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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-006  
které předložil Výbor pro rybolov 

 

Zpráva 

Werner Kuhn A8-0376/2016 

Parametry rybářských plavidel 

 

Návrh nařízení (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozměňovací návrh 1 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Za účelem sjednocení podmínek 

výkonu rybářského povolání v Unii je 

zásadní, aby byla používána stejná pravidla 

pro určování charakteristických znaků 

rybářských plavidel. 

(3) Za účelem sjednocení podmínek 

výkonu rybářského povolání v Unii je 

zásadní, aby byla používána stejná pravidla 

pro určování charakteristických znaků 

rybářských plavidel, která musí být 

v souladu s normami společné rybářské 

politiky. 

 

Pozměňovací návrh 2 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 5 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(5) Proto je třeba přihlédnout 

k Mezinárodní úmluvě o vyměřování lodí 

podepsané v Londýně dne 23. června 1969 

(úmluva z roku 1969) a k Mezinárodní 

úmluvě o bezpečnosti rybářských plavidel 

podepsané v Torremolinos dne 2. dubna 

(5) Proto je třeba přihlédnout 

k Mezinárodní úmluvě o vyměřování lodí 

podepsané v Londýně dne 23. června 1969 

(úmluva z roku 1969), k Mezinárodní 

úmluvě o bezpečnosti rybářských plavidel 

podepsané v Torremolinos dne 2. dubna 
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1977, obě vypracované pod záštitou 

Mezinárodní námořní organizace (IMO). 

1977 a k Úmluvě Organizace spojených 

národů o rybolovu a zachování živých 

zdrojů na volném moři, podepsaná 

v Ženevě dne 29. dubna 1958. 

 

Pozměňovací návrh 3 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Pro větší plavidla přesahující tuto 

délku, je třeba rozšířit charakteristické 

znaky plavidel tak, aby obsahovaly 

informace o nákladové a palivové 

kapacitě, zpracovatelských možnostech 

a objemu produkce. 

 

Pozměňovací návrh 4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Usnesení Evropského parlamentu ze 

dne 22. listopadu 2012 o drobném 

pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu 

a reformě společné rybářské politiky 

vyzývá k vytvoření právní definice 

charakteristických znaků drobného 

a průmyslového rybolovu, aby se zajistilo 

jejich právní rozlišení. Taková definice by 

měla mimo informace o velikosti plavidla, 

jako je např. jeho délka, zahrnovat 

proměnné informace týkající se jejich 

místního provozního rozsahu, sociální 

role v rámci pobřežních komunit, 

ekologického dopadu, rybolovné kapacity 

a ekonomiky podniku. 

 

Pozměňovací návrh 5 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 7, pokud jde o změny nezbytné 

pro přizpůsobení požadavků podle 

odstavce 2 tohoto článku technickému 

pokroku. 

3.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 7, pokud jde o změny odstavce 2 

tohoto článku, aby byl odkaz na 

mezinárodní normu ISO přizpůsoben 
technickému pokroku. 

 

Pozměňovací návrh 6 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3 je 

svěřena Komisi na dobu neurčitou od […]. 

2.  Pravomoc přijímat akty v přenesené 

pravomoci uvedená v čl. 5 odst. 3 je 

svěřena Komisi na dobu pěti let od [datum 

vstupu tohoto nařízení v platnost]. Komise 

vypracuje zprávu o přenesené pravomoci 

nejpozději devět měsíců před koncem 

tohoto pětiletého období. Přenesení 

pravomoci se automaticky prodlužuje 

o stejně dlouhá období, pokud Evropský 

parlament nebo Rada nevysloví proti 

tomuto prodloužení námitku nejpozději tři 

měsíce před uplynutím každého z těchto 

období. 

 

 


