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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 001-026 
které předložil Výbor pro rybolov

Zpráva
Linnéa Engström A8-0377/2017
Opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro 
řízení rybolovu v jižním Tichomoří

Návrh nařízení (COM(2017)0128 – C8-0121/2017 – 2017/0056(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Při uplatňování opatření 
na zachování a řízení rybolovných zdrojů, 
která přijala Regionální organizace 
pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří 
(SPRFMO), by Unie a členské státy měly 
usilovat o podporu pobřežní rybolovné 
činnosti a využívání selektivních lovných 
zařízení a takových způsobů rybolovu, 
které mají menší dopad na životní 
prostředí, včetně zařízení a způsobů 
využívaných při tradičním a drobném 
rybolovu, a přispívat tak k přiměřené 
životní úrovni v rámci místní ekonomiky.

Odůvodnění

Upraveno podle stávajícího nařízení o ICCAT (Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků 
v Atlantiku).
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tímto nařízením se stanoví opatření 
pro řízení, zachování a kontrolu týkající se 
rybolovu tažných druhů v oblasti úmluvy 
Regionální organizace pro řízení rybolovu 
v jižním Tichomoří (SPRFMO).

Tímto nařízením se stanovují opatření 
pro řízení, zachování a kontrolu týkající se 
rybolovu tažných populací ryb v oblasti 
úmluvy Regionální organizace pro řízení 
rybolovu v jižním Tichomoří (SPRFMO).

Odůvodnění

Je nutné použít správný výraz podle dohody o zachování a řízení populací ryb.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) rybářská plavidla třetích zemí, která 
požádala o povolení přístupu do přístavů 
Unie nebo která jsou předmětem inspekce 
v přístavech Unie a která mají na palubě 
produkty rybolovu odlovené v oblasti 
úmluvy SPRFMO.

(Netýká se českého znění.)  

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) „oblastí úmluvy SPRFMO“ 
se rozumí zeměpisná oblast volného moře 
jižně od 10° severní zeměpisné šířky, 
severně od oblasti úmluvy CCAMLR, jak 
je vymezena v Úmluvě o zachování živých 
mořských zdrojů v Antarktidě, východně 

1) „oblastí úmluvy SPRFMO“ 
se rozumí zeměpisná oblast vymezená 
v článku 5 Úmluvy o zachování a řízení 
rybolovných zdrojů v oblasti volného moře 
jižního Tichého oceánu;
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od oblasti úmluvy SIOFA, definované 
v dohodě o rybolovu v jižním Indickém 
oceánu, a západně od rybolovných oblastí 
v národní jurisdikci jihoamerických států;

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) „rybářským plavidlem“ se rozumí 
plavidlo o libovolné velikosti používané 
nebo určené k obchodnímu využívání 
rybolovných zdrojů, včetně podpůrných 
plavidel, plavidel na zpracování ryb 
a plavidel podílejících se na překládkách, 
jakož i dopravních plavidel vybavených 
pro přepravu produktů rybolovu 
s výjimkou kontejnerových lodí;

2) „rybářským plavidlem“ se rozumí 
jakékoli plavidlo určené k používání 
při rybolovu, včetně plavidel na zpracování 
ryb, podpůrných plavidel, přepravních 
plavidel a jakýchkoli jiných plavidel přímo 
zapojených do rybolovné činnosti;

Odůvodnění

Použití definice z úmluvy SPRFMO. V návrhu se použila definice z nařízení o nezákonném, 
nehlášeném a neregulovaném rybolovu. Definice rybářských plavidel uvedená v nařízení 
o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, nařízení o kontrole a v základním 
nařízení se liší.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) „stopou lovu při dně“ se rozumí 
prostorový rozsah lovu při dně během 
definovaného období v oblasti úmluvy 
SPRFMO;

7) „stopou lovu při dně“ se rozumí 
prostorový rozsah lovu při dně v oblasti 
úmluvy SPRFMO během období 
od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006;

Odůvodnění

Je nutné zajistit soulad se zněním opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 03–
2017, odstavce 6.
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10) „zavedenou rybolovnou oblastí“ 
se rozumí rybolovná oblast, která není 
uzavřena a která je dosud předmětem 
rybolovu nebo byla předmětem rybolovu 
za použití konkrétního typu lovného 
zařízení nebo metody během předchozích 
deseti let;

vypouští se

Odůvodnění

Tento termín se v návrhu nikde jinde nevyskytuje a vede k nejasnostem.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a) „velkými pelagickými vlečnými 
sítěmi“ (tenatovými vlečnými sítěmi) 
se rozumějí tenatové nebo jiné sítě nebo 
kombinace sítí delších než 2,5 km, které 
jsou vlečeny na povrchu nebo ve vodě, tak 
aby se do nich ryby zachytily, zamotaly 
nebo aby v nich uvízly.

Odůvodnění

Podle opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 08–2013 v rámci úmluvy SPRFMO 
je zakázáno používat velké vlečné sítě, a proto se zde navrhuje převzít tuto definici, která 
doplňuje nový článek 17a.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b) „hlubinnými tenatovými sítěmi“ 
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(třístěnnými tenatovými sítěmi, pevnými 
sítěmi, ukotvenými sítěmi) se rozumějí 
vlasce jednoduchých, dvojitých nebo 
trojitých síťových stěn, umístěné kolmo 
na dně nebo blízko něj, do nichž se ryby 
zachytávají za žábry, zamotávají nebo 
v nichž uvíznou. Hlubinné tenatové sítě 
se skládají z jednoduchých nebo méně 
často z dvojitých nebo trojitých sítí 
umístěných společně na stejných lanových 
rámech. V rámci jednoho rybolovného 
zařízení lze kombinovat několik druhů 
sítí. Tyto sítě lze používat samostatně, 
nebo ve větších množstvích umístěných 
v řadě („flotily“ sítí), což je obvyklejší. 
Rybolovné zařízení se může nastavit, 
ukotvit na dno plavidla nebo nechat 
unášet, a to volně, nebo ve spojení 
s plavidlem.

Odůvodnění

Podle opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 08–2013 v rámci úmluvy SPRFMO 
je zakázáno používat hlubinné tenatové sítě, a proto se zde navrhuje převzít tuto definici, 
která doplňuje nový článek 17a.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11) „nezákonným, nehlášeným 
a neregulovaným rybolovem“ se rozumí 
jakákoli nezákonná, nehlášená 
a neregulovaná rybolovná činnost 
definovaná v článku 2 nařízení Rady (ES) 
č. 1005/2008;

11) „nezákonným, nehlášeným 
a neregulovaným rybolovem“ se rozumí 
rybolovná činnost, jak je definována 
v čl. 2 odst. 1 nařízení (ES) č. 1005/2008;

Odůvodnění

(Odůvodnění se netýká českého znění).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 16
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16) „citlivým mořským ekosystémem“ se 
rozumí jakýkoli mořský ekosystém, jehož 
celistvost je podle nejlepších dostupných 
vědeckých poznatků a z hlediska zásady 
předběžné opatrnosti ohrožena závažnými 
nepříznivými dopady vyvolanými 
fyzickým kontaktem se zařízením pro lov 
při dně při běžném provádění rybolovných 
činností; k těmto ekosystémům patří mimo 
jiné útesy, podmořské hory, hydrotermální 
průduchy, studenovodní korály a kolonie 
mořských hub.

16) „citlivým mořským ekosystémem“ se 
rozumí jakýkoli mořský ekosystém, jehož 
celistvost (tj. jeho struktura nebo funkce) 
je podle nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků a z hlediska zásady předběžné 
opatrnosti ohrožena závažnými 
nepříznivými dopady vyvolanými 
fyzickým kontaktem se zařízením pro lov 
při dně při běžném provádění rybolovné 
činnosti; k těmto ekosystémům patří mimo 
jiné útesy, podmořské hory, hydrotermální 
průduchy, studenovodní korály a kolonie 
mořských hub.

Odůvodnění

Je nutné převzít celou definici z nařízení (ES) č. 734/2008.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Přidělování rybolovných práv týkajících 

se kranase Murphyho
V souladu s článkem 17 nařízení (EU) 
č. 1380/2013 uplatňují členské státy 
při přidělování rybolovných práv 
na populace kranase Murphyho, které 
mají k dispozici, transparentní 
a objektivní kritéria, včetně kritérií 
environmentální, sociální a ekonomické 
povahy, a snaží se rovněž spravedlivě 
rozdělit vnitrostátní kvóty mezi různé části 
loďstva, přičemž zohledňují zvláště 
tradiční a drobný rybolov, a poskytují 
pobídky rybářským plavidlům Unie, jež 
používají selektivní lovná zařízení nebo 
rybolovné postupy s omezeným dopadem 
na životní prostředí.
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Odůvodnění

Upraveno podle stávajícího nařízení o ICCAT (Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků 
v Atlantiku).

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Rybářská plavidla Unie nesmí 
při nahazování a vytahování lovných 
zařízení vyhazovat vnitřnosti. Pokud toto 
pravidlo nelze z praktických důvodů 
dodržet, měla by plavidla shromažďovat 
odpad vždy po dobu nejméně dvou hodin.

6. Rybářská plavidla Unie nesmějí 
při nahazování a vytahování lovných 
zařízení vyhazovat vnitřnosti. Pokud toto 
pravidlo nelze z praktických důvodů 
dodržet a pokud je z důvodu provozní 
bezpečnosti nutné zbavit se biologického 
odpadu, měla by plavidla shromažďovat 
odpad vždy po dobu nejméně dvou hodin.

Odůvodnění

Jedná se znění poznámky pod čarou k opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 09–
2017, odstavce 1a.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Rybářská plavidla Unie nesmí 
při nahazování a vytahování lovných 
zařízení vyhazovat vnitřnosti.

4. Rybářská plavidla Unie nesmějí 
při nahazování a vytahování lovných 
zařízení pokud možno vyhazovat 
vnitřnosti.

Odůvodnění

Návrh Komise jde nad rámec doporučení, které bylo přijato v rámci úmluvy SPRFMO. Je 
nutné se držet znění, které je obsahem opatření na zachování rybolovných zdrojů, jež 
schválila tato regionální organizace.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
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Čl. 8 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Rybářská plavidla Unie zpracovávají 
vnitřnosti na rybí moučku a veškerý odpad 
musí uchovávat, přičemž je povoleno 
vypouštět pouze tekutý odpad. Pokud toto 
pravidlo nelze z praktických důvodů 
dodržet, měla by rybářská plavidla 
shromažďovat odpad vždy po dobu 
nejméně dvou hodin.

5. Ve vhodných případech 
zpracovávají rybářská plavidla Unie pokud 
možno vnitřnosti na rybí moučku a veškerý 
odpad musí uchovávat, přičemž je 
povoleno vypouštět pouze tekutý odpad. 
Pokud toto pravidlo nelze z praktických 
důvodů dodržet, měla by rybářská plavidla 
shromažďovat odpad vždy po dobu 
nejméně dvou hodin.

Odůvodnění

Návrh Komise jde nad rámec doporučení, které bylo přijato v rámci úmluvy SPRFMO. Je 
nutné se držet znění, které je obsahem opatření na zachování rybolovných zdrojů, jež 
schválila tato regionální organizace.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Po každé rybolovné činnosti se sítě 
vyčistí, přičemž se musí odstranit ryby 
a bentický materiál, jež se do sítí zamotaly, 
aby při nahazování lovného zařízení 
nedocházelo k interakcím s ptáky.

6. Po každé rybolovné činnosti se sítě 
pokud možno vyčistí, přičemž se musí 
odstranit ryby a bentický materiál, jež 
se do sítí zamotaly, aby při nahazování 
lovného zařízení nedocházelo k interakcím 
s ptáky.

Odůvodnění

Návrh Komise jde nad rámec doporučení, které bylo přijato v rámci úmluvy SPRFMO. Je 
nutné se držet znění, které je obsahem opatření na zachování rybolovných zdrojů, jež 
schválila tato regionální organizace.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) veškeré údaje o střetech s mořskými 
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ptáky.

Odůvodnění

V návrhu Komise se neobjevuje doporučení, které bylo přijato v rámci úmluvy SPRFMO. Je 
nutné se držet znění, které je obsahem opatření na zachování rybolovných zdrojů, jež 
schválila tato regionální organizace.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) průměrná úroveň úlovků za období 
od 1. ledna 2002 do 31. prosince 2006;

b) průměrná roční úroveň úlovků 
za období od 1. ledna 2002 do 31. prosince 
2006;

Odůvodnění

Jde o ujasnění znění.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Název 3 – kapitola II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kapitola II a
Tenatové sítě

Odůvodnění

Toto opatření je obsaženo v opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 08–2013 a je 
třeba jej převzít do právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 a
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Tenatové sítě
1. Používání velkých pelagických 
vlečných sítí a všech hlubinných 
tenatových sítí je v celé oblasti úmluvy 
SPRFMO zakázáno.
2. Členské státy vlajky, jejichž plavidla 
chtějí oblastí úmluvy SPRFMO proplout s 
tenatovými sítěmi na palubě, musejí:
a) na to nejpozději 36 hodin před 
vstupem do oblasti úmluvy SPRFMO 
upozornit sekretariát a sdělit mu 
mj. očekávané datum vstupu do dané 
oblasti a jejího opuštění a délku tenatové 
sítě převážené na palubě,
b) zajistit, aby jejich plavidla byla 
vybavena systémem sledování plavidel 
(VMS), který v době pobytu v oblasti 
úmluvy SPRFMO udává polohu plavidla 
každé dvě hodiny,
c) předložit hlášení o poloze plavidla 
poskytované systémem VMS sekretariátu 
SPRFMO do 30 dní od opuštění oblasti 
úmluvy SPRFMO, a
d) pokud dojde k náhodné ztrátě 
tenatových sítí nebo jejich spadnutí 
z paluby, nahlásit sekretariátu SPRFMO 
co nejdříve, nejpozději však do 48 hodin 
od ztráty rybolovného zařízení, datum, 
čas, polohu a délku ztracených tenatových 
sítí (v metrech).

Odůvodnění

Toto opatření je obsaženo v opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 08–2013 a je 
třeba jej převzít do právních předpisů Unie.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Bez ohledu na ustanovení čl. 15 odst. 
1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí 
rybářská plavidla Unie, která nejsou 

5. Bez ohledu na ustanovení čl. 15 odst. 
1 nařízení (EU) č. 1380/2013 nesmějí 
rybářská plavidla Unie, která nejsou 
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zanesena v evidenci plavidel vedené 
organizací SPRFMO, provozovat 
rybolovné činnosti ve vztahu k druhům 
uloveným v oblasti úmluvy SPRFMO.

zanesena v evidenci plavidel vedené 
organizací SPRFMO, provozovat 
rybolovnou činnost v oblasti úmluvy 
SPRFMO, která se týká druhů 
spadajících do působnosti této úmluvy.

Odůvodnění

Jedná se o ujasnění znění.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tento článek se nedotýká ustanovení 
článků 21 a 22 nařízení Rady (ES) č. 
1224/2009 a čl. 4 odst. 3 a 4 nařízení (ES) 
č. 1005/2008.

(Netýká se českého znění.)  

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 25 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) určit kontaktní místo pro účely 
předávání inspekčních zpráv podle čl. 11 
odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.

c) určit kontaktní místo pro účely 
získávání inspekčních zpráv podle čl. 11 
odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1005/2008.

Odůvodnění

Oprava s cílem upravit znění podle znění opatření na zachování a řízení rybolovných zdrojů 
07–2017, odstavce 5.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 30 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veškeré doložené informace, které 
naznačují možné případy porušení opatření 
SPRFMO pro zachování a řízení, jichž se 
nějaké rybářské plavidlo dopustilo během 
posledních dvou let v oblasti úmluvy 
SPRFMO, předloží členské státy Komisi 
nejméně 120 dnů před výročním zasedáním 
SPRFMO. Komise tyto informace 
přezkoumá a případně předá sekretariátu 
SPRFMO nejméně 90 dnů před výročním 
zasedáním SPRFMO.

Veškeré doložené informace, které 
naznačují možné případy porušení opatření 
SPRFMO pro zachování a řízení 
rybolovných zdrojů, jichž se nějaké 
rybářské plavidlo dopustilo během 
posledních dvou let v oblasti úmluvy 
SPRFMO, předloží členské státy Komisi 
nejméně 150 dnů před výročním zasedáním 
SPRFMO. Komise tyto informace 
přezkoumá a případně předá sekretariátu 
SPRFMO nejméně 120 dnů před výročním 
zasedáním SPRFMO.

Odůvodnění

Komise musí mít dostatek času na to, aby mohla dodržet lhůty uvedené v opatření 
na zachování a řízení rybolovných zdrojů 07–2017, odstavci 2.

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 30 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Orgány členského státu, pod jehož 
vlajkou dotyčné rybářské plavidlo pluje, 
které Komise vyrozuměla o zařazení 
plavidla do návrhu seznamu plavidel 
provozujících nezákonný, nehlášený 
a neregulovaný rybolov, oznámí majiteli 
plavidla jeho zařazení do návrhu seznamu 
plavidel provozujících nezákonný, 
nehlášený a neregulovaný rybolov 
sestaveného organizací SPRFMO a také 
mu oznámí důsledky, které z toho mohou 
vyplynout, pokud bude zařazení plavidla 
do seznamu plavidel provozujících 
nezákonný, nehlášený a neregulovaný 
rybolov sestaveného organizací SPRFMO 
potvrzeno.

2. Pokud je Komise informována 
o tom, že je plavidlo plující pod vlajkou 
určitého členského státu zařazeno 
do návrhu seznamu plavidel provozujících 
nezákonný, nehlášený a neregulovaný 
rybolov sestaveného organizací 
SPRFMO, oznámí tuto skutečnost 
orgánům dotčeného členského státu, který 
poté o zařazení do návrhu uvedeného 
seznamu vyrozumí majitele plavidla 
a informuje jej také o důsledcích, které 
z toho mohou vyplynout, pokud bude 
zařazení plavidla do seznamu plavidel 
provozujících nezákonný, nehlášený 
a neregulovaný rybolov sestaveného 
organizací SPRFMO potvrzeno.

Odůvodnění

Jedná se o ujasnění znění.
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Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 32 c – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) polohu, datum a čas (UTC); e) polohu (zeměpisnou šířku a délku), 
datum a čas (UTC);

Odůvodnění

Znění návrhu je nejasné.


