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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podle nejnovějších zjištění Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o stavu mořských 
ryb a populací měkkýšů v Evropě1 je nepravděpodobné, že by bylo dosaženo cíle stanoveného 
pro rok 2020, a to mít v evropských mořích zdravé populace ryb a měkkýšů. Zpráva EEA 
poukazuje na výrazný rozdíl v obnově populací: v severovýchodním Atlantiku a Baltském moři 
jsou cíle pravděpodobně splněny, zatímco u populací ve Středozemním a Černém moři je 
situace i nadále kritická. 

Bez rozhodných opatření na úrovni EU, na vnitrostátní a místní úrovni může změna klimatu 
pouze zhoršit zdraví ryb a stav rybích populací v evropských mořích. Zvláštní zpráva 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu (IPCC) ze dne 24. září 2019 o oceánu a kryosféře 
v měnícím se klimatu zdůrazňuje, že posílení preventivních přístupů, jako je obnova nadměrně 
lovených nebo vyčerpaných lovišť a přizpůsobení stávajících strategií řízení rybolovu, umožní 
snížit negativní dopady změny klimatu na rybolov ve prospěch regionálních ekonomik a zdrojů 
obživy. Řízení rybolovu, které v průběhu času pravidelně vyhodnocuje a aktualizuje opatření 
při zohledňování posouzení budoucích trendů ekosystémů, snižuje rizika pro rybolov. Boj proti 
změně klimatu je tedy přímo v zájmu odvětví rybolovu a jeho střednědobých a dlouhodobých 
hospodářských perspektiv.  

V rámci cíle udržitelného rozvoje č. 14 se dále stanoví, že nadměrný, nezákonný, nehlášený 
a neregulovaný rybolov a destruktivní rybolovné praktiky by měly být ukončeny do roku 2020. 
Měly by být zavedeny vědecky podložené plány řízení, aby se populace ryb co možná nejdříve 
obnovily alespoň na úrovně, které mohou přinášet maximální udržitelný výnos odpovídající 
jejich biologickým vlastnostem. 

Udržitelná rybářská politika je především v zájmu rybářů a vychází rovněž z mezinárodních 
závazků Unie a členských států. Společná rybářská politika (SRP) je však přesto odsouzena 
k selhání, pokud nebude podpořena účinným, transparentním, spravedlivým a zjednodušeným 
donucovacím systémem. 

Zpravodaj obecně vítá návrh Komise, neboť uznává, že stávající rámec prosazování politiky 
EU v oblasti rybolovu je poznamenán mezerami, nerovnoměrným uplatňováním, 
nedostatečnými zdroji a nedostatkem personálu a slabými odstrašujícími prostředky. Zpravodaj 
vyjadřuje politování nad tím, že legislativní návrh nemohl být přijat v předchozím volebním 
období. Komise předložila návrh původně v květnu 2018 a kvůli patové situaci ohledně návrhu 
je společná rybářská politika nadále znevýhodněna zastaralým rámcem, který by měl být 
přednostně upraven a cíle návrhu Komise dále posíleny.  

Zpravodaj předkládá řadu pozměňovacích návrhů zaměřených na posílení ustanovení týkajících 
se udržitelnosti a životního prostředí v celém návrhu: zejména vyjasnění a posílení ustanovení 
týkajících se dohledu a shromažďování rybolovného zařízení s ukončenou životností s cílem 
zajistit, aby se tato zařízení nepodílela na znečišťování moří v souladu se směrnicí o plastech 
na jedno použití; zajištění proporcionality při používání uzavřeného televizního okruhu 
(CCTV) na rybářských plavidlech; přísnější procento pro členské státy, které upozorní Komisi 

1 EEA, Indicator Assessment on the Status of marine fish and shellfish stocks in Europe, zveřejněno dne 10. října 
2019
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v případě přiblížení se k vyčerpání rybolovných práv; posílení ustanovení o sledovatelnosti ve 
prospěch spotřebitelů; zavedení minimálních požadavků EU na odbornou přípravu unijních 
kontrolních pozorovatelů; posílení povinností Komise v oblasti podávání zpráv a nakonec 
možnost, aby nově vytvořený Úřad evropského veřejného žalobce vyšetřoval trestné činy proti 
rozpočtu EU, i s ohledem na nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. 

Zpravodaj se dále domnívá, že posílený donucovací režim by zvýšil rovné podmínky pro 
rybáře, kteří dodržují právní předpisy v rámci Unie, a rovněž by zajistil větší srozumitelnost 
pro rybářská plavidla třetích zemí, která provozují rybolov ve vodách Unie, což může mít 
zvláštní význam například s ohledem na budoucí vztahy mezi EU a Spojeným královstvím 
v oblasti rybolovu.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov 
jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Společná rybářská politika byla 
reformována nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1380/201328. 
Cíle společné rybářské politiky a 
požadavky na kontrolu rybolovu a 
vynucování jsou stanoveny v článcích 2 a 
36 uvedeného nařízení. Její úspěšné 
provádění závisí na účinném a aktuálním 
kontrolním a donucovacím režimu.

(1) Společná rybářská politika byla 
reformována nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1380/201328. 
Cíle společné rybářské politiky a 
požadavky na kontrolu rybolovu a 
vynucování jsou stanoveny v článcích 2 a 
36 uvedeného nařízení. Její úspěšné 
provádění závisí na zjednodušeném, 
účinném, transparentním a aktuálním 
kontrolním a donucovacím režimu, který se 
důsledně uplatňuje ve všech členských 
státech.

__________________ __________________
28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1380/2013 ze dne 
11. prosince 2013 o společné rybářské 
politice, o změně nařízení Rady (ES) 
č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 
a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 
a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. 
L 354, 28.12.2013, s. 22).

28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 1380/2013 ze dne 
11. prosince 2013 o společné rybářské 
politice, o změně nařízení Rady (ES) 
č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 
a o zrušení nařízení Rady (ES) 
č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 
a rozhodnutí Rady 2004/585/ES (Úř. věst. 
L 354, 28.12.2013, s. 22).
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Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení (ES) č. 1224/2009 ale bylo 
vypracováno před přijetím nové společné 
rybářské politiky. Mělo by být tedy 
změněno, aby se lépe vyřešily požadavky 
na kontrolu a vynucování společné 
rybářské politiky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1380/2013 a lépe se využívaly 
moderní a nákladově efektivnější kontrolní 
technologie.

(3) Nařízení (ES) č. 1224/2009 ale bylo 
vypracováno před přijetím nové společné 
rybářské politiky. Mělo by být tedy 
změněno, aby se lépe vyřešily požadavky 
na kontrolu a vynucování společné 
rybářské politiky v souladu s nařízením 
(EU) č. 1380/2013, lépe se využívaly 
moderní a nákladově efektivnější kontrolní 
technologie a zohledňovaly se nejnovější 
vědecké poznatky týkající se 
environmentální udržitelnosti 
rybolovných a akvakulturních činností.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Mezivládní panel pro změnu 
klimatu ve své zvláštní zprávě ze dne 24. 
září 2019 o oceánu a kryosféře v měnícím 
se klimatu („The Ocean and Cryosphere 
in a Changing Climate“) zdůrazňuje, že 
posilování preventivních přístupů, jako je 
obnova nadměrně využívaných nebo 
vyčerpaných lovišť a schopnost 
stávajících strategií řízení rybolovu 
reagovat, může snížit negativní dopady 
změny klimatu na rybolov a být přínosem 
pro regionální ekonomiky a zdroje obživy. 
Řízení rybolovu, které v průběhu času 
pravidelně posuzuje a aktualizuje opatření 
a zohledňuje při tom hodnocení 
budoucího vývoje ekosystémů, snižuje 
rizika pro rybolov, i když jeho schopnost 
řešit změny ekosystému je omezená.



PE647.141v04-00 6/67 AD\1217322CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Cíl udržitelného rozvoje č. 14 
stanoví, že nadměrný rybolov, nezákonný, 
nehlášený a neregulovaný rybolov a 
destruktivní rybolovné praktiky by měly 
být do roku 2020 zastaveny. Měly by být 
zavedeny plány řízení založené na 
vědeckých poznatcích, aby se populace 
ryb v co nejkratší době obnovily, a to 
alespoň na úrovně, které mohou 
produkovat maximální udržitelný výnos 
určený jejich biologickými vlastnostmi. 
Do roku 2020 je třeba zachovat alespoň 
10 % pobřežních a mořských oblastí, a to 
v souladu s vnitrostátním a mezinárodním 
právem a na základě nejlepších 
dostupných vědeckých informací.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4c) Soudržné, jasné, transparentní, 
spravedlivé a důkladné prosazování 
společné rybářské politiky pomůže nejen 
podpořit dynamický rybářský průmysl a 
zajistit odpovídající životní úroveň 
rybářských komunit, ale přispěje rovněž k 
dosažení udržitelnosti v odvětví rybolovu a 
k dosažení cílů v oblasti biologické 
rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Nařízení (ES) č. 1224/2009 bylo 
změněno nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/81231 za 
účelem sjednocení některých jeho 
ustanovení s povinností vykládky, 
stanovenou v článku 15 nařízení (EU) č. 
1380/2013. Pro zajištění řádné kontroly 
povinnosti vykládky je nezbytné vybavit na 
základě posouzení rizik určitý podíl 
rybářských plavidel elektronickými 
sledovacími zařízeními s trvalým 
záznamem, včetně systémů uzavřeného 
televizního okruhu (CCTV). Údaje ze 
systémů CCTV lze doplnit údaji z jiných 
elektronických sledovacích zařízení. Údaje 
z těchto zařízení, včetně systémů CCTV, 
umožní úředníkům členských států 
kontrolovat dodržování povinnosti 
vykládky na moři. Záznam ze systému 
CCTV by se měl týkat pouze zařízení a 
částí plavidel, ve kterých jsou produkty 
rybolovu přemisťovány na palubu, 
manipuluje se s nimi a skladují se. Záznam 
ze systému CCTV by měl být pořízen 
lokálně a měl by být na požádání 
zpřístupněn výhradně úředníkům členských 
států nebo inspektorům Unie, zejména v 
souvislosti s inspekcemi, šetřeními či 
audity.

(14) Nařízení (ES) č. 1224/2009 bylo 
změněno nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2015/81231 za 
účelem sjednocení některých jeho 
ustanovení s povinností vykládky, 
stanovenou v článku 15 nařízení (EU) č. 
1380/2013. Pro zajištění řádné kontroly 
povinnosti vykládky je na základě 
posouzení rizik provedeného Evropskou 
agenturou pro kontrolu rybolovu nezbytné 
vybavit určitý podíl rybářských plavidel 
elektronickými sledovacími zařízeními s 
trvalým záznamem, včetně systémů 
uzavřeného televizního okruhu (CCTV). 
Údaje ze systémů CCTV lze doplnit údaji z 
jiných elektronických sledovacích zařízení, 
jako jsou senzory rybolovné činnosti nebo 
systémy pro odhad velikosti úlovku. Údaje 
z těchto zařízení, včetně systémů CCTV, 
umožní úředníkům členských států 
kontrolovat dodržování povinnosti 
vykládky na moři. Záznam ze systému 
CCTV by se měl týkat pouze zařízení a 
částí plavidel, ve kterých jsou produkty 
rybolovu přemisťovány na palubu, 
manipuluje se s nimi a skladují se. Záznam 
ze systému CCTV by měl být pořízen 
lokálně a měl by být na požádání 
zpřístupněn výhradně úředníkům členských 
států nebo inspektorům Unie, zejména v 
souvislosti s inspekcemi, šetřeními či 
audity. Zařízení CCTV by nemělo 
obsahovat zvukový záznam.

__________________ __________________
31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, 
kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) 
č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) 
č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) 
č. 1224/2009 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 
a (EU) č. 1380/2013, pokud jde 
o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení 
Rady (ES) č. 1434/98 (Úř. věst. L 133, 

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2015/812 ze dne 20. května 2015, 
kterým se mění nařízení Rady (ES) 
č. 850/98, (ES) č. 2187/2005, (ES) 
č. 1967/2006, (ES) č. 1098/2007, (ES) 
č. 254/2002, (ES) č. 2347/2002 a (ES) 
č. 1224/2009 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 
a (EU) č. 1380/2013, pokud jde 
o povinnost vykládky, a zrušuje nařízení 
Rady (ES) č. 1434/98 (Úř. věst. L 133, 
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Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Při dosahování cílů společné 
rybářské politiky by měla být věnována 
plná pozornost dobrým životním 
podmínkám zvířat v souladu s článkem 13 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU) a popřípadě bezpečnosti potravin 
a krmiv a zdraví zvířat.

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Předkládání údajů o registraci 
úlovků v tištěném formátu vede k 
neúplnému a nespolehlivému podávání 
hlášení a v konečném důsledku k 
nedostatečnému hlášení úlovků 
provozovateli členským státům a 
členskými státy Komisi, a brání tak 
výměně informací mezi členskými státy. 
Považuje se tedy za nutné, aby velitelé 
zaznamenávali údaje o úlovcích digitálně a 
předkládali je elektronicky, zejména pokud 
jde o lodní deníky, prohlášení o překládce 
a prohlášení o vykládce.

(16) Předkládání údajů o registraci 
úlovků v tištěném formátu vede 
k neúplnému a nespolehlivému podávání 
hlášení a v konečném důsledku 
k nedostatečnému hlášení úlovků 
provozovateli členským státům 
a členskými státy Komisi, a brání tak 
výměně informací mezi členskými státy 
a jejich předávání uznaným vědeckým 
subjektům, které jsou zodpovědné za 
vydávání stanovisek pro stanovení 
rybolovných práv. Považuje se tedy za 
nutné, aby velitelé zaznamenávali údaje o 
úlovcích digitálně a předkládali je 
pravidelně elektronicky, zejména pokud 
jde o lodní deníky, prohlášení o překládce 
a prohlášení o vykládce. Členské státy by 
měly být odpovědné za poskytování 
nástrojů odborné přípravy velitelům s 
cílem usnadnit on-line zaznamenávání 
těchto údajů.
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Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Když rybářské plavidlo vypluje, 
mělo by ihned založit elektronický lodní 
deník a danému výjezdu se přiřadí 
jednoznačné identifikační číslo rybářského 
výjezdu. Lodní deník, prohlášení o 
překládce a prohlášení o vykládce by měla 
obsahovat odkaz na toto jednoznačné 
identifikační číslo rybářského výjezdu, aby 
bylo možné posílit kontroly a zlepšit 
potvrzování údajů členskými státy a 
sledovatelnost produktů rybolovu v 
dodavatelském řetězci. S cílem zlepšit a 
zjednodušit předávání informací o ztrátách 
lovných zařízení příslušným orgánům 
členských států by měl formát lodního 
deníku zahrnovat informace o ztracených 
zařízeních.

(20) Když rybářské plavidlo vypluje, 
mělo by ihned založit elektronický lodní 
deník a danému výjezdu se přiřadí 
jednoznačné identifikační číslo rybářského 
výjezdu. Lodní deník, prohlášení o 
překládce a prohlášení o vykládce by měla 
obsahovat odkaz na toto jednoznačné 
identifikační číslo rybářského výjezdu, aby 
bylo možné posílit kontroly a zlepšit 
potvrzování údajů členskými státy a 
sledovatelnost produktů rybolovu v 
dodavatelském řetězci. S cílem zlepšit a 
zjednodušit předávání informací o ztrátách 
lovných zařízení příslušným orgánům 
členských států by měl formát lodního 
deníku zahrnovat přesné informace o 
ztracených zařízeních, včetně místa, data a 
času, kdy došlo ke ztrátě, a velikosti a typu 
zařízení.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Pravidla pro předkládání 
souhrnných údajů o úlovcích a intenzitě 
rybolovu Komisi by se měla zjednodušit 
tak, že bude stanoven jeden termín pro 
veškerá podání.

(24) Pravidla pro předkládání 
souhrnných údajů o úlovcích a intenzitě 
rybolovu Komisi by se měla zjednodušit 
tak, že bude stanoven jeden termín pro 
veškerá podání. Tyto údaje by rovněž měly 
být šířeny a zpřístupňovány veřejnosti pod 
podmínkou odstranění citlivých údajů a v 
anonymizované podobě.

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Oblasti omezeného rybolovu jsou 
zřízeny právními předpisy Unie, 
vnitrostátními právními předpisy a 
mezinárodními dohodami. Proto by se 
ustanovení o kontrole oblastí omezeného 
rybolovu členskými státy měla vztahovat 
na tyto oblasti bez ohledu na to, kde se 
nacházejí. Pokud to bude možné, měla by 
být kontrolována i rekreační plavidla 
provádějící rybolov v oblastech omezeného 
rybolovu.

(29) Sítě chráněných oblastí pomáhají 
udržovat ekosystémové služby, včetně 
absorpce a ukládání uhlíku, a umožňují 
budoucí přizpůsobení založené na 
ekosystémech tím, že usnadňují pohyb 
druhů, populací a ekosystémů, ke kterým 
dochází v důsledku globálního oteplování 
a zvyšování hladiny moří. Oblasti 
omezeného rybolovu jsou zřízeny právními 
předpisy Unie, vnitrostátními právními 
předpisy a mezinárodními dohodami. Proto 
by se ustanovení o kontrole oblastí 
omezeného rybolovu členskými státy měla 
vztahovat na tyto oblasti bez ohledu na to, 
kde se nacházejí. Pokud to bude možné, 
měla by být kontrolována i rekreační 
plavidla provádějící rybolov v oblastech 
omezeného rybolovu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 32 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32a) Do šesti měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost by Komise a členské 
státy měly připravit a zahájit komunikační 
kampaň zaměřenou na rybáře a 
provozovatele v odvětví rekreačního 
rybolovu s cílem náležitě je informovat o 
nových ustanoveních v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) V souladu s požadavky na 
sledovatelnost stanovenými v článku 18 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(34) V souladu s požadavky na 
sledovatelnost stanovenými v článku 18 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
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(ES) č. 178/200232 stanoví prováděcí 
nařízení Komise (EU) č. 931/201133 určitá 
pravidla pro sledovatelnost konkrétně v 
odvětví potravin živočišného původu, tj. 
provozovatelé musejí evidovat konkrétní 
soubor informací, který bude na žádost 
zpřístupněn příslušným orgánům a 
poskytnut provozovateli, jemuž je produkt 
rybolovu dodán. V odvětví rybolovu je 
sledovatelnost důležitá nejen pro zajištění 
bezpečnosti potravin, ale i pro umožnění 
kontrol a zajištění ochrany zájmů 
spotřebitelů.

(ES) č. 178/200232 stanoví prováděcí 
nařízení Komise (EU) č. 931/201133 určitá 
pravidla pro sledovatelnost konkrétně v 
odvětví potravin živočišného původu, tj. 
provozovatelé musejí evidovat konkrétní 
soubor informací, který bude na žádost 
zpřístupněn příslušným orgánům a 
poskytnut provozovateli, jemuž je produkt 
rybolovu dodán. V odvětví rybolovu je 
sledovatelnost důležitá nejen pro zajištění 
bezpečnosti potravin, ale i pro umožnění 
kontrol, zajištění ochrany zájmů 
spotřebitelů, boj proti nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému rybolovu 
a ochranu rybářů, kteří dodržují zákon, 
před nekalou soutěží.

__________________ __________________
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 
stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, 
kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 
stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).

33 Prováděcí nařízení Komise (EU) 
č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o 
požadavcích na sledovatelnost stanovených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 pro potraviny 
živočišného původu (Úř. věst. L 242, 
20.9.2011, s. 2).

33 Prováděcí nařízení Komise (EU) 
č. 931/2011 ze dne 19. září 2011 o 
požadavcích na sledovatelnost stanovených 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 178/2002 pro potraviny 
živočišného původu (Úř. věst. L 242, 
20.9.2011, s. 2).

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Stejná pravidla by měla platit pro 
produkty rybolovu a akvakultury dovážené 
z třetích zemí. V případě dovážených 
produktů by měly povinné informace 
zajišťující sledovatelnost zahrnovat odkaz 
na osvědčení o úlovku stanovené nařízením 
(ES) č. 1005/200834.

(37) Stejná pravidla by měla platit pro 
produkty rybolovu a akvakultury dovážené 
z třetích zemí s cílem zachovat vysoké 
normy v oblasti bezpečnosti potravin a 
podporovat udržitelné rybolovné postupy v 
těchto zemích. V případě dovážených 
produktů by měly povinné informace 
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zajišťující sledovatelnost zahrnovat odkaz 
na osvědčení o úlovku stanovené nařízením 
(ES) č. 1005/200834.

__________________ __________________
34 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 
29. září 2008, kterým se zavádí systém 
Společenství pro předcházení, potírání a 
odstranění nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu, mění nařízení 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a 
(ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) 
č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. 
L 286, 29.10.2008, s. 1).

34 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 
29. září 2008, kterým se zavádí systém 
Společenství pro předcházení, potírání a 
odstranění nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu, mění nařízení 
(EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a 
(ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) 
č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999 (Úř. věst. 
L 286, 29.10.2008, s. 1).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby se zajistilo účinné a včasně 
předávání informací o produktech rybolovu 
a akvakultury zajišťujících sledovatelnost, 
měly by být tyto informace digitálně 
zaznamenávány a elektronicky přenášeny 
jak v rámci dodavatelského řetězce, tak na 
žádost i příslušným orgánům.

(38) Aby se zajistilo účinné a včasně 
předávání informací o produktech rybolovu 
a akvakultury zajišťujících sledovatelnost, 
měly by být tyto informace digitálně 
zaznamenávány a elektronicky přenášeny 
jak v rámci dodavatelského řetězce, tak 
nejvýše do 24 hodin i příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Pro dosažení cílů společné rybářské 
politiky je nejdůležitější spolehlivost a 
důsledný sběr údajů o úlovcích. Především 
je třeba co nejspolehlivěji zaznamenávat 
úlovky v okamžiku vykládky. Za tímto 
účelem je nezbytné posílit postupy týkající 
se vážení produktů rybolovu při vykládce.

(40) Pro dosažení cílů společné rybářské 
politiky je nejdůležitější spolehlivost a 
důsledný sběr údajů o úlovcích. Především 
je třeba co nejspolehlivěji zaznamenávat 
úlovky v okamžiku vykládky. Za tímto 
účelem je nezbytné posílit postupy týkající 
se vážení produktů rybolovu při vykládce a 
investovat do digitalizace v místech 
vykládky, čímž se usnadní systematický a 
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standardizovaný sběr údajů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Vážení by se mělo provádět na 
systémech schválených příslušnými orgány 
a měli by jej vykonávat provozovatelé 
zaregistrovaní členskými státy pro plnění 
tohoto úkolu. Všechny produkty by měly 
být při vykládce váženy podle druhů, čímž 
se zaručí přesnější hlášení úlovků. Dále by 
se měly záznamy o vážení zaznamenávat 
elektronicky a uchovávat po dobu tří let.

(41) Vážení by se mělo provádět na 
systémech schválených příslušnými orgány 
a měli by jej vykonávat provozovatelé 
zaregistrovaní členskými státy pro plnění 
tohoto úkolu. Všechny produkty by měly 
být při vykládce váženy podle druhů, čímž 
se zaručí přesnější hlášení úlovků. Dále by 
se měly záznamy o vážení zaznamenávat 
elektronicky a uchovávat po dobu tří let. 
Tyto systémy by měly splňovat minimální 
požadavky dohodnuté mezi členskými 
státy za účelem jejich standardizace v celé 
Unii.

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Za účelem zajištění rovných 
podmínek v členských státech, pokud jde o 
soudní postup v případě všech osob 
porušujících pravidla společné rybářské 
politiky, by se měla vyjasnit a posílit 
ustanovení v oblasti určení chování, které 
představuje závažné porušení takových 
pravidel.

(49) Za účelem zajištění rovných 
podmínek v členských státech, pokud jde o 
soudní postup v případě všech osob 
porušujících pravidla společné rybářské 
politiky, by se měla vyjasnit a posílit 
ustanovení v oblasti určení chování, které 
představuje závažné porušení takových 
pravidel, aby bylo zajištěno jejich 
důsledné uplatňování v plném rozsahu ve 
všech členských státech.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) Zpracování osobních údajů je 
nezbytné pro činnosti kontroly rybolovu a 
vynucování. Za účelem monitorování 
rybolovných práv, včetně čerpání kvót, by 
měla být Komise schopna zpracovávat 
údaje z lodních deníků, prohlášení o 
vykládce a prodejních dokladů a jiné údaje 
o rybolovné činnosti, aby mohla potvrzovat 
souhrnné údaje předkládané členskými 
státy. Komise by měla mít přístup k 
informacím, jako jsou inspekční zprávy a 
zprávy kontrolních pozorovatelů a 
databáze porušení předpisů, a měla by tyto 
informace zpracovávat, aby mohla 
provádět ověřování a audity a monitorovat 
kontrolní činnosti členských států. V 
souvislosti s přípravou mezinárodních 
dohod a opatření pro zachování zdrojů a se 
zajištěním souladu s těmito dohodami a 
opatřeními by Komise měla dle potřeby 
zpracovávat údaje o rybolovné činnosti 
rybářských plavidel Unie mimo vody Unie, 
včetně identifikačních čísel plavidel, jména 
vlastníka plavidla a jeho velitele.

(58) Zpracování osobních údajů je 
nezbytné pro činnosti kontroly rybolovu a 
vynucování. Za účelem monitorování 
rybolovných práv, včetně čerpání kvót, by 
měla být Komise schopna zpracovávat 
údaje z lodních deníků, prohlášení o 
vykládce a prodejních dokladů a jiné údaje 
o rybolovné činnosti, aby mohla potvrzovat 
souhrnné údaje předkládané členskými 
státy. Komise by měla mít přístup k 
informacím, jako jsou inspekční zprávy a 
zprávy kontrolních pozorovatelů a 
databáze porušení předpisů, a měla by tyto 
informace zpracovávat, aby mohla 
provádět ověřování a audity a monitorovat 
kontrolní činnosti členských států. V 
souvislosti s přípravou mezinárodních 
dohod a opatření pro zachování zdrojů a se 
zajištěním souladu s těmito dohodami a 
opatřeními by Komise měla dle potřeby 
zpracovávat údaje o rybolovné činnosti 
rybářských plavidel Unie mimo vody Unie, 
včetně identifikačních čísel plavidel, jména 
vlastníka plavidla a jeho velitele. V případě 
ohrožení veřejného zdraví nebo 
bezpečnosti potravin by měly být uložené 
údaje zpřístupněny příslušným orgánům.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58a) Veškeré shromážděné, předané a 
uložené osobní údaje musí být v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/6791a.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
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údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 4 – odst. 1 – bod 3

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) bod 3 se nahrazuje tímto:
3. „kontrolou“ sledování a dohled; „3. „kontrolou“ sledování a dohled nad 

jakoukoli rybolovnou nebo akvakulturní 
činností, trhy nebo aukcemi, na něž se 
vztahuje společná rybářská politika, 
včetně příslušných právních předpisů v 
oblasti životního prostředí;“

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b b (nové)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 4 – odst. 1 – bod 6

Platné znění Pozměňovací návrh

bb) bod 6 se nahrazuje tímto:
6. „úředníkem“ osoba, kterou 
vnitrostátní orgán, Komise nebo Agentura 
Společenství pro kontrolu rybolovu 
pověřily provedením inspekce;

„6. „úředníkem“ osoba, kterou 
vnitrostátní orgán, Komise nebo Evropská 
agentura pro kontrolu rybolovu pověřily 
provedením inspekce;“
(V celém textu by měly být všechny odkazy 
na „Agenturu Společenství pro kontrolu 
rybolovu“ změněny na „Evropskou 
agenturu pro kontrolu rybolovu“. Tato 
změna se týká celého textu. Její přijetí bude 
vyžadovat odpovídající změny v celém 
textu.)
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Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. b c (nové)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 4 – odst. 1 – bod 7

Platné znění Pozměňovací návrh

bc) bod 7 se nahrazuje tímto:
7. „inspektorem Unie“ úředník 
členského státu nebo Komise nebo 
subjektu jí určeného uvedený na seznamu 
podle článku 79;

„7. „inspektorem Unie“ úředník 
členského státu, Komise nebo Evropské 
agentury pro kontrolu rybolovu uvedený 
na seznamu podle článku 79;“

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 – písm. k a (nové)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 4 – odst. 1 – bod 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) doplňuje se nový bod, který zní:
„34a. „sledovatelností“ se rozumí 
sledovatelnost podle definice v čl. 3 
odst. 15 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 178/20021a.
__________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 
2002, kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se 
Evropský úřad pro bezpečnost potravin a 
stanoví postupy týkající se bezpečnosti 
potravin (Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1).“

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 8 – odst. 2 – písm. f a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) postupů pro oznamování ukončení 
používání lovných zařízení v souladu se 
směrnicemi Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/8831a a 2019/9041b.
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/883 ze dne 17. dubna 
2019 o přístavních zařízeních pro příjem 
odpadu z lodí (Úř. věst. L 151, 7.6.2019, 
s. 116).
1b Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/904 ze dne 5. června 
2019 o omezení dopadu některých 
plastových výrobků na životní prostředí 
(Úř. věst. L 155, 12.6.2019, s. 1).

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy provozují systémy 
sledování plavidel za účelem účinného 
sledování polohy a pohybu rybářských 
plavidel plujících pod jejich vlajkou bez 
ohledu na to, kde se nacházejí, a sledování 
rybářských plavidel ve vodách členských 
států prostřednictvím sběru a analýzy údajů 
o poloze plavidla. Každý členský stát 
vlajky zajistí nepřetržité a systematické 
sledování a kontrolu správnosti údajů o 
poloze plavidla.

1. Členské státy provozují systémy 
sledování plavidel za účelem účinného 
sledování polohy, pohybu a rybolovné 
činnosti rybářských plavidel plujících pod 
jejich vlajkou bez ohledu na to, kde se 
nacházejí, a sledování rybářských plavidel 
ve vodách členských států prostřednictvím 
sběru a analýzy údajů o poloze plavidla. 
Každý členský stát vlajky zajistí nepřetržité 
a systematické sledování a kontrolu 
správnosti údajů o poloze plavidla.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
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Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rybářská plavidla Unie musí mít na palubě 
instalováno plně funkční zařízení, které 
umožňuje automatickou lokalizaci 
a identifikaci daného plavidla systémem 
sledování plavidel pomocí přenosu údajů 
o poloze plavidla prováděného 
v pravidelných intervalech.

Rybářská plavidla Unie musí mít na palubě 
instalováno plně funkční zařízení, které 
umožňuje automatickou lokalizaci a 
identifikaci daného plavidla systémem 
sledování plavidel pomocí přenosu údajů o 
poloze plavidla prováděného v 
pravidelných intervalech téměř v reálném 
čase s možností odeslat údaje o poloze 
každých 10 minut.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy sledování plavidel musí rovněž 
umožňovat středisku pro sledování 
rybolovu členského státu vlajky podle 
článku 9a nepřetržitou komunikaci 
s rybářským plavidlem. Přenos údajů o 
poloze plavidla a komunikace probíhá přes 
satelitní spojení nebo může využívat 
zemskou mobilní síť, pokud je plavidlo v 
dosahu takové sítě.

Systémy sledování plavidel musí rovněž 
umožňovat středisku pro sledování 
rybolovu členského státu vlajky podle 
článku 9a nepřetržitou komunikaci 
s rybářským plavidlem. Přenos údajů o 
poloze plavidla a komunikace probíhá přes 
satelitní spojení nebo může využívat 
zemskou mobilní síť, pokud je plavidlo v 
dosahu takové sítě, nebo jinou dostupnou 
technologii pro datové komunikační 
spojení, která zajistí bezpečný a rychlý 
přenos.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od odstavce 2 mohou mít 3. Odchylně od odstavce 2 mohou mít 
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velitelé plavidel o celkové délce do 12 
metrů na palubě mobilní zařízení, které 
umožňuje automatickou lokalizaci a 
identifikaci daného plavidla systémem 
sledování plavidel pomocí záznamu a 
přenosu údajů o poloze plavidla 
prováděného v pravidelných intervalech. 
Pokud zařízení není v dosahu mobilní sítě, 
údaje o poloze plavidla se během této doby 
zaznamenávají a k jejich přenosu dojde, 
jakmile plavidlo znovu bude v dosahu 
takové sítě, nejpozději před vplutím do 
přístavu.

velitelé plavidel o celkové délce do 12 
metrů na palubě mobilní zařízení, které 
umožňuje automatickou lokalizaci a 
identifikaci daného plavidla systémem 
sledování plavidel pomocí záznamu a 
přenosu údajů o poloze plavidla 
prováděného v pravidelných intervalech 
téměř v reálném čase s možností odeslat 
údaje o poloze každých 10 minut. Pokud 
zařízení není v dosahu komunikační sítě, 
údaje o poloze plavidla se během této doby 
zaznamenávají a k jejich přenosu dojde, 
jakmile plavidlo znovu bude v dosahu 
takové sítě, nejpozději při vplutí do 
přístavu.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Nachází-li se rybářské plavidlo 
Unie ve vodách jiného členského státu, 
poskytuje členský stát vlajky údaje o 
poloze daného plavidla pomocí 
automatického přenosu středisku pro 
sledování rybolovu pobřežních členských 
států. Údaje o poloze plavidla se rovněž 
poskytují členskému státu, v jehož 
přístavech rybářské plavidlo 
pravděpodobně vyloží své úlovky nebo 
v jehož vodách pravděpodobně bude 
pokračovat v rybolovných činnostech.

4. Nachází-li se rybářské plavidlo 
Unie ve vodách jiného členského státu, 
poskytuje členský stát vlajky údaje o 
poloze daného plavidla pomocí 
automatického přenosu středisku pro 
sledování rybolovu pobřežních členských 
států. Údaje o poloze plavidla dotčeného 
rybářského výjezdu se pomocí 
automatického přenosu rovněž poskytují 
středisku pro sledování rybolovu v 
členském státě, v jehož přístavech rybářské 
plavidlo pravděpodobně vyloží své úlovky 
nebo v jehož vodách pravděpodobně bude 
pokračovat v rybolovných činnostech.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Provozuje-li rybářské plavidlo Unie 
činnost ve vodách třetí země nebo ve 
vodách, ve kterých jsou rybolovné zdroje 
spravovány regionální organizací pro řízení 
rybolovu podle čl. 3 odst. 1, a stanoví-li tak 
dohoda s dotčenou třetí zemí nebo 
příslušná pravidla dotčené organizace, 
poskytují se údaje o poloze plavidla rovněž 
této zemi nebo organizaci.

5. Provozuje-li rybářské plavidlo Unie 
činnost ve vodách třetí země nebo ve 
vodách, ve kterých jsou rybolovné zdroje 
spravovány regionální organizací pro řízení 
rybolovu podle čl. 3 odst. 1, a stanoví-li tak 
dohoda s dotčenou třetí zemí nebo 
příslušná pravidla dotčené organizace, 
poskytují se údaje o poloze plavidla 
dotčeného rybářského výjezdu pomocí 
automatického přenosu rovněž subjektu 
určenému touto zemí nebo organizací.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zřizují a provozují 
střediska pro sledování rybolovu, která 
sledují rybolovné činnosti a intenzitu 
rybolovu. Středisko pro sledování rybolovu 
každého členského státu sleduje rybářská 
plavidla plující pod jeho vlajkou bez 
ohledu na vody, ve kterých provozují 
činnost, nebo na přístav, ve kterém se 
nacházejí, a dále rybářská plavidla Unie 
plující pod vlajkou jiných členských států 
a rybářská plavidla třetích zemí, na která se 
vztahují ustanovení o systému sledování 
plavidel a která provozují činnost ve 
vodách pod svrchovaností nebo v jurisdikci 
dotčeného členského státu.

1. Členské státy zřizují a provozují 
střediska pro sledování rybolovu, která 
sledují rybolovné činnosti a intenzitu 
rybolovu. Středisko pro sledování rybolovu 
každého členského státu sleduje rybářská 
plavidla plující pod jeho vlajkou bez 
ohledu na vody, ve kterých provozují 
činnost, nebo na přístav, ve kterém se 
nacházejí, a dále rybářská plavidla Unie 
plující pod vlajkou jiných členských států 
a rybářská plavidla třetích zemí, na která se 
vztahují ustanovení o systému sledování 
plavidel a která provozují činnost ve 
vodách pod svrchovaností nebo v jurisdikci 
dotčeného členského státu. Střediska pro 
sledování rybolovu rovněž podávají 
zprávu o počtu opuštěných, ztracených 
nebo jinak vyřazených lovných zařízení a 
o opatřeních zaměřených na prevenci a 
omezení počtu takových zařízení.
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Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vlajky zajistí, aby 
střediska pro sledování rybolovu měla 
přístup ke všem příslušným údajům, 
zejména k údajům uvedeným v článcích 
109 a 110, a byla v provozu 24 hodin 
denně, 7 dnů v týdnu.

3. Členské státy vlajky zajistí, aby 
střediska pro sledování rybolovu měla 
přístup ke všem příslušným údajům, 
zejména k údajům uvedeným v článcích 
109 a 110, a byla v provozu 24 hodin 
denně, 7 dnů v týdnu a zajišťovala 
nepřetržité monitorování a přístup.

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 a – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy vlajky použijí údaje 
shromážděné středisky pro sledování 
rybolovu k hodnocení provádění jiných 
právních předpisů Unie, zejména 
směrnice Rady 92/43/EHS1a a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES1b, 2009/147/ES1c a 
2014/89/EU1d.
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
1b Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí) 
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(Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
1c Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
1d Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 
2014, kterou se stanoví rámec pro územní 
plánování námořních prostor (Úř. věst. L 
257, 28.8.2014, s. 135).

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 a – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Střediska pro sledování rybolovu 
podpoří sledování plavidel v reálném čase, 
aby bylo možné okamžitě provést 
donucovací opatření.

Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 a – odst. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) opatření, která je třeba přijmout k 
prevenci, omezení a odstranění problému 
opuštěných, ztracených nebo jinak 
vyřazených lovných zařízení.

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souladu se směrnicí 2002/59/ES musí 
být rybářské plavidlo o celkové délce větší 
než 15 metrů vybaveno systémem 
automatické identifikace splňujícím 
výkonnostní normy vypracované 
Mezinárodní námořní organizací.“

V souladu se směrnicí 2002/59/ES musí 
být rybářské plavidlo o celkové délce větší 
než 15 metrů vybaveno plně a nepřetržitě 
fungujícím systémem automatické 
identifikace splňujícím výkonnostní normy 
vypracované Mezinárodní námořní 
organizací.

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V článku 10 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
1a. Odchylně od odstavce 1, pokud se 
velitel rybářského plavidla Unie domnívá, 
že nepřetržitý provoz systému automatické 
identifikace by mohl ohrozit bezpečnost, 
nebo pokud bezprostředně hrozí 
bezpečnostní incident, může být systém 
automatické identifikace vypnut.
Je-li systém automatické identifikace 
vypnut v souladu s prvním pododstavcem, 
velitel rybářského plavidla Unie oznámí 
toto opatření a jeho důvod příslušným 
orgánům svého členského státu vlajky a 
případně příslušným orgánům pobřežního 
státu. Velitel znovu spustí systém 
automatické identifikace, jakmile zmizí 
zdroj nebezpečí.

Odůvodnění

Velitel rybářského plavidla musí mít povinnost udržovat systémy automatické identifikace na 
palubě v nepřetržitém provozu, ledaže je z bezpečnostních důvodů povinen je vypnout.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 b (nový)
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Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b) V článku 10 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„1b. Členské státy zajistí, aby byly údaje 
ze systému automatické identifikace 
poskytnuty jejich vnitrostátním orgánům 
pro kontrolu rybolovu pro účely kontroly, 
včetně křížové kontroly údajů ze systému 
automatické identifikace s jinými 
dostupnými údaji v souladu s články 109 a 
110.“

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 14 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) odhad výmětů jako ekvivalent živé 
hmotnosti v objemu pro každý druh, na 
který se nevztahuje povinnost vykládky;

h) odhad výmětů jako ekvivalent živé 
hmotnosti v objemu a počtu pro každý 
druh, na který se nevztahuje povinnost 
vykládky;

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro účely souladu s jinými 
právními předpisy Unie, zejména se 
směrnicí Rady 92/43/EHS1a, směrnicemi 
2008/56/ES1b, 2009/147/ES1c a 
2014/89/EU1d a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/10041e, v 
případě odlovu citlivých druhů obsahuje 
lodní deník rovněž tyto informace:
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a) ulovené druhy;
b) počet ulovených jedinců;
c) datum a zeměpisnou polohu 
odlovu;
d) počet zabitých jedinců;
e) počet vypuštěných jedinců;
f) počet zraněných a vypuštěných 
jedinců;
________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 
rostlin (Úř. věst. L 206, 22.7.1992, s. 7).
1b Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/56/ES ze dne 17. června 2008, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti mořské 
environmentální politiky (rámcová 
směrnice o strategii pro mořské prostředí) 
(Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
1c Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).
1d Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/89/EU ze dne 23. července 
2014, kterou se stanoví rámec pro územní 
plánování námořních prostor (Úř. věst. L 
257, 28.8.2014, s. 135).
1e Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2017/1004 ze dne 17. května 
2017 o vytvoření rámce Unie pro 
shromažďování, správu a využívání údajů 
v odvětví rybolovu a pro podporu 
vědeckého poradenství pro společnou 
rybářskou politiku a o zrušení nařízení 
Rady (ES) č. 199/2008 (Úř. věst. L 157, 
20.6.2017, s. 1).
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Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Velitelé plavidel Unie 
provádějících odlov o celkové délce 12 
metrů nebo větší předloží elektronicky 
údaje uvedené v článku 14 příslušnému 
orgánu svého členského státu vlajky po 
dokončení poslední rybolovné operace a 
před vplutím do přístavu.

2. Velitelé plavidel Unie 
provádějících odlov o celkové délce 12 
metrů nebo větší předloží elektronicky 
údaje uvedené v článku 14 příslušnému 
orgánu svého členského státu vlajky po 
dokončení poslední rybolovné operace a 
před vplutím do přístavu. 

První pododstavec se použije ode dne ... 
[18 měsíců ode dne použitelnosti článku 
15]. Před tímto datem mohou velitelé 
plavidel Unie provádějících odlov o 
celkové délce menší než 12 metrů i nadále 
předkládat informace uvedené v článku 
14 na papíře.

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Příslušné orgány pobřežního 
členského státu přijímají elektronická 
hlášení obdržená od členského státu vlajky 
obsahující údaje z rybářských plavidel 
uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.

4. Příslušné orgány členského státu 
vlajky zasílají elektronická hlášení 
obsahující údaje z rybářských plavidel 
získané dle odstavců 1, 2 a 3 příslušným 
orgánům pobřežního členského státu. 
Příslušné orgány pobřežního členského 
státu přijímají elektronická hlášení 
obdržená od členského státu vlajky 
obsahující údaje z rybářských plavidel 
uvedených v odstavcích 1, 2 a 3.
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Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Velitelé plavidel třetích zemí 
provádějících odlov, která provozují 
činnost ve vodách Unie, elektronicky 
předloží údaje uvedené v článku 14 
příslušnému orgánu pobřežního členského 
státu.“

5. Velitelé plavidel třetích zemí 
provádějících odlov, která provozují 
činnost ve vodách Unie, elektronicky 
předloží údaje uvedené v článku 14 
příslušnému orgánu pobřežního členského 
státu za stejných podmínek jako velitelé 
rybářských plavidel Unie.“

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 19 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud se lze na základě analýzy 
předložených informací a dalších 
dostupných informací důvodně domnívat, 
že rybářské plavidlo nedodržuje pravidla 
společné rybářské politiky, požádají 
příslušné orgány členského státu vlajky o 
spolupráci třetí zemi, ve které má plavidlo 
v úmyslu provést vykládku, a to s ohledem 
na případnou inspekci. Za tímto účelem 
může členský stát vlajky vyžadovat, aby 
rybářské plavidlo provedlo vykládku v 
jiném přístavu nebo pozdrželo čas vplutí 
do přístavu nebo vykládky.

4. Pokud se lze na základě analýzy 
předložených informací a dalších 
dostupných informací důvodně domnívat, 
že rybářské plavidlo nedodržuje pravidla 
společné rybářské politiky nebo pravidla 
platná pro vody třetí země nebo pro volné 
moře, kde plavidlo provozuje činnost, 
požádají příslušné orgány členského státu 
vlajky o spolupráci třetí zemi, ve které má 
plavidlo v úmyslu provést vykládku, a to s 
ohledem na případnou inspekci. Za tímto 
účelem může členský stát vlajky 
vyžadovat, aby rybářské plavidlo provedlo 
vykládku v jiném přístavu nebo pozdrželo 
čas vplutí do přístavu nebo vykládky.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19
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Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 20 – odst. 2 b – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) třímístný písmenný kód FAO 
jednotlivých druhů a příslušnou 
zeměpisnou oblast, v níž byly úlovky 
získány;

c) třímístný písmenný kód FAO 
jednotlivých překládaných druhů a 
příslušnou zeměpisnou oblast, v níž byly 
úlovky získány;

Pozměňovací návrh 47

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 19
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 20 – odst. 2 b – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) předpokládaná množství každého 
druhu v kilogramech hmotnosti produktu a 
živé hmotnosti, rozčleněná podle druhu 
obchodní úpravy;

d) předpokládaná množství každého 
překládaného druhu v kilogramech 
hmotnosti produktu a živé hmotnosti, 
rozčleněná podle druhu obchodní úpravy;

Pozměňovací návrh 48

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 21 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) třímístný písmenný kód FAO 
jednotlivých druhů a příslušnou 
zeměpisnou oblast, v níž byly úlovky 
získány;

c) třímístný písmenný kód FAO 
jednotlivých překládaných druhů a 
příslušnou zeměpisnou oblast, v níž byly 
úlovky získány;

Pozměňovací návrh 49

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 20
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 21 – odst. 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) odhadovaná množství každého 
druhu v kilogramech hmotnosti produktu a 
živé hmotnosti, rozčleněná podle druhu 
obchodní úpravy, nebo případně v počtu 
jedinců, včetně, v samostatné položce, 
množství nebo počtu jedinců 
nedosahujících minimální referenční 
velikosti pro zachování zdrojů;

d) odhadovaná množství každého 
překládaného druhu v kilogramech 
hmotnosti produktu a živé hmotnosti, 
rozčleněná podle druhu obchodní úpravy, 
nebo případně v počtu jedinců, včetně, v 
samostatné položce, množství nebo počtu 
jedinců nedosahujících minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů;

Pozměňovací návrh 50

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 23 – odst. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) množství odpadu v metrech 
krychlových shromážděné prostřednictvím 
rybolovných operací v souladu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/8831a;
________________
1a Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/88 ze dne 17. dubna 
2019 o přístavních zařízeních pro příjem 
odpadu z lodí (Úř. věst. L 151, 7.6.2019, 
s. 116).

Pozměňovací návrh 51

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 25 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí účinnou 
kontrolu povinnost vykládky. Za tímto 
účelem musí být minimální procentní podíl 
rybářských plavidel plujících pod jejich 

1. Členské státy zajistí účinnou 
kontrolu povinnosti vykládky, náhodných 
úlovků citlivých druhů a spolehlivosti 
údajů o úlovcích. Za tímto účelem musí 
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vlajkou a zabývajících se lovem druhů, na 
které se vztahuje povinnost vykládky, 
stanovený v souladu s odstavcem 2 
vybaven systémy uzavřeného televizního 
okruhu (CCTV) s trvalým záznamem, jež 
disponují funkcí ukládání údajů.

být minimální procentní podíl všech 
rybářských plavidel plujících pod jejich 
vlajkou a zabývajících se lovem druhů, na 
které se vztahuje povinnost vykládky, 
stanovený v souladu s odstavcem 2 
vybaven systémy uzavřeného televizního 
okruhu (CCTV) s trvalým záznamem, 
síťovými senzory a požadovanými 
systémy, jež disponují funkcí ukládání 
údajů. Tyto systémy CCTV nemusí 
zaznamenávat zvukový signál a zvukový 
signál se nepoužije pro účely 
monitorování.

Pozměňovací návrh 52

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 25 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Procentní podíl rybářských plavidel 
uvedený v odstavci 1 se uvádí pro různé 
kategorie rizik ve stanovených 
kontrolních a inspekčních programech 
přijatých podle článku 95. Tyto programy 
rovněž stanoví kategorie rizik a druhy 
rybářských plavidel, která do takových 
kategorií patří.

2. Procentní podíl rybářských plavidel 
uvedený v odstavci 1 se uvádí na základě 
všech rybářských plavidel, na něž se 
vztahují zvláštní kontrolní a inspekční 
programy přijaté podle článku 95, a na 
základě počtu rybářských plavidel, která 
byla na základě posouzení rizik 
provedeného Evropskou agenturou pro 
kontrolu rybolovu označena za plavidla s 
vysokým nebo velmi vysokým rizikem 
nedodržení pravidel společné rybářské 
politiky. 

Pozměňovací návrh 53

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 33 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vlajky 
zaznamenává všechny údaje týkající se 

1. Každý členský stát vlajky 
zaznamenává všechny údaje týkající se 



AD\1217322CS.docx 31/67 PE647.141v04-00

CS

úlovků a intenzity rybolovu uvedené v 
tomto nařízení, zejména údaje uvedené 
v článcích 14, 21, 23, 55, 59a, 62, 66 a 68, 
a uchovává originály těchto údajů po dobu 
alespoň tří let v souladu s vnitrostátními 
předpisy.

úlovků a intenzity rybolovu uvedené v 
tomto nařízení, zejména údaje uvedené 
v článcích 14, 21, 23, 25a, 55, 59a, 62, 66 a 
68, a uchovává originály těchto údajů po 
dobu alespoň tří let v souladu s 
vnitrostátními předpisy.

Pozměňovací návrh 54

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 27
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 33 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pokud členský stát zjistí 
nesrovnalosti mezi informacemi 
předloženými Komisi v souladu s odstavci 
2 a 3 a výsledky potvrzování, které 
proběhne v souladu s článkem 109, 
předloží členský stát Komisi opravená 
množství stanovená na základě tohoto 
potvrzování, jakmile budou k dispozici, 
avšak nejpozději do 12 měsíců ode dne 
vykládky.

4. Pokud členský stát zjistí 
nesrovnalosti mezi informacemi 
předloženými Komisi v souladu s odstavci 
2 a 3 a výsledky potvrzování, které 
proběhne v souladu s článkem 109, 
předloží členský stát Komisi opravená 
množství stanovená na základě tohoto 
potvrzování, jakmile budou k dispozici, 
avšak nejpozději do šesti měsíců ode dne 
vykládky.

Pozměňovací návrh 55

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 28
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 34 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může členský stát požádat o 
častější předkládání podrobnějších 
informací, než je uvedeno v článku 33, 
pokud má za to, že 80 % kvóty pro 
populaci nebo skupinu populací bylo 
vyčerpáno.

Komise může členský stát požádat o 
častější předkládání podrobnějších 
informací, než je uvedeno v článku 33, 
pokud má za to, že 70 % kvóty pro 
populaci nebo skupinu populací bylo 
vyčerpáno.
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Pozměňovací návrh 56

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 37 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud újma, kterou utrpěl členský 
stát, pro nějž byl vydán zákaz rybolovu 
před vyčerpáním jeho rybolovných práv, 
nebyla odstraněna, přijme Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů opatření 
s cílem náležitě nahradit způsobenou újmu. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 119 
odst. 2. Tato opatření mohou spočívat 
v provedení odpočtu z rybolovných práv 
kteréhokoli členského státu, který přečerpal 
svá rybolovná práva, a takto odečtená 
množství se pak úměrně rozdělí mezi 
členské státy, jejichž rybolovné činnosti 
byly zakázány před vyčerpáním jejich 
rybolovných práv.

2. Pokud újma, kterou utrpěl členský 
stát, pro nějž byl vydán zákaz rybolovu 
před vyčerpáním jeho rybolovných práv, 
nebyla odstraněna, přijme Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů opatření 
s cílem náležitě nahradit způsobenou újmu. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 119 
odst. 2. Tato opatření mohou spočívat 
v provedení odpočtu z rybolovných práv 
kteréhokoli členského státu, který přečerpal 
svá rybolovná práva, nebo v pokutě 
odpovídající hodnotě nadměrně odlovené 
populace, a takto odečtená množství se pak 
úměrně rozdělí mezi členské státy, jejichž 
rybolovné činnosti byly zakázány před 
vyčerpáním jejich rybolovných práv.

Pozměňovací návrh 57

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 31 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 37 – odst. 4 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) případně jakékoli jiné nezbytné 
opatření pro nápravu utrpěné újmy.

g) případně jakékoli jiné nezbytné 
opatření pro nápravu utrpěné újmy, jako 
jsou pokuty nebo finanční odškodnění 
poškozeného členského státu.

Pozměňovací návrh 58

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 48 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud nelze ztracené lovné zařízení 
vytáhnout, zapíše velitel plavidla informaci 
o ztraceném zařízení do lodního deníku 
podle čl. 14 odst. 3. Příslušný orgán 
členského státu vlajky uvědomí příslušný 
orgán pobřežního členského státu.

3. Pokud nelze ztracené lovné zařízení 
vytáhnout, zapíše velitel plavidla informaci 
o ztraceném zařízení neprodleně do 
lodního deníku podle čl. 14 odst. 3. 
Příslušný orgán členského státu vlajky 
neprodleně uvědomí příslušný orgán 
pobřežního členského státu.

Pozměňovací návrh 59

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 42 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 48 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy shromažďují a 
zaznamenávají informace o ztracených 
lovných zařízeních a na žádost předávají 
tyto informace Komisi.“

5. Členské státy shromažďují a 
zaznamenávají veškeré informace o 
ztracených lovných zařízeních, která nelze 
vytáhnout, podle čl. 48 odst. 3 a na žádost 
předávají tyto informace Komisi.

Pozměňovací návrh 60

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 50 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kontrola oblastí omezeného rybolovu Kontrola oblastí omezeného rybolovu 
a chráněných mořských oblastí

Pozměňovací návrh 61

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 50 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Rybolovné činnosti v oblastech 
omezeného rybolovu, které se nacházejí ve 
vodách Unie, kontroluje pobřežní členský 
stát. Pobřežní členský stát musí být 
vybaven systémem pro detekci a záznam 
vplutí rybářských plavidel do oblastí 
omezeného rybolovu spadajících pod jeho 
svrchovanost nebo jurisdikci, proplutí přes 
tyto oblasti a vyplutí z nich.

1. Rybolovné činnosti v oblastech 
omezeného rybolovu a v chráněných 
mořských oblastech, které se nacházejí ve 
vodách Unie, kontroluje pobřežní členský 
stát. Pobřežní členský stát musí být 
vybaven systémem pro detekci a záznam 
vplutí rybářských plavidel do oblastí 
omezeného rybolovu a do chráněných 
mořských oblastí spadajících pod jeho 
svrchovanost nebo jurisdikci, proplutí přes 
tyto oblasti a vyplutí z nich.

Pozměňovací návrh 62

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 50 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rybolovné činnosti rybářských 
plavidel Unie v oblastech omezeného 
rybolovu, které se nacházejí na volném 
moři nebo ve vodách třetích zemí, 
kontroluje členský stát vlajky.

2. Rybolovné činnosti rybářských 
plavidel Unie v oblastech omezeného 
rybolovu a chráněných mořských 
oblastech, které se nacházejí v oblastech 
mimo vnitrostátní jurisdikci nebo ve 
vodách třetích zemí, kontroluje členský stát 
vlajky.

Pozměňovací návrh 63

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 50 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Proplutí oblastmi omezeného 
rybolovu se všem rybářským plavidlům, 
která nemají oprávnění k rybolovu v těchto 
oblastech, povoluje za těchto podmínek:

3. Proplutí oblastmi omezeného 
rybolovu nebo chráněnými mořskými 
oblastmi se všem rybářským plavidlům, 
která nemají oprávnění k rybolovu v těchto 
oblastech, povoluje za těchto podmínek:
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Pozměňovací návrh 64

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 50 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) rychlost během proplutí není nižší 
než 6 uzlů, s výjimkou případů vyšší moci 
nebo nepříznivých podmínek. V takových 
případech velitel plavidla okamžitě 
informuje středisko pro sledování rybolovu 
svého členského státu vlajky, které poté 
informuje příslušné orgány pobřežního 
členského státu.

b) během proplutí nejsou povoleny 
žádné zastávky a rychlost během proplutí 
není nižší než 6 uzlů, s výjimkou případů 
vyšší moci nebo nepříznivých podmínek. 
V takových případech velitel plavidla 
okamžitě informuje středisko pro sledování 
rybolovu svého členského státu vlajky, 
které poté informuje příslušné orgány 
pobřežního členského státu.

Pozměňovací návrh 65

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 50 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) neexistují žádné zvláštní zákazy 
proplutí plavidel v oblasti nebo po určité 
období dne nebo roku.

Pozměňovací návrh 66

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 50 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Četnost předávání údajů ze 
sledování plavidel se automaticky zvyšuje 
na téměř reálný čas od vstupu do oblasti 
omezeného rybolovu nebo do chráněné 
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mořské oblasti až do vyplutí plavidla z této 
oblasti.

Pozměňovací návrh 67

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zavedou systém registrace nebo 
licencování, který sleduje počet fyzických i 
právnických osob podílejících se na 
rekreačním rybolovu, a

a) zavedou systém registrace nebo 
licencování, který sleduje počet fyzických i 
právnických osob podílejících se na 
rekreačním rybolovu, a informují žadatele 
o zavedených unijních opatřeních pro 
zachování rybolovných zdrojů, a

Pozměňovací návrh 68

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o populace, skupiny 
populací a druhy, na které se vztahují 
opatření Unie pro zachování zdrojů platná 
pro rekreační rybolov, členské státy:

Pokud jde o druhy, populace nebo skupiny 
populací, na které se vztahují opatření Unie 
pro zachování zdrojů, jako jsou kvóty, 
omezení odlovu či omezení množství 
úlovků, platná pro rekreační rybolov, 
členské státy:

Pozměňovací návrh 69

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Tento článek se použije na všechny 
činnosti rekreačního rybolovu, včetně 

6. Tento článek se použije na všechny 
činnosti rekreačního rybolovu prováděné s 
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rybolovné činnosti pořádané obchodními 
subjekty v odvětví cestovního ruchu a v 
oblasti sportovních soutěží.“

pomocí plavidla nebo z břehu a za použití 
jakékoli metody lovu nebo sběru, včetně 
rybolovné činnosti pořádané obchodními 
subjekty v odvětví cestovního ruchu a v 
oblasti sportovních soutěží.

Pozměňovací návrh 70

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 58 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Partie produktů rybolovu 
a akvakultury, které byly nebo 
pravděpodobně budou umístěny na trh v 
Unii či byly nebo pravděpodobně budou 
vyvezeny, musí být odpovídajícím 
způsobem označeny, včetně označení 
štítkem, aby se zajistila sledovatelnost 
jednotlivých partií.

3. Partie produktů rybolovu 
a akvakultury, které byly nebo 
pravděpodobně budou umístěny na trh v 
Unii či byly nebo pravděpodobně budou 
vyvezeny, musí být odpovídajícím 
způsobem označeny, včetně označení 
štítkem, aby se zajistila sledovatelnost 
jednotlivých partií a spotřebitelé mohli 
jasně zjistit původ ryb.

Pozměňovací návrh 71

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 58 – odst. 6 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) u produktů rybolovu ulovených na 
moři číslo IMO nebo, není-li číslo IMO k 
dispozici, jiné jedinečné identifikační číslo 
plavidla provádějícího odlov.

Pozměňovací návrh 72

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 58 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy mohou osvobodit od 
požadavků stanovených v tomto článku 
malá množství produktů prodávaných 
přímo z rybářských plavidel spotřebitelům 
za předpokladu, že jejich hmotnost 
nepřekročí 5 kg produktu rybolovu na 
spotřebitele a den.

7. Členské státy mohou osvobodit od 
požadavků stanovených v tomto článku 
malá množství produktů prodávaných 
přímo z rybářských plavidel spotřebitelům 
za předpokladu, že jejich hmotnost 
nepřekročí 5 kg produktu rybolovu na 
spotřebitele a den a 150 kg produktu 
rybolovu na plavidlo a týden.

Pozměňovací návrh 73

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 58 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) digitalizaci informací zajišťujících 
sledovatelnost a jejich elektronické 
předávání;

a) digitalizaci informací zajišťujících 
sledovatelnost a jejich elektronické 
předávání, včetně přístupu spotřebitelů k 
těmto informacím;

Pozměňovací návrh 74

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 49
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 60 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Odchylně od odstavce 1 mohou 
členské státy po vykládce povolit vážení 
netříděných produktů rybolovu, jestliže 
jsou splněny tyto podmínky:

vypouští se

a) vážení netříděného produktu 
rybolovu se provádí na systému 
provozovaném nebo kontrolovaném 
příslušnými orgány po vykládce a před 
přepravou, skladováním nebo uvedením 
na trh;
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b) v případě netříděných vykládek, 
které nejsou určeny k lidské spotřebě: 
členský stát přijal plán namátkových 
kontrol zohledňující rizika a Komise tento 
plán schválila;
c) v případě produktů rybolovu 
určených k lidské spotřebě: proběhne 
druhé vážení podle druhů produktů 
rybolovu, které provede registrovaná 
osoba provádějící vážení. Toto druhé 
vážení může proběhnout po přepravě, 
v dražebním středisku, v prostorách 
registrovaného odběratele nebo 
organizace producentů. Výsledek druhého 
vážení se oznámí veliteli.

Odůvodnění

V zájmu zajištění rovných podmínek v celé oblasti rybolovu EU a vzhledem k nedávným 
případům podvodů v souvislosti s požadavky na vážení podle stávajícího nařízení o kontrole 
je důležité odstranit všechny odchylky v článku 60.

Pozměňovací návrh 75

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 59 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 73 – odst. 7

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) odstavec 7 se nahrazuje tímto:
7. Velitelé rybářských plavidel 
Společenství poskytují přiděleným 
kontrolním pozorovatelům náležité 
ubytování, usnadňují jejich práci a nebrání 
jim ve výkonu jejich povinností. Velitelé 
rybářských plavidel Společenství rovněž 
poskytují kontrolním pozorovatelům 
přístup do příslušných částí plavidla 
i k úlovku a k dokumentům plavidla, 
včetně elektronických souborů.

„7. Velitelé rybářských plavidel Unie 
poskytují přiděleným kontrolním 
pozorovatelům náležité ubytování, 
usnadňují jejich práci a nebrání jim ve 
výkonu jejich povinností. Velitelé 
rybářských plavidel Unie rovněž poskytují 
kontrolním pozorovatelům přístup do 
příslušných částí plavidla i k úlovku 
a k dokumentům plavidla, včetně 
elektronických souborů.“;
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Pozměňovací návrh 76

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 59 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 73 – odst. 9 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) minimální požadavky Unie na 
odbornou přípravu unijních kontrolních 
pozorovatelů.

Pozměňovací návrh 77

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 60
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 74 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Úředníci ověřují soulad činností 
vykonávaných provozovateli a veliteli 
s pravidly společné rybářské politiky, 
zejména:

3. Úředníci ověřují soulad činností 
vykonávaných provozovateli a veliteli 
s pravidly společné rybářské politiky a 
politiky Unie v oblasti životního prostředí, 
zejména:

Pozměňovací návrh 78

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 60
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 74 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) legalitu produktů rybolovu 
uchovávaných na plavidle, skladovaných, 
přepravovaných, překládaných, 
přemisťovaných, vykládaných, 
zpracovávaných nebo uváděných na trh 
a správnost dokumentace nebo 
elektronických sdělení, která se jich týkají;

a) legalitu produktů rybolovu 
uchovávaných na plavidle, skladovaných, 
přepravovaných, překládaných, 
přemisťovaných, vykládaných, 
zpracovávaných nebo uváděných na trh 
a správnost dokumentace nebo 
elektronických sdělení, která se jich týkají;
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Pozměňovací návrh 79

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 60
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 74 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) legalitu lovného zařízení 
používaného pro cílové druhy a pro úlovky 
uchovávané na plavidle a vybavení 
používané k vytažení lovného zařízení 
podle článku 48;

b) legalitu lovného zařízení 
používaného pro cílové druhy i druhy 
ulovené jako vedlejší úlovek a pro úlovky 
uchovávané na plavidle a vybavení 
používané k vytažení lovného zařízení 
podle článku 48;

Pozměňovací návrh 80

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 60
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 74 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Úředníci musejí být schopni 
kontrolovat všechny důležité prostory, 
paluby a kajuty. Rovněž musejí být 
schopni kontrolovat úlovky, ať už 
zpracované nebo nezpracované, sítě nebo 
další zařízení, vybavení, kontejnery a obaly 
obsahující ryby nebo produkty rybolovu 
a jakékoli příslušné dokumenty nebo 
elektronická sdělení, která považují za 
nezbytná pro ověření dodržování pravidel 
společné rybářské politiky. Musejí být také 
schopni klást otázky osobám, které mohou 
být považovány za zdroj informací 
v souvislosti s předmětem inspekce.

4. Úředníkům musí být umožněno 
kontrolovat všechny důležité prostory, 
paluby a kajuty. Rovněž musejí být 
schopni kontrolovat úlovky, ať už 
zpracované nebo nezpracované, sítě nebo 
další zařízení, vybavení, zmírňující 
opatření zavedená na palubě s cílem 
zamezit náhodným úlovkům, kontejnery a 
obaly obsahující ryby nebo produkty 
rybolovu a jakékoli příslušné dokumenty 
nebo elektronická sdělení, která považují 
za nezbytná pro ověření dodržování 
pravidel společné rybářské politiky. Musejí 
být také schopni klást otázky osobám, které 
mohou být považovány za zdroj informací 
v souvislosti s předmětem inspekce.

Pozměňovací návrh 81

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 60
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Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 74 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Úředníci jsou řádně vyškoleni k 
plnění svých inspekčních a kontrolních 
povinností a jsou jim poskytnuty zdroje 
nezbytné k řádnému výkonu jejich práce.

Pozměňovací návrh 82

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 60
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 74 – odst. 6 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) přijetí přístupu zohledňujícího 
rizika členskými státy při výběru 
inspekčních cílů;

b) přijetí přístupu členských států k 
výběru inspekčních cílů založeného na 
posouzení rizik a minimální četnosti 
inspekcí;

Pozměňovací návrh 83

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 60
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 78 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy vytvářejí a aktualizují 
elektronickou databázi, do které nahrávají 
všechny inspekční zprávy a zprávy o 
dohledu týkající se rybářských plavidel 
plujících pod jejich vlajkou, které 
vypracovali jejich úředníci nebo úředníci 
jiných členských států či úředníci třetích 
zemí, a jiné inspekční zprávy a zprávy o 
dohledu vypracované jejich úředníky.

1. Členské státy vytvářejí a aktualizují 
veřejně přístupnou elektronickou databázi 
informací, které nejsou důvěrné ani 
citlivé, do které nahrávají všechny 
inspekční zprávy a zprávy o dohledu 
týkající se rybářských plavidel plujících 
pod jejich vlajkou, které vypracovali jejich 
úředníci nebo úředníci jiných členských 
států či úředníci třetích zemí, a jiné 
inspekční zprávy a zprávy o dohledu 
vypracované jejich úředníky.
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Pozměňovací návrh 84

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 60
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 79 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) na odbornou přípravu inspektorů 
rybolovu v třetích zemích s cílem podpořit 
kontrolu unijních plavidel mimo území 
Unie.

Pozměňovací návrh 85

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 60
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 79 – odst. 7 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) minimálních požadavků na 
odbornou přípravu inspektorů Unie, 
včetně podrobných znalostí společné 
rybářské politiky a příslušných právních 
předpisů Unie v oblasti životního 
prostředí;

Pozměňovací návrh 86

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 63
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 82 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě zjištěného závažného 
porušení předpisů musejí být úředníci 
schopni zůstat na rybářské plavidle, dokud 
neproběhne šetření podle článku 85.“

2. V případě zjištěného závažného 
porušení předpisů musí být úředníkům 
umožněno zůstat na rybářském plavidle, 
dokud neproběhne šetření podle článku 85.
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Pozměňovací návrh 87

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 68
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 88 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Není-li členský stát vykládky nebo 
překládky členským státem vlajky 
a nepřijmou-li jeho příslušné orgány 
patřičná opatření proti odpovědným 
fyzickým nebo právnickým osobám ani 
nepředají řízení v souladu s článkem 86, 
může být množství ryb odlovených, 
vyložených nebo přeložených v rozporu s 
pravidly společné rybářské politiky 
započteno do kvóty přidělené členskému 
státu vykládky nebo překládky.

1. Není-li členský stát vykládky nebo 
překládky členským státem vlajky 
a nepřijmou-li jeho příslušné orgány 
patřičná opatření proti odpovědným 
fyzickým nebo právnickým osobám ani 
nepředají řízení v souladu s článkem 86, je 
množství ryb odlovených, vhozených zpět 
do moře, vyložených nebo přeložených v 
rozporu s pravidly společné rybářské 
politiky započteno do kvóty přidělené 
členskému státu vykládky nebo překládky.

Pozměňovací návrh 88

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 68
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 88 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nemá-li již členský stát vykládky 
nebo překládky k dispozici odpovídající 
kvótu, použije se článek 37. Pro tento účel 
se množství ryb odlovených, vyložených 
nebo přeložených v rozporu s pravidly 
společné rybářské politiky považuje za 
rovnocenné rozsahu škody, kterou utrpěl 
členský stát vlajky, jak je uvedeno ve 
zmíněném článku.“

3. Nemá-li již členský stát vykládky 
nebo překládky k dispozici odpovídající 
kvótu, použije se článek 37. Pro tento účel 
se množství ryb odlovených, vhozených 
zpět do moře, vyložených nebo 
přeložených v rozporu s pravidly společné 
rybářské politiky považuje za rovnocenné 
rozsahu škody, kterou utrpěl členský stát 
vlajky, jak je uvedeno ve zmíněném 
článku.

Pozměňovací návrh 89

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 89 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy do [24 měsíců ode 
dne vstupu tohoto nařízení v platnost] 
informují Komisi o vnitrostátních 
předpisech podle odstavce 1 a neprodleně 
ji uvědomí i o jakékoli jejich následné 
změně.

2. Členské státy do ... [18 měsíců po 
dni vstupu tohoto nařízení v platnost] 
informují Komisi o vnitrostátních 
předpisech podle odstavce 1 a neprodleně 
ji uvědomí i o jakékoli jejich následné 
změně.

Pozměňovací návrh 90

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 89 a – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby fyzická 
osoba, která se dopustila porušení pravidel 
společné rybářské politiky, nebo právnická 
osoba shledaná odpovědnou za toto 
porušení byla potrestána účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími správními 
sankcemi.

1. Členské státy zajistí, aby fyzická 
osoba, která se dopustila porušení pravidel 
společné rybářské politiky, nebo právnická 
osoba shledaná odpovědnou za toto 
porušení byla potrestána účinnými, 
přiměřenými a odrazujícími správními 
sankcemi. Členské státy mohou rovněž, 
nebo jako alternativu, použít účinné, 
přiměřené a odrazující trestní sankce.

Pozměňovací návrh 91

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 89 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Při stanovení těchto sankcí členské 
státy zohledňují především závažnost 
porušení předpisů, včetně úrovně 
způsobeného poškození životního 
prostředí, výše újmy způsobené 
rybolovným zdrojům, povahy a rozsahu 
porušení, jeho trvání nebo opakování, 
popř. souběh několika porušení předpisů.

3. Při stanovení těchto sankcí členské 
státy zohledňují především závažnost 
porušení předpisů, včetně úrovně 
způsobeného poškození životního 
prostředí, nepříznivých účinků na dobré 
životní podmínky zvířat nebo zachování 
zdrojů, výše újmy způsobené rybolovným 
zdrojům, povahy a rozsahu porušení, jeho 
trvání a opakování a souběh několika 
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porušení předpisů.

Pozměňovací návrh 92

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 89 a – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou uplatňovat 
systém, v němž je pokuta úměrná obratu 
právnické osoby nebo hospodářskému 
prospěchu dosaženému nebo 
předpokládanému v důsledku porušení 
předpisů.

4. Členské státy uplatní systém, 
v němž je pokuta úměrná obratu právnické 
osoby nebo hospodářskému prospěchu 
dosaženému nebo předpokládanému 
v důsledku porušení předpisů.

Pozměňovací návrh 93

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 90 – odst. 2 – písm f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) odstraňování žraločích ploutví na 
palubě plavidel v rozporu s nařízením 
Rady (ES) č. 1185/20031a nebo oddělování 
klepet z krabů v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/12411b; nebo
________________
1a Nařízení Rady (ES) č. 1185/2003 ze dne 
26. června 2003 o odstraňování žraločích 
ploutví na palubě plavidel (Úř. věst. L 
167, 4.7.2003, s. 1).
1b Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 
2019 o zachování rybolovných zdrojů a 
ochraně mořských ekosystémů pomocí 
technických opatření, o změně nařízení 
Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 
1224/2009 a nařízení Evropského 
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parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, 
(EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 
2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení 
nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 
850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 
254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 
2187/2005 (Úř. věst. L 198, 25.7.2019, s. 
105).

Pozměňovací návrh 94

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 90 – odst. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) zapojení do operace, řízení nebo 
vlastnictví plavidla podílejícího se na 
rybolovu NNN ve smyslu nařízení Rady 
(ES) č. 1005/2008, zejména plavidla 
uvedeného na seznamu plavidel NNN 
vedeného Unií nebo regionální organizací 
pro řízení rybolovu podle článků 29 a 30 
nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, práce na 
tomto plavidle z pozice najaté síly, popř. 
poskytování služeb provozovatelům, kteří 
jsou napojeni na plavidlo podílející se na 
rybolovu NNN; nebo

h) zapojení do operace, řízení nebo 
vlastnictví plavidla podílejícího se na 
rybolovu NNN ve smyslu nařízení Rady 
(ES) č. 1005/2008, zejména plavidla 
uvedeného na seznamu plavidel NNN 
vedeného Unií nebo regionální organizací 
pro řízení rybolovu podle článků 29 a 30 
nařízení Rady (ES) č. 1005/2008, práce na 
tomto plavidle z pozice najaté síly, popř. 
poskytování služeb provozovatelům, kteří 
jsou napojeni na plavidlo podílející se na 
rybolovu NNN, nebo využívání, 
podporování nebo zapojení se do rybolovu 
NNN, a to i jako provozovatelé, skuteční 
příjemci, vlastníci, poskytovatelé 
logistických a jiných služeb, včetně 
poskytovatelů pojištění a jiných 
poskytovatelů finančních služeb; nebo

Pozměňovací návrh 95

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 90 – odst. 2 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) rybolov v oblasti omezeného i) rybolov v oblasti omezeného 
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rybolovu nebo v uzavřené oblasti, v 
oblasti, ve které probíhá obnova rybí 
populace, nebo během období hájení nebo 
bez kvóty či po jejím vyčerpání nebo 
v hloubce, v níž je rybolov zakázán; nebo

rybolovu nebo v uzavřené oblasti, v 
oblasti, ve které probíhá obnova rybí 
populace, nebo během období hájení nebo 
bez kvóty či po jejím vyčerpání nebo v 
hloubce, v níž je rybolov zakázán, včetně 
oblastí omezeného rybolovu nebo oblastí 
uzavřených z důvodu ochrany citlivých 
druhů a citlivých stanovišť podle 
směrnice Rady 92/43/EHS1a nebo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES1b; nebo

_____________________

 1a Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 21. 
května 1992 o ochraně přírodních 
stanovišť, volně žijících živočichů a planě 
rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 
22.7.1992, s. 7).
1b Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/147/ES ze dne 30. listopadu 
2009 o ochraně volně žijících ptáků (Úř. 
věst. L 20, 26.1.2010, s. 7).

Pozměňovací návrh 96

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 90 – odst. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) záměrný odlov (včetně vedlejších 
úlovků) citlivých druhů chráněných podle 
právních předpisů Unie, zejména podle 
směrnice 92/43/EHS nebo směrnice 
2009/147/ES;

Pozměňovací návrh 97

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 90 – odst. 2 – písm. j a (nové)



AD\1217322CS.docx 49/67 PE647.141v04-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) účast na cíleném rybolovu 
citlivých druhů chráněných podle 
právních předpisů Unie, zejména podle 
směrnice 92/43/EHS nebo směrnice 
2009/147/ES; nebo

Pozměňovací návrh 98

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 90 – odst. 2 – bod l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) použití zakázaných lovných 
zařízení; nebo

l) použití zakázaných lovných 
zařízení nebo zakázaných metod rybolovu; 
nebo

Pozměňovací návrh 99

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 90 – odst. 2 – písm. q a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

qa) úmyslné vyhazování rybolovných 
zařízení a odpadu z rybářských plavidel do 
moře.

Pozměňovací návrh 100

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 90 – odst. 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nesplnění povinností týkajících se 
používání lovných zařízení podle pravidel 

d) nesplnění povinností týkajících se 
používání, identifikace, obnovy a likvidace 
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společné rybářské politiky; nebo lovných zařízení podle pravidel společné 
rybářské politiky nebo nesplnění 
povinností týkajících se technických 
opatření a ochrany mořských ekosystémů, 
a zejména povinnosti provádět opatření ke 
zmírnění náhodných úlovků citlivých 
druhů; nebo

Pozměňovací návrh 101

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 91 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Okamžitá donucovací opatření 
podle odstavce 1 jsou takové povahy, aby 
zabránila pokračování zjištěného porušení 
předpisů, umožnila přijetí veškerých 
nutných opatření k zabezpečení důkazů 
týkajících se tohoto podezření na porušení 
předpisů a umožnila příslušným orgánům 
dokončit jejich šetření.

2. Okamžitá donucovací opatření 
podle odstavce 1 jsou takové povahy, aby 
zabránila pokračování zjištěného porušení 
předpisů a jakémukoli dalšímu 
poškozování životního prostředí, umožnila 
přijetí veškerých nutných opatření 
k zabezpečení důkazů týkajících se tohoto 
podezření na porušení předpisů a umožnila 
příslušným orgánům dokončit jejich 
šetření.

Pozměňovací návrh 102

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 91 a – odst. 2 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v minimální výši pětinásobku 
hodnoty produktů rybolovu získaných 
spácháním závažného porušení předpisů a

– v minimální výši šestinásobku 
hodnoty produktů rybolovu získaných 
spácháním závažného porušení předpisů a

Pozměňovací návrh 103

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
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Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 91 a – odst. 2 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– v maximální výši osminásobku 
hodnoty produktů rybolovu získaných 
spácháním závažného porušení předpisů.

– v maximální výši desetinásobku 
hodnoty produktů rybolovu získaných 
spácháním závažného porušení předpisů.

Pozměňovací návrh 104

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 92 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Členské státy zajistí, aby provádění 
vnitrostátních řízení nemělo za následek 
neúčinnost bodového systému.

12. Komise zajistí, aby provádění 
vnitrostátních řízení členskými státy 
nemělo za následek neúčinnost bodového 
systému.

Pozměňovací návrh 105

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 93 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Informace obsažené ve 
vnitrostátním rejstříku jsou poskytovány 
ve formátu otevřeného zdroje a členské 
státy a Komise je anonymizují, aby k nim 
veřejnost a členské státy měly přístup a 
aby mohla mimo jiné vědecká obec 
analyzovat dopad tohoto nařízení na 
dosažení cílů kontroly rybolovu a 
udržitelnosti rybích populací v Unii.

Pozměňovací návrh 106

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 70
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Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 93 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Do 30. června každého roku 
předloží členské státy Komisi zprávu o 
inspekcích a kontrolách provedených v 
předchozím roce v souladu s národními 
kontrolními programy a s tímto nařízením.

2. Do 30. června každého roku 
předloží členské státy Komisi zprávu o 
inspekcích a kontrolách provedených v 
předchozím roce v souladu s národními 
kontrolními programy a s tímto nařízením. 
Tyto zprávy se zveřejní na oficiálních 
internetových stránkách členského státu, 
který zprávu předkládá, a na veřejných 
internetových stránkách Komise.

Pozměňovací návrh 107

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 70
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 93 a – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zprávy uvedené v odstavci 2 
obsahují alespoň tyto informace:
a) celkový rozpočet přidělený na 
kontrolu rybolovu;
b) počet a druh provedených inspekcí 
a kontrol;
c) počet a druh podezření na 
porušení předpisů a potvrzených porušení 
předpisů, včetně závažných porušení 
předpisů;
d) druh následných opatření při 
potvrzení porušení předpisů (jednoduché 
varování, správní sankce, trestní sankce, 
okamžitá donucovací opatření, počet 
přidělených sankčních bodů); a
e) počet, místo a druh ztracených 
lovných zařízení.
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Pozměňovací návrh 108

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 70
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 93 a – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Do 1. září každého roku sestaví 
Komise zprávu o zjištěních vyplývajících 
ze zpráv uvedených v odstavci 2. V této 
zprávě se rovněž analyzuje uplatňování 
tohoto nařízení rybářskými plavidly 
registrovanými ve třetích zemích, které 
loví ve vodách Unie a zejména v 
sousedních zemích Unie. Zpráva je 
zveřejněna na internetových stránkách 
Komise.

Pozměňovací návrh 109

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 71 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 101 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

71a) V článku 101 se doplňuje nový 
odstavec, který zní:
„4a. Nejpozději jeden měsíc po 
dokončení zveřejní Komise na svých 
internetových stránkách znění zpráv o 
ověření, nezávislé inspekci nebo auditu.“

Odůvodnění

Aby se zvýšila transparentnost a obecné povědomí subjektů s rozhodovací pravomocí o 
skutečném stavu provádění pravidel kontroly rybolovu v EU, zveřejní Komise na svých 
internetových stránkách znění zpráv o ověřování, nezávislé inspekci nebo auditu. Tak tomu již 
je například v oblasti dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin, zdraví 
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat.
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Pozměňovací návrh 110

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 73 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 104 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nedodržuje-li členský stát své 
závazky v případě provádění víceletého 
plánu a má-li Komise důkazy o tom, že 
nedodržení těchto závazků představuje pro 
zachování populace nebo skupiny populací 
vážné ohrožení, může Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
dotčený členský stát dočasně ukončit 
rybolov v lovištích, na něž mají tyto 
nedostatky dopad.“;

1. Nedodržuje-li členský stát své 
závazky v případě provádění pravidel 
společné rybářské politiky, včetně pravidel 
pro technická opatření pro zachování 
rybolovných zdrojů a ochranu mořských 
ekosystémů a pravidel podle tohoto 
nařízení, a má-li Komise důkazy o tom, že 
nedodržení těchto závazků představuje pro 
zachování populace nebo skupiny populací 
nebo stav ochrany určitého druhu nebo 
stanoviště vážné ohrožení, může Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů pro 
dotčený členský stát dočasně ukončit 
rybolov v lovištích, na něž mají tyto 
nedostatky dopad.

Pozměňovací návrh 111

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 73 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 104 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zruší prostřednictvím 
prováděcích aktů toto ukončení rybolovu 
poté, co jí členský stát uspokojivě písemně 
prokáže, že rybolov může být využíván 
bezpečně.“

4. Komise zruší prostřednictvím 
prováděcích aktů toto ukončení rybolovu 
poté, co jí členský stát uspokojivě prokáže, 
že rybolov může být využíván bezpečně a 
že hrozba pro mořské prostředí byla 
odstraněna. Komise může požadovat, aby 
členský stát písemně prokázal dodržení 
svých závazků podle víceletého plánu, 
nebo může pověřit Evropskou agenturu 
pro kontrolu rybolovu, aby provedla 
inspekci.
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Pozměňovací návrh 112

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 73 – písm. b a (nové)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 104 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový odstavec, který 
zní: 
„4a. Každý rok v prvním trimestru 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu o uplatňování článku 104 v 
předchozím roce, pokud v Unii nedošlo k 
žádnému ukončení rybolovu.“

Pozměňovací návrh 113

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 75 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 106 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud odpočet podle odstavce 2 
nelze provést vůči maximální přípustné 
intenzitě rybolovu populace, která byla 
překročena, jako takové, protože tuto 
maximální přípustnou intenzitu rybolovu 
dané populace nemá dotčený členský stát 
k dispozici vůbec nebo v dostatečném 
množství, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů odečíst v následujícím 
roce nebo následujících letech intenzitu 
rybolovu, kterou má tento členský stát 
k dispozici ve stejné zeměpisné oblasti 
podle odstavce 2.

3. Pokud odpočet podle odstavce 2 
nelze provést vůči maximální přípustné 
intenzitě rybolovu populace, která byla 
překročena, jako takové, protože tuto 
maximální přípustnou intenzitu rybolovu 
dané populace nemá dotčený členský stát 
k dispozici vůbec nebo v dostatečném 
množství, odečte Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů v následujícím roce 
intenzitu rybolovu, kterou má tento členský 
stát k dispozici ve stejné zeměpisné oblasti 
podle odstavce 2.

Pozměňovací návrh 114

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 75 – písm. c
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 106 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit podrobná 
pravidla týkající se posuzování maximální 
dostupné intenzity, do které se přečerpání 
počítá. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle 
čl. 119 odst. 2.

4. Komise stanoví prostřednictvím 
prováděcích aktů podrobná pravidla 
týkající se posuzování maximální dostupné 
intenzity, do které se přečerpání počítá. 
Tyto prováděcí akty se přijímají v souladu 
s přezkumným postupem podle čl. 119 
odst. 2.

Pozměňovací návrh 115

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 76 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 107 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud existují důkazy, že pravidla 
společné rybářské politiky nejsou 
členským státem dodržována a že tato 
skutečnost může mít za následek závažné 
ohrožení zachování populací, na které se 
vztahují rybolovná práva, může Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů 
v následujícím roce nebo v následujících 
letech provést odpočty z ročních kvót, 
přídělů nebo podílů na populaci nebo 
skupině populací, které má tento členský 
stát k dispozici, přičemž uplatní zásadu 
proporcionality a zohlední újmu 
způsobenou dotčeným populacím.“;

1. Pokud existují důkazy, že pravidla 
společné rybářské politiky nejsou 
členským státem dodržována a že tato 
skutečnost může mít za následek závažné 
ohrožení zachování populací, na které se 
vztahují rybolovná práva, provede Komise 
prostřednictvím prováděcích opatření 
v následujícím roce nebo v následujících 
letech odpočty z ročních kvót, přídělů nebo 
podílů na populaci nebo skupině populací, 
které má tento členský stát k dispozici, 
nebo vysloví zákaz, a to prostřednictvím 
prováděcích aktů, přičemž uplatní zásadu 
proporcionality a zohlední újmu 
způsobenou dotčeným populacím.

Pozměňovací návrh 116

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 76 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 107 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 

4. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci 
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v souladu s článkem 119a, pokud jde o 
lhůtu, do které mají členské státy prokázat, 
že rybolov může být využíván bezpečně, 
materiály, které mají členské státy připojit 
ke své odpovědi, a stanovení množství, 
které má být odečteno, a to s přihlédnutím 
k:

v souladu s článkem 119a, pokud jde o 
lhůtu, do které mají členské státy prokázat, 
že rybolov může být využíván bezpečně, 
materiály, které mají členské státy připojit 
ke své odpovědi, a stanovení množství, 
které má být odečteno nebo zakázáno, a to 
s přihlédnutím k:

Pozměňovací návrh 117

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 78
Nařízení (ES) 1224/2009
Čl. 110 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž je dotčeno nařízení (EU) 
2016/679, udělí členské státy všem 
fyzickým nebo právnickým osobám, které 
mohou prokázat oprávněný zájem, přístup 
k údajům uvedeným v odstavci 1 tohoto 
článku.

Pozměňovací návrh 118

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 78
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 110 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje uvedené v odst. 1 písm. a) bodech ii) 
a iii) lze předávat vědeckým institucím 
členských států, vědeckým institucím Unie 
a Eurostatu.

Údaje uvedené v odst. 1 písm. a) bodech ii) 
a iii) lze předávat veřejnosti v 
anonymizovaném a otevřeném formátu a 
konkrétně zasílat vědeckým institucím 
členských států, vědeckým institucím Unie 
a Eurostatu a všem fyzickým nebo 
právnickým osobám, které mohou 
prokázat oprávněný zájem.
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Pozměňovací návrh 119

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 78
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 110 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy každoročně zveřejní 
své výroční zprávy o národních 
kontrolních programech na internetových 
stránkách svých příslušných orgánů.

Pozměňovací návrh 120

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 81
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 112 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Osobní údaje obsažené v 
informacích uvedených v čl. 110 odst. 1 a 
2 se neuchovávají po dobu delší než pět let, 
s výjimkou osobních údajů nezbytných pro 
přijetí opatření v návaznosti na stížnost, 
porušení předpisů, inspekci, ověřování 
nebo audit či probíhající soudní nebo 
správní řízení, které mohou být 
uchovávány po dobu deseti let. Jestliže 
jsou informace uvedené v čl. 110 odst. 1 a 
2 uchovávány delší dobu, musejí být údaje 
anonymizovány.

3. Osobní údaje obsažené v 
informacích uvedených v čl. 110 odst. 1 a 
2 se neuchovávají po dobu delší než osm 
let, přičemž údaje ze systémů CCTV se 
neuchovávají po dobu delší než tři roky, s 
výjimkou osobních údajů nezbytných pro 
přijetí opatření v návaznosti na stížnost, 
porušení předpisů, inspekci, ověřování 
nebo audit či probíhající soudní nebo 
správní řízení, které mohou být 
uchovávány po dobu deseti let. Jestliže 
jsou informace uvedené v čl. 110 odst. 1 a 
2 uchovávány delší dobu, musejí být údaje 
anonymizovány.

Pozměňovací návrh 121

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 81 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 113 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

81a) V článku 113 se zrušuje odstavec 
2.

Pozměňovací návrh 122

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 81 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 113 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

81b) V článku 113 se zrušuje odstavec 
3.

Pozměňovací návrh 123

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 81 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 113 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

81c) V čl. 113 odst. 4 se zrušuje 
písmeno b).

Pozměňovací návrh 124

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 81 d (nový)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 113 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

81d) V čl. 113 odst. 4 se zrušuje 
písmeno c).
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Pozměňovací návrh 125

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 82
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 115 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) seznam oblastí omezeného 
rybolovu a odpovídajících omezení;

h) seznam oblastí omezeného 
rybolovu a odpovídajících omezení a 
harmonogram plánovaných oblastí 
omezeného rybolovu;

Pozměňovací návrh 126

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 84 a (nový)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 118 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

84a) V článku 118 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Každých pět let členské státy 
předloží Komisi zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení.

„1. Každé dva roky členské státy 
předloží Komisi zprávu o uplatňování 
tohoto nařízení.“

(32019R1241)

Pozměňovací návrh 127

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 84 b (nový)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 118 – odst. 2

Platné znění Pozměňovací návrh

84b) V článku 118 se odstavec 2 
nahrazuje tímto:

2. Na základě zpráv členských států 
a vlastních pozorování vypracuje Komise 
každých pět let zprávu, kterou předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.

„2. Na základě zpráv členských států 
a vlastních pozorování vypracuje Komise 
každé dva roky zprávu, kterou předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.“
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(32019R1241)

Pozměňovací návrh 128

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 84 c (nový)
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 118 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

84c) V článku 118 se vkládá nový 
odstavec, který zní:
„2a. Zprávy uvedené v odstavci 1 se 
zveřejní na internetových stránkách 
Komise do dvou měsíců od jejich 
předložení členskými státy.“

Pozměňovací návrh 129

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 2 – písm. a
Nařízení (ES) č. 768/2005
Čl. 3 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) napomáhat členským státům a 
Komisi při harmonizaci uplatňování 
společné rybářské politiky;

e) napomáhat členským státům a 
Komisi při harmonizaci uplatňování a 
zajišťování udržitelnosti společné rybářské 
politiky, včetně jejího vnějšího rozměru;

(Nařízení (ES) č. 768/2005 bylo 
kodifikováno a zrušeno nařízením (EU) 
2019/473. Čl. 3 písm. e) nařízení (ES) č. 
768/2005 odpovídá čl. 3 písm. e) nařízení 
(EU) 2019/473.)

Pozměňovací návrh 130

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 4 a (nový)
Nařízení (ES) č. 768/2005
Článek 17 g
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Platné znění Pozměňovací návrh

4a) Článek 17g se nahrazuje tímto:
Článek 17g

Spolupráce v námořní oblasti
Článek 17g

Spolupráce v námořní oblasti
Agentura přispívá k provádění integrované 
námořní politiky Evropské unie a zejména 
na základě schválení správní rady uzavírá 
správní dohody s jinými subjekty 
v záležitostech, na něž se vztahuje toto 
nařízení. Výkonný člen správní rady nebo 
člen představenstva vyrozumí o těchto 
dohodách Komisi a členské státy v raném 
stadiu jednání.

„Agentura přispívá k provádění 
integrované námořní politiky Evropské 
unie a zejména na základě schválení 
správní rady uzavírá správní dohody 
s jinými subjekty v záležitostech, na něž se 
vztahuje toto nařízení. Výkonný člen 
správní rady nebo člen představenstva 
vyrozumí o těchto dohodách Evropský 
parlament, Komisi a členské státy v raném 
stadiu jednání.“
(Nařízení (ES) č. 768/2005 bylo 
kodifikováno a zrušeno nařízením (EU) 
2019/473. Článek 17g nařízení (ES) č. 
768/2005 odpovídá článku 25 nařízení 
(EU) 2019/473.)

Pozměňovací návrh 131

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 – písm. a a (nové)
Nařízení (ES) č. 768/2005
Čl. 23 – odst. 2 – písm. c – pododstavec 1

Platné znění Pozměňovací návrh

aa) v písmenu c) se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

c) do 31. října každého roku a s ohledem 
na stanovisko Komise a členských států 
přijme pracovní program agentury pro 
nadcházející rok a postoupí jej 
Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a 
členským státům.

„c) do 31. října každého roku a s ohledem 
na stanovisko Evropského parlamentu, 
Komise a členských států přijme pracovní 
program agentury pro nadcházející rok a 
postoupí jej Evropskému parlamentu, 
Radě, Komisi a členským státům.“
(Nařízení (ES) č. 768/2005 bylo 
kodifikováno a zrušeno nařízením (EU) 
2019/473. Článek 23 nařízení (ES) č. 
768/2005 odpovídá článku 32 nařízení 
(EU) 2019/473.)



AD\1217322CS.docx 63/67 PE647.141v04-00

CS

Pozměňovací návrh 132

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 – písm. a b (nové)
Nařízení (ES) č. 768/2005
Čl. 23 – odst. 2 – písm. c – pododstavec 2

Platné znění Pozměňovací návrh

ab)  v bodu c) se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

Pracovní program obsahuje priority 
agentury. Upřednostňuje povinnosti 
agentury týkající se kontrolních programů 
a programů pro dohled. Schválením tohoto 
programu není dotčen roční rozpočtový 
proces Společenství. Pokud Komise do 30 
dnů ode dne přijetí pracovního programu 
vyjádří s tímto programem nesouhlas, 
správní rada program přehodnotí a po 
případných změnách do dvou měsíců ve 
druhém čtení přijme;

„Pracovní program obsahuje priority 
agentury. Upřednostňuje povinnosti 
agentury týkající se kontrolních programů 
a programů pro dohled. Schválením tohoto 
programu není dotčen roční rozpočtový 
proces Společenství. Pokud Evropský 
parlament nebo Komise do 30 dnů ode dne 
přijetí pracovního programu vyjádří s tímto 
programem nesouhlas, správní rada 
program přehodnotí a po případných 
změnách do dvou měsíců ve druhém čtení 
přijme;“
(Nařízení (ES) č. 768/2005 bylo 
kodifikováno a zrušeno nařízením (EU) 
2019/473. Článek 23 nařízení (ES) č. 
768/2005 odpovídá článku 32 nařízení 
(EU) 2019/473.)

Pozměňovací návrh 133

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 5 a (nový)
Nařízení (ES) č. 768/2005
Čl. 24 – odst. 1

Platné znění Pozměňovací návrh

5a)  V článku 24 se odstavec 1 
nahrazuje tímto:

1. Správní rada se skládá ze zástupců 
členských států a šesti zástupců Komise. 
Každý členský stát má právo jmenovat 
jednoho člena. Členské státy a Komise 
jmenují ke každému členovi jednoho 
náhradníka, který zastupuje člena v jeho 

„1. Správní rada se skládá ze zástupců 
členských států, šesti zástupců Komise a 
zástupců Evropského parlamentu. Každý 
členský stát má právo jmenovat jednoho 
člena. Evropský parlament má právo 
jmenovat dva zástupce. Členské státy, 
Komise a Evropský parlament jmenují ke 
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nepřítomnosti. každému členovi jednoho náhradníka, 
který zastupuje člena v jeho 
nepřítomnosti.“
(Nařízení (ES) č. 768/2005 bylo 
kodifikováno a zrušeno nařízením (EU) 
2019/473. Čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 
768/2005 odpovídá čl. 33 odst. 1 nařízení 
(EU) 2019/473.)

Pozměňovací návrh 134

Návrh nařízení
Čl. 2 – bod 7
Nařízení (ES) č. 768/2005
Čl. 29 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) připravuje návrh ročního 
pracovního programu a návrh víceletého 
pracovního programu a po projednání s 
Komisí a členskými státy je předkládá 
správní radě. Činí nezbytné kroky k 
provedení pracovního programu nebo 
víceletého pracovního programu v rámci 
omezení stanovených tímto nařízením, 
prováděcími pravidly k němu a dalšími 
použitelnými právními předpisy;

a) připravuje návrh ročního 
pracovního programu a návrh víceletého 
pracovního programu a po projednání s 
Evropským parlamentem, Komisí a 
členskými státy je předkládá správní radě. 
Činí nezbytné kroky k provedení 
pracovního programu nebo víceletého 
pracovního programu v rámci omezení 
stanovených tímto nařízením, prováděcími 
pravidly k němu a dalšími použitelnými 
právními předpisy;

(Nařízení (ES) č. 768/2005 bylo 
kodifikováno a zrušeno nařízením (EU) 
2019/473. Článek 29 nařízení (ES) č. 
768/2005 odpovídá článku 38 nařízení 
(EU) 2019/473.)

Pozměňovací návrh 135

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1005/2008
Čl. 42 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Pro účely tohoto nařízení se „závažným 
porušením předpisů“ rozumí jakákoli 

„Pro účely tohoto nařízení se „závažným 
porušením předpisů“ rozumí jakákoli 
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porušení předpisů uvedená v čl. 90 odst. 2 
písm. a) až n), o) a p) nařízení (ES) 
č. 1224/2009 nebo považovaná za závažná 
porušení předpisů podle čl. 90 odst. 3 písm. 
a), c), e), f) a i) nařízení (ES) č. 
1224/2009.“

porušení předpisů uvedená v čl. 90 odst. 2 
písm. a) až p) nařízení (ES) č. 1224/2009 
nebo považovaná za závažná porušení 
předpisů podle čl. 90 odst. 3 písm. a), c), 
e), f) a i) nařízení (ES) č. 1224/2009.“

Pozměňovací návrh 136

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1 – bod 14
Nařízení (ES) č. 1005/2008
Čl. 43 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Úřad evropského veřejného 
žalobce může vyšetřovat, stíhat a 
předvádět před soud pachatele trestných 
činů ohrožujících rozpočet Unie, jako jsou 
podvody, korupce nebo závažné 
přeshraniční podvody v oblasti DPH, a to 
i pokud jde o nezákonný, nehlášený a 
neregulovaný rybolov.
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