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

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovací 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) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná 
a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov 
v severozápadním Atlantiku
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2020)0215),

– 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 (C9-0157/2020),

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

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A9-0220/2020),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Od přijetí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/8332 přijala 
Organizace pro rybolov v severozápadním 
Atlantiku (NAFO) na svém 41. výročním 
zasedání řadu právně závazných 
rozhodnutí o zachování rybolovných 

(1) Od přijetí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/8332 přijala 
Organizace pro rybolov v severozápadním 
Atlantiku (NAFO) na svém 41. a 42. 
výročním zasedání v letech 2019 a 2020 
řadu právně závazných rozhodnutí 
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zdrojů, které spadají do její oblasti 
působnosti.

o zachování rybolovných zdrojů, které 
spadají do její oblasti působnosti.

__________________ __________________
2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, 
kterým se stanoví ochranná a donucovací 
opatření v oblasti upravené předpisy 
Organizace pro rybolov v severozápadním 
Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 
a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 
a (ES) č. 1386/2007 (Úř. věst. L 141, 
28.5.2019, s. 1).

2 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, 
kterým se stanoví ochranná a donucovací 
opatření v oblasti upravené předpisy 
Organizace pro rybolov v severozápadním 
Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 
a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 
a (ES) č. 1386/2007 (Úř. věst. L 141, 
28.5.2019, s. 1).

Odůvodnění

Je nezbytné uvést odkaz na zasedání z roku 2020, neboť zpravodajka zavádí jako 
pozměňovací návrhy některé změny přijaté v tomto roce.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Tato rozhodnutí jsou určena 
smluvním stranám NAFO, nicméně 
obsahují rovněž povinnosti určené 
provozovatelům. Po vstupu v platnost dne 
2. prosince 2019 jsou ochranná 
a donucovací opatření NAFO závazná pro 
všechny smluvní strany NAFO. Pokud jde 
o Unii, mají být uvedená opatření 
začleněna do práva Unie v rozsahu, v němž 
nejsou již stanovena právem Unie.

(2) Tato rozhodnutí jsou určena 
smluvním stranám NAFO, nicméně 
obsahují rovněž povinnosti určené 
provozovatelům. Vstoupila v platnost nová 
ochranná a donucovací opatření NAFO, 
která jsou závazná pro všechny smluvní 
strany NAFO. Pokud jde o Unii, mají být 
uvedená opatření začleněna do práva Unie 
v rozsahu, v němž nejsou již stanovena 
právem Unie.

Odůvodnění

Je třeba změnit odkaz na vstup v platnost dvou různých ochranných a donucovacích opatření 
z let 2019 a 2020, která zavádí změny, jež jsou závazné pro všechny smluvní strany NAFO 
a které jsou nyní začleňovány do práva Unie.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 3 – bod 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

31) „internetovými stránkami 
věnovanými sledování, kontrolám 
a dohledu“ internetové stránky NAFO 
věnované sledování, kontrolám a dohledu, 
které obsahují relevantní informace pro 
inspekce prováděné na moři a v přístavu. 
Postup pro udělení přístupu jednotlivcům 
ze smluvních stran k těmto internetovým 
stránkám je popsán v příloze II.XX 
ochranných a donucovacích opatření podle 
bodu 45 přílohy tohoto nařízení.

31) „internetovými stránkami 
věnovanými sledování, kontrolám 
a dohledu“ internetové stránky NAFO 
věnované sledování, kontrolám a dohledu, 
které obsahují relevantní informace pro 
inspekce prováděné na moři a v přístavu. 
Postup pro udělení přístupu jednotlivcům 
ze smluvních stran k těmto internetovým 
stránkám je popsán v příloze II.H 
ochranných a donucovacích opatření podle 
bodu 45 přílohy tohoto nařízení.

Odůvodnění

Odkaz na přílohu ochranných a donucovacích opatření není správný.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 6 – odst. 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V čl. 6 odst. 1 se vkládá nové 
písmeno, které zní:
„fa) ukončí svůj cílený rybolov tresky 
obecné v divizi 3M mezi 24:00 
koordinovaného světového času (UTC) 
31. prosince 2020 a 24:00 UTC 31. března 
2021;“

Odůvodnění

Rozhodnutí přijaté na zasedání NAFO v roce 2020, které musí být začleněno do práva Unie.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
Nařízení (EU) 2019/833
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 9a
Treska obecná v divizi 3M
1. Na plavidla s více než 1 250 kg 
úlovků tresky obecné z divize 3M na 
palubě se vztahují tato kontrolní opatření:
a) plavidla mohou vykládat nebo 
překládat své úlovky tresky obecné z divize 
3M pouze v přístavech určených 
v souladu s článkem 39;
b) nejméně 48 hodin před 
předpokládaným časem příjezdu do 
přístavu oznámí plavidlo nebo jeho 
zástupce jeho jménem příslušnému 
přístavnímu orgánu svůj předpokládaný 
čas příjezdu, odhadované množství úlovků 
tresky obecné z divize 3M uchovávané na 
palubě a informace o divizi nebo divizích, 
ve kterých byly odloveny jakékoliv jiné 
úlovky tresky obecné uchovávané na 
palubě;
c) každý členský stát zkontroluje 
každou vykládku nebo překládku úlovků 
tresky obecné z divize 3M ve svých 
přístavech a vypracuje zprávu o inspekci 
ve formátu, který stanoví příloha IV.C 
ochranných a donucovacích opatření 
podle bodu 9 přílohy tohoto nařízení, a do 
12 pracovních dnů od data, kdy byla 
inspekce dokončena, ji zašle Komisi a 
v kopii agentuře EFCA. Tato zpráva určí 
a podrobně popíše každé porušení tohoto 
nařízení zjištěné v průběhu inspekce 
v přístavu. Musí obsahovat veškeré 
relevantní dostupné informace týkající se 
porušení zjištěného na moři během 
probíhajícího výjezdu kontrolovaného 
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rybářského plavidla.
2. Každý členský stát provede 
kontrolu plavidel s méně než 1 250 kg 
úlovků tresky obecné z divize 3M na 
palubě na základě řízení rizik.
3. Komise nebo subjekt, který k tomu 
určí, zajistí, aby informace uvedené 
v odstavci 1 písm. c) byly neprodleně 
předány výkonnému tajemníkovi NAFO 
pro účely zveřejnění na internetových 
stránkách NAFO věnovaných sledování, 
kontrolám a dohledu.“

Odůvodnění

Rozhodnutí přijaté na zasedání NAFO v roce 2020, které musí být začleněno do práva Unie.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. a – bod i
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 10 – bod 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) každý členský stát zašle Komisi 
název každého přístavu, který k tomuto 
účelu určil, a tento název předá výkonnému 
tajemníkovi NEAFC. Následné změny 
v seznamu budou zaslány nejpozději 20 dní 
před vstupem změny v platnost;

c) každý členský stát zašle Komisi 
název každého přístavu, který k tomuto 
účelu určil, a tento název předá výkonnému 
tajemníkovi NAFO. Následné změny 
v seznamu budou zaslány nejpozději 20 dní 
před vstupem změny v platnost;

Odůvodnění

Odkaz na NEAFC je nesprávný, správně by měl být odkaz na NAFO.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 a (nový)
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) V článku 14 se vkládá tento 
odstavec:
“3a. Plavidla lovící vlečnými sítěmi 
a provádějící cílený rybolov tresky obecné 
v divizi 3M musí používat třídící rošt za 
účelem omezení úlovků menších jedinců 
tresky obecné s minimální roztečí mřížek 
55 mm. Třídící mřížka se umístí do 
horního panelu vlečné sítě před kapsou.“

Odůvodnění

Rozhodnutí přijaté na zasedání NAFO v roce 2020, které musí být začleněno do práva Unie.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 b (nový)
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 18 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

7b) V článku 18 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Do 31. prosince 2020 nesmí žádná 
plavidla provozovat rybolovné činnosti při 
dně v žádné z oblastí znázorněných na 
obrázku 3 ochranných a donucovacích 
opatření podle bodu 14 přílohy tohoto 
nařízení a definovaných propojením 
souřadnic uvedených v tabulce 5 
ochranných a donucovacích opatření podle 
bodu 15 přílohy tohoto nařízení v jejich 
číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

„1. Do 31. prosince 2021 nesmí žádná 
plavidla provozovat rybolovné činnosti při 
dně v žádné z oblastí znázorněných na 
obrázku 3 ochranných a donucovacích 
opatření podle bodu 14 přílohy tohoto 
nařízení a definovaných propojením 
souřadnic uvedených v tabulce 5 
ochranných a donucovacích opatření podle 
bodu 15 přílohy tohoto nařízení v jejich 
číselném pořadí směrem k souřadnici 1.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Odůvodnění

Rozhodnutí přijaté na zasedání NAFO v roce 2020, které musí být začleněno do práva Unie.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 c (nový)
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 18 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

7c) V článku 18 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Do 31. prosince 2020 nesmí žádná 
plavidla provozovat rybolovné činnosti při 
dně v oblasti divize 3O znázorněné na 
obrázku 4 ochranných a donucovacích 
opatření podle bodu 16 přílohy tohoto 
nařízení a definované propojením 
souřadnic uvedených v tabulce 6 
ochranných a donucovacích opatření podle 
bodu 17 přílohy tohoto nařízení v jejich 
číselném pořadí směrem k souřadnici 1.

„2. Do 31. prosince 2021 nesmí žádná 
plavidla provozovat rybolovné činnosti při 
dně v oblasti divize 3O znázorněné na 
obrázku 4 ochranných a donucovacích 
opatření podle bodu 16 přílohy tohoto 
nařízení a definované propojením 
souřadnic uvedených v tabulce 6 
ochranných a donucovacích opatření podle 
bodu 17 přílohy tohoto nařízení v jejich 
číselném pořadí směrem k souřadnici 1.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Odůvodnění

Rozhodnutí přijaté na zasedání NAFO v roce 2020, které musí být začleněno do práva Unie.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7 d (nový)
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 18 – odst. 3

Platné znění Pozměňovací návrh

7d) V článku 18 se odstavec 3 
nahrazuje tímto:

3. Do 31. prosince 2020 nesmí žádná 
plavidla provozovat rybolovné činnosti při 
dně v oblastech 1–13 znázorněných 
na obrázku 5 ochranných a donucovacích 
opatření podle bodu 18 přílohy tohoto 

„3. Do 31. prosince 2021 nesmí žádná 
plavidla provozovat rybolovné činnosti při 
dně v oblastech 1–13 znázorněných 
na obrázku 5 ochranných a donucovacích 
opatření podle bodu 18 přílohy tohoto 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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nařízení a definovaných propojením 
souřadnic uvedených v tabulce 7 
ochranných a donucovacích opatření podle 
bodu 19 přílohy tohoto nařízení v číselném 
pořadí směrem k souřadnici 1.

nařízení a definovaných propojením 
souřadnic uvedených v tabulce 7 
ochranných a donucovacích opatření podle 
bodu 19 přílohy tohoto nařízení v číselném 
pořadí směrem k souřadnici 1.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Odůvodnění

Rozhodnutí přijaté na zasedání NAFO v roce 2020, které musí být začleněno do práva Unie.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 10 – písm. c – písm. ii
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 25 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úlovky se ohlašují na úrovni druhů pod 
jejich odpovídajícím třímístným 
písmenným kódem, který je uveden 
v příloze I.C ochranných a donucovacích 
opatření podle bodu 11 přílohy tohoto 
nařízení, nebo pokud není tento kód 
v příloze I.C ochranných a donucovacích 
opatření uveden, na základě seznamu 
druhů ASFIS (Aquatic Sciences and 
Fisheries Information System) pro účely 
statistik o rybolovu, který vypracovala 
FAO. Zaznamenává se i odhadovaná 
hmotnost všech žraloků ulovených při 
každém vytažení nebo ponoření sítě.

Úlovky se ohlašují na úrovni druhů pod 
jejich odpovídajícím třímístným 
písmenným kódem, který je uveden 
v příloze I.C ochranných a donucovacích 
opatření podle bodu 11 přílohy tohoto 
nařízení, nebo pokud není tento kód 
v příloze I.C ochranných a donucovacích 
opatření uveden, použije se seznam druhů 
ASFIS (Aquatic Sciences and Fisheries 
Information System) pro účely statistik 
o rybolovu, který vypracovala FAO. 
Zaznamenává se i odhadovaná hmotnost 
všech žraloků ulovených při každém 
vytažení nebo ponoření sítě.

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti s odkazy na přílohy ochranných a donucovacích opatření.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 35 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) provádění rybolovu v uzavřené 
oblasti v rozporu s čl. 9 odst. 5 
a článkem 18;

e) provádění rybolovu v uzavřené 
oblasti v rozporu s čl. 9 odst. 5 
nebo článkem 18;

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti s ochrannými a donucovacími opatřeními pro rok 2020.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. b a (nové)
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 35 – odst. 1 – písm. g

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) V čl. 35 odst. 1 se písmeno g) 
nahrazuje tímto:

g) používání nepovolené velikosti ok 
v rozporu s článkem 13;

"g) používání nepovolené velikosti ok 
nebo roštu v rozporu s článkem 13 nebo 
článkem 14;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti s rozhodnutími přijatými v roce 2020.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 16 – písm. c
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 35 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) nezaslání sdělení týkajících se k) nezaslání sdělení týkajících se 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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úlovků v rozporu s čl. 12 odst. 1 
a článkem 25;

úlovků v rozporu s čl. 12 odst. 1 nebo 
článkem 25;

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti s ochrannými a donucovacími opatřeními pro rok 2020.

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 50 – odst. 2 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) technických specifikací třídících 
roštů, mřížek a kloubových řetězů při 
rybolovu krevety severní stanovených v čl. 
14 odst. 2;

j) technických specifikací třídících 
roštů, mřížek a kloubových řetězů při 
rybolovu krevety severní stanovených v čl. 
14 odst. 2, jakož i technických specifikací 
třídících roštů nebo přídavných zařízení 
stanovených v čl. 14 odst. 3 či 3a;

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti s rozhodnutími přijatými v roce 2020.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19
Nařízení (EU) 2019/833
Čl. 50 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) oblastních omezení pro rybolovné 
činnosti při dně stanovených v článku 18.

k) oblastních nebo časových omezení 
pro rybolovné činnosti při dně stanovených 
v článku 18.

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti s rozhodnutími přijatými v roce 2020.
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Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20 – písm. b
Nařízení (EU) 2019/833
Příloha – bod 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

45) příloha II.XX ochranných 
a donucovacích opatření podle čl. 3 bodu 
31.

45) příloha II.H ochranných 
a donucovacích opatření podle čl. 3 bodu 
31.

Odůvodnění

Odkaz na přílohu ochranných a donucovacích opatření není správný.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1) Obsah návrhu

Dne 29. května 2020 předložila Komise návrh na změnu nařízení (EU) 2019/833, kterým byla 
do práva EU provedena ochranná a donucovací opatření přijatá Organizací pro rybolov 
v severozápadním Atlantiku (NAFO), jíž je Evropská unie (EU) smluvní stranou od roku 
1979. Cílem tohoto návrhu je provést v právu Unie změny ochranných a donucovacích 
opatření přijatých organizací NAFO na jejím výročním zasedání v roce 2019. Návrh rovněž 
zahrnuje redakční změny ze strany NAFO a přizpůsobuje znění právnímu kontextu EU. 

NAFO je regionální organizace pro řízení rybolovu odpovědná za řízení rybolovných zdrojů 
v severozápadním Atlantiku. Ochranná a řídicí opatření NAFO se vztahují výhradně volné 
moře v oblasti upravené předpisy NAFO. Podle úmluvy NAFO odpovídá za přijetí 
ochranných a donucovacích nařízení komise NAFO, jejímž členem jsou všechny smluvní 
strany.  

Tato úmluva rovněž uvádí, že ochranná opatření přijatá komisí jsou závazná a že smluvní 
strany jsou povinny je provádět. Nová opatření přijímá komise NAFO formou rozhodnutí na 
svých výročních zasedáních a výkonný tajemník o nich následně informuje smluvní strany. 
V čl. 3 odst. 5 Smlouvy o Evropské unii je uvedeno, že EU musí přísně dodržovat 
mezinárodní právo. To znamená i dodržování ochranných a donucovacích opatření NAFO. 

Tento návrh provádí opatření přijatá organizací NAFO v roce 2019, která vstoupila v platnost 
dne 2. prosince a od té doby zůstávají v platnosti.

2) Postoj zpravodajky

Zpravodajka vítá tuto navrhovanou změnu nařízení, kterou se aktualizuje právo EU 
prostřednictvím provedení nových ochranných a donucovacích opatření NAFO. 

Ráda by poukázala na to, že ačkoli byl počet plavidel EU oprávněných lovit v oblasti 
upravené předpisy NAFO v roce 2020 snížen na pouhých 47, objem úlovků je nicméně 
vzhledem k velikosti loďstva významný. Podle internetových stránek NAFO zaznamenávala 
v roce 2019 v této oblasti činnost plavidla z pěti členských států, přičemž celkový úlovek EU 
činil 51 076 tun. 80 % celkového úlovku EU připadá na Portugalsko a Španělsko, tj. 44,5 % 
(22 735 tun) na Portugalsko a 35,5 % (18 151 tun) na Španělsko.

Vzhledem ke zvláštní citlivosti některých cílových druhů, zejména těch s dlouhým životním 
cyklem, je nezbytné zajistit dodržování nejlepších ochranných opatření pro zachování 
rybolovných zdrojů v těchto vodách. Proto je třeba zavést normy v podobě ochranných 
a donucovacích opatření na ochranu žraloka malohlavého, který má nejdelší známou délku 
života ze všech obratlovců. 

Je proto nezbytné zaručit provádění společné rybářské politiky ve všech oblastech všemi 
rybářskými loďstvy Unie bez ohledu na jejich zeměpisnou oblast původu a především 
minimalizovat dopad využívání zdrojů na stanoviště, jiné zdroje a jiné druhy. Zpravodajka 
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poukazuje na to, že rybolovné činnosti v oblasti úmluvy zahrnují používání vlečných sítí, 
které mohou poškodit mořské dno, a tím i stanoviště. Naléhavě tedy vyzývá Komisi, aby 
nechala svůj názor zaznít na zasedáních NAFO, a zejména zajistila, aby ochranná a řídicí 
opatření přijatá organizací NAFO byla v souladu s ambiciózními cíli SRP. 

Vzhledem k tomu, že rychlost má zásadní význam pro provedení změn týkajících se 
ochranných a donucovacích opatření do práva Unie, zpravodajka předložila řadu 
pozměňovacích návrhů, které přímo vyplývají z rozhodnutí 42. výročního zasedání NAFO 
v září 2020. V této souvislosti zdůrazňuje, že je třeba začlenit ustanovení o zastavení odlovu 
tresky obecné v divizi 3M v období od 1. ledna do 31. března 2021 a zavést zvláštní technická 
a kontrolní opatření pro úlovky tresky obecné v této divizi po zbytek roku. Naléhavě proto 
žádá, aby byla tato důležitá opatření provedena okamžitě, čímž se předejde nutnosti dalších 
změn nařízení s cílem začlenit do práva Unie změny ochranných a donucovacích opatření 
přijaté v roce 2020.
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