lodní deník rybolovu podle článku 14 
nařízení (ES) č. 1224/2009.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Text Komise stanovuje pravidla zaznamenávání úlovků pro plavidla, na kterých se nemusí 
vést lodní deník. Toto ustanovení by se mělo vzhledem ke složitosti uplatňování tohoto nového 
požadavku zavést pouze pro plavidla, která mají povinnost vést deník.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 3
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 17 b – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) jakýkoli případ náhodných úlovků 
a vypuštění žraloků a rejnoků druhů 
uvedených v příloze II nebo v příloze III 
Protokolu o zvláště chráněných oblastech 
a biologické rozmanitosti ve Středomoří.

e) jakýkoli případ náhodných úlovků 
a, vyžadují-li to právní předpisy, vypuštění 
žraloků a rejnoků druhů uvedených 
v příloze II nebo v příloze III Protokolu 
o zvláště chráněných oblastech 
a biologické rozmanitosti ve Středomoří.

Or. en

Odůvodnění

Je potřebné objasnit znění textu EK, protože některé druhy uvedené v příloze III k uvedenému 
protokolu by se skutečně mohly lovit (a proto neexistuje povinnost je vypouštět). 
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Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 1 – bod 4
Nařízení (ES) č. 1343/2011
Čl. 23 a – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Do 15. listopadu každého roku předají 
členské státy Komisi:

1. Do 15. prosince každého roku předají 
členské státy Komisi:

Or. en

Odůvodnění

Termín by se měl posunout do 15. prosince vzhledem k tomu, že například v případě rudých 
korálů se rybolovné období končí 31. října. Termín navrhovaný Komisí je příliš krátký, 
protože vnitrostátní údaje by ještě nebyly k dispozici. Podobně by se měla posunout i lhůta, 
v níž má Komise oznámit údaje tajemníkovi GFCM.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři (GFCM) byla založena roku 1949 
mezinárodní dohodou. Její oblast působnosti zahrnuje Středozemní moře, Černé moře 
a přilehlé vodní oblasti. Hlavním cílem komise GFCM je prosazovat rozvoj, zachování 
a racionální řízení živých vodních zdrojů, vypracovávat a doporučovat opatření na zachování 
zdrojů a prosazovat společné projekty odborné přípravy. Smluvními stranami dohody GFCM 
jsou: Evropské společenství, Albánie, Alžírsko, Bulharsko, Kypr, Chorvatsko, Egypt, Francie, 
Japonsko, Řecko, Izrael, Itálie, Libanon, Libye, Malta, Maroko, Monako, Rumunsko, Sýrie, 
Slovinsko, Španělsko, Tunisko a Turecko.

Na svých výročních zasedáních v roce 2011 a 2012 přijala GFCM opatření pro udržitelné 
využívání rudých korálů v oblasti své působnosti, která mají být provedena do práva Unie.
GFCM přijala jiná doporučení, kterými se stanoví:

 opatření pro omezení náhodných úlovků mořských ptáků, mořských želv, tuleňů 

středomořských a kytovců při rybolovné činnosti v oblasti dohody GFCM, jež mají 

být provedena do práva Unie;

 opatření, která mají v oblasti působnosti GFCM zajistit při rybolovných činnostech 

vysokou úroveň ochrany žraloků a rejnoků, zejména ohrožených druhů uvedených 

v seznamu přílohy II Protokolu o zvláště chráněných oblastech a biologické 

rozmanitosti ve Středomoří k Barcelonské úmluvě;

 opatření pro rybolov malých pelagických populací v Jaderském moři, jež by měla být 

provedena do práva Unie.

Nařízení (EU) č. 1343/2011Evropského parlamentu a Rady stanoví některá ustanovení pro 
rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři). 
Navrhuje se pozměnit toto nařízení tak, aby zahrnovalo opatření obsažená v doporučeních 
GFCM.
Návrh obsahuje technická opatření pro udržitelné využívání rudých korálů, pro omezení 
náhodných úlovků mořských ptáků, mořských želv a kytovců a pro zachování tuleňů 
středomořských, žraloků a rejnoků v oblasti dohody GFCM.
Tato opatření jdou nad rámec ochrany, kterou již těmto druhům na úrovni EU zajišťuje 
směrnice o stanovištích a jiné akty Unie, a zahrnují zvláštní povinnosti ohledně vedení 
záznamů i hlášení pro provozovatele plavidel i členské státy.
Návrh do práva Unie rovněž provádí určitá opatření pro lov malých pelagických populací 
v Jaderském moři.

Postoj zpravodaje

Zpravodaj vítá tento návrh, jehož cílem je převést doporučení GFCM do právních předpisů 
Společenství. Konstatuje však, že návrh ignoruje opatření, která jsou už zavedena na 
vnitrostátní úrovni v souladu s těmito doporučeními. Členským státům, které už převedly tato 
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doporučení přijatá v letech 2011, 2012 a 2013, by se nemělo bránit předložit nyní Komisi 
žádosti o výjimky uvedené v doporučeních GFCM, vezme-li se v úvahu i skutečnost, že je EK 
doporučení nepřevedla.

Návrh Komise je navíc v mnoha případech přísnější než doporučení GFCM. Například 
k využívání rudých korálů zakazuje používat podvodní dálkově ovládaná vozidla po roce 
2014, ačkoli příslušné doporučení GFCM nevylučuje jejich využívání v případě, že vědecké 
doporučení stanoví jinak. Mimo to na základě vědeckých výsledků získaných v rámci 
vnitrostátních plánů řízení, které nevykazují žádný negativní vliv na udržitelné využívání 
rudých korálů, doporučení umožňuje použití podvodních dálkově ovládaných vozidel 
v členských státech, které je ještě nepoužívaly pro účely vyhledávání a chtěly by tak učinit. 
Doporučení GFCM také umožňuje používat podvodní dálkově ovládaná vozidla na vědecké 
experimentální kampaně až do roku 2016.

Další příklady mimořádné horlivosti EK při výkladu doporučení GFCM: ne vždy je možné 
okamžitě uvolnit nezraněné a živé mořské želvy, které se náhodně zachytí v lovných 
zařízeních; toto uznává i GFCM, která požaduje, aby se tak učinilo „podle možnosti“, ale 
v návrhu Komise to není. Stejná flexibilita se musí uplatňovat i v případech, kdy plavidla 
používající košelkové nevody nebo kruhové zatahovací sítě náhodně zachytí mořské želvy.  
Pokud jde o povinnost hlášení, neměla by se vztahovat na plavidla, která nemusí vést lodní 
deník. A seznam příkladů může pokračovat...

Zpravodaj se domnívá, že doporučení GFCM stanovují dostatečnou úroveň regulační 
ochrany, kterou musí provést nejdříve smluvní strany před přijetím dalších opatření.


