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Pozměňovací návrh 52
Margrete Auken

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Sara Cerdas

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. 
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. Členské státy 
budou odpovědné za poskytování nástrojů 
odborné přípravy velitelům, což usnadní 
jejich registraci online.  

Or. pt
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Pozměňovací návrh 54
Sara Cerdas

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.

Or. pt

Pozměňovací návrh 55
Sara Cerdas

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 
standardizovaný sběr údajů.

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Sara Cerdas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 41
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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 musí splňovat minimální 
požadavky dohodnuté mezi členskými 
státy za účelem jejich standardizace v celé 
Unii.   

Or. pt

Pozměňovací návrh 57
Sara Cerdas

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 58

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 

(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 



PE650.512v01-00 6/99 AM\1203430CS.docx

CS

zpracovávat údaje o rybolovné činnosti 
rybářských plavidel Unie mimo vody Unie, 
včetně identifikačních čísel plavidel, jména 
vlastníka plavidla a jeho velitele.

zpracovávat údaje o rybolovné činnosti 
rybářských plavidel Unie mimo vody Unie, 
včetně identifikačních čísel plavidel, jména 
vlastníka plavidla a jeho velitele. Pokud je 
ohroženo veřejné zdraví a/nebo 
bezpečnost potravin, musí být uložené 
údaje zpřístupněny příslušným orgánům.

Or. pt

Pozměňovací návrh 58
Sara Cerdas

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) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Or. pt

Pozměňovací návrh 59
Margrete Auken

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 veškerých 

rybolovných činností a činností v oblasti 
akvakultury, trhů a dražebních středisek a 
dohled nad nimi;“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
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20170101&from=EN)

Pozměňovací návrh 60
Manuel Pizarro

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

Platné znění Pozměňovací návrh

ba) 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;“

(Veškeré odkazy v textu na „Agenturu 
Společenství pro kontrolu rybolovu“ by 
měly být změněny na „Evropskou agenturu 
pro kontrolu rybolovu“. Tento 
pozměňovací návrh se týká celého textu. 
Jeho přijetí bude vyžadovat odpovídající 
změny v celém textu.)

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN)

Pozměňovací návrh 61
Manuel Pizarro

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

Platné znění Pozměňovací návrh

bb) 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;“
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Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN)

Pozměňovací návrh 62
Margrete Auken

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“ možnost najít a 
vysledovat ve všech fázích výroby, 
zpracování a distribuce potravinu, krmivo, 
hospodářské zvíře určené k výrobě 
potravin nebo látku, která je určena k 
přimísení do potraviny nebo krmiva nebo 
u níž se očekává, že takto přimísena 
bude.“

Or. en

Odůvodnění

Oficiální definice termínu v nařízení (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a 
požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví 
postupy týkající se bezpečnosti potravin.

Pozměňovací návrh 63
Jessica Polfjärd

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) „obslužným plavidlem“ plavidlo, 
které je provozováno podnikem 
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nabízejícím služby, jako je poskytnutí 
rybolovného zařízení, přeprava a/nebo 
poradenství pro účely rekreačního 
rybolovu druhů, na něž se vztahují 
zvláštní opatření Unie pro zachování 
zdrojů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 64
César Luena

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 a pohybu, jakož i 
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.

Or. es

Odůvodnění

Systémy sledování plavidel mohou být využívány jako nástroj ke sledování rybolovné činnosti 
a toho, jaký má dopad na mořské životní prostředí, jelikož s informacemi, které přenášejí o 
poloze a pohybu, je možné zjistit, zda loď například lovila v chráněných oblastech, v 
uzavřených oblastech nebo v obzvláště zranitelných stanovištích.

Pozměňovací návrh 65
Manuel Pizarro
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
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.

Or. en

Odůvodnění

Technický pokrok umožňuje, aby byla rybářská plavidla vybavena zařízeními pro sledování, 
která jsou schopna přenášet údaje v téměř reálném čase, přičemž interval 10 minut má snížit 
náklady na komunikaci.

Pozměňovací návrh 66
Manuel Pizarro

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 bezpečné a rychlé 
předávání.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba zvážit využívání nových technologií, které jsou již k dispozici nebo jsou vyvíjeny pro 
systémy sledování plavidel, přičemž všechna řešení by měla zajistit bezpečné a rychlé 
předávání.

Pozměňovací návrh 67
Inese Vaidere

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 
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.

3. Odchylně od odstavce 2 může 
členský stát vlajky stanovit, že rybářská 
plavidla Unie o celkové délce do 12 metrů 
jsou osvobozena od požadavků 
stanovených v odstavci 2.

Or. en

Odůvodnění

Pro velká a malá rybářská plavidla je třeba stanovit různé požadavky. Proto by měly být 
zachovány odchylky pro malé části pobřežního loďstva, pokud jde o předávání polohy a 
digitální zaznamenávání a předávání údajů o vykládce plavidel pro drobný rybolov, neboť to 
výrazně zvyšuje administrativní zátěž plavidel pro drobný rybolov (rybářská plavidla o délce 
menší než 10 metrů).

Pozměňovací návrh 68
Manuel Pizarro
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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 
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.

3. Odchylně od odstavce 2 mohou mít 
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 ihned po vplutí do 
přístavu.

Or. en

Odůvodnění

Technický pokrok umožňuje, aby byla rybářská plavidla vybavena zařízeními pro sledování, 
která jsou schopna přenášet údaje v téměř reálném čase, přičemž interval 10 minut má snížit 
náklady na komunikaci.

Pozměňovací návrh 69
Margrete Auken

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 
velitelé plavidel o celkové délce do 12 
metrů na palubě mobilní zařízení, které 
umožňuje automatickou lokalizaci a 
identifikaci daného plavidla systémem 

3. Odchylně od odstavce 2 mohou mít 
velitelé plavidel o celkové délce do 12 
metrů na palubě plně funkční mobilní 
zařízení, které umožňuje automatickou 
lokalizaci a identifikaci daného plavidla 
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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.

systémem sledování plavidel pomocí 
záznamu a přenosu údajů o poloze plavidla 
prováděného v pravidelných intervalech 
téměř v reálném čase nebo nejvýše 
každých 10 minut. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Sirpa Pietikäinen

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 se rovněž 
poskytují pomocí automatického přenosu 
středisku pro sledování rybolovu 
členského státu, v jehož přístavech 
rybářské plavidlo pravděpodobně vyloží 
své úlovky nebo v jehož vodách 
pravděpodobně bude pokračovat v 
rybolovných činnostech.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby měl členský stát vykládky nebo stát, v němž budou rybolovné činnosti 
pokračovat, automatický přístup k údajům o poloze plavidla.
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Pozměňovací návrh 71
Manuel Pizarro

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 během 
dotčeného rybářského výjezdu se rovněž 
poskytují členskému státu, v jehož 
přístavech rybářské plavidlo 
pravděpodobně vyloží své úlovky nebo v 
jehož vodách pravděpodobně bude 
pokračovat v rybolovných činnostech.

Or. en

Odůvodnění

Členský stát, ve kterém rybářské plavidlo vykládá úlovky nebo ve kterém plavidlo provádí 
rybolov, by měl mít přístup ke všem polohám dotčeného rybářského výjezdu za účelem lepší 
kontroly činnosti.

Pozměňovací návrh 72
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 – odst. 5

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 

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 
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dohoda s dotčenou třetí zemí nebo 
příslušná pravidla dotčené organizace, 
poskytují se údaje o poloze plavidla rovněž 
této zemi nebo organizaci.

dohoda s dotčenou třetí zemí nebo 
příslušná pravidla dotčené organizace, 
poskytují se údaje o poloze plavidla rovněž 
pomocí automatického přenosu subjektu 
určenému danou zemí nebo organizací.

Or. en

Odůvodnění

Pokud regionální organizace pro řízení rybolovu nebo dohoda se třetí zemí předpokládá, že 
musí být poskytnuty údaje o poloze rybářských plavidel Unie provozovaných v jejich vodách, 
musí být tyto údaje automaticky bez čekání zpřístupněny na žádost třetí země nebo regionální 
organizace pro řízení rybolovu.

Pozměňovací návrh 73
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 – odst. 5

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 
automaticky rovněž subjektu určenému 
touto zemí nebo organizací.

Or. en

Odůvodnění

Pokud regionální organizace pro řízení rybolovu nebo dohoda se třetí zemí předpokládá, že 
musí být poskytnuty údaje o poloze rybářských plavidel Unie provozovaných v jejich vodách, 
musí být tyto údaje automaticky bez čekání zpřístupněny na žádost třetí země nebo regionální 
organizace pro řízení rybolovu.
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Pozměňovací návrh 74
Manuel Pizarro

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 6
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9 – odst. 5

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 během 
dotčeného rybářského výjezdu rovněž této 
zemi nebo organizaci.

Or. en

Odůvodnění

Třetí země nebo regionální organizace pro řízení rybolovu, kde rybářské plavidlo vykládá 
úlovky nebo kde plavidlo provádí rybolov, by měly mít přístup ke všem polohám dotčeného 
rybářského výjezdu za účelem lepší kontroly činnosti.

Pozměňovací návrh 75
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 7
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 9a – 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 tedy aby bylo zajištěno 
sledování a přístup 24 hodin denně, 7 dnů 
v týdnu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 76
Margrete Auken

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 77
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Střediska pro sledování rybolovu 
podporují sledování plavidel v reálném 
čase s cílem umožnit okamžitá donucovací 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sirpa Pietikäinen

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

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 systémem 
automatické identifikace splňujícím 
výkonnostní normy vypracované 
Mezinárodní námořní organizací a 
udržovat tento systém v nepřetržitém 
provozu.

Or. en

Odůvodnění

Velitel rybářského plavidla musí mít povinnost nepřetržitě provozovat systémy AIS na palubě, 
ledaže je z bezpečnostních důvodů povinen je vypnout.

Pozměňovací návrh 79
Stanislav Polčák
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 10 – odst. 1

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 funkčním 
systémem automatické identifikace 
splňujícím výkonnostní normy 
vypracované Mezinárodní námořní 
organizací.

Or. cs

Pozměňovací návrh 80
Sirpa Pietikäinen

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.
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Or. en

Odůvodnění

Velitel rybářského plavidla musí mít povinnost nepřetržitě provozovat systémy AIS na palubě, 
ledaže je z bezpečnostních důvodů povinen je vypnout.

Pozměňovací návrh 81
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 8 b (nový)
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 údaje ze 
systému automatické identifikace byly 
zpřístupněny 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.“

Or. en

Odůvodnění

Velitel rybářského plavidla musí mít povinnost nepřetržitě provozovat systémy AIS na palubě, 
ledaže je z bezpečnostních důvodů povinen je vypnout.

Pozměňovací návrh 82
Inese Vaidere

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Velitel každého rybářského 
plavidla Unie vede elektronický lodní 
deník rybolovu za účelem zaznamenávání 
rybolovných činností.

1. Velitel rybářského plavidla Unie 
vede elektronický lodní deník rybolovu za 
účelem zaznamenávání rybolovných 
činností.
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Odůvodnění

Navrhovaná změna se týká výjimky pro malá loďstva (rybářská plavidla pobřežního loďstva), 
která stanoví možnost zaznamenávat údaje o rybolovných činnostech do lodního deníku v 
tištěné podobě (stejně jako je tomu ve stávajícím nařízení).

Pozměňovací návrh 83
Stanislav Polčák

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 11
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 14 – 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 ulovených druhů 
uchovávaných na plavidle a příslušnou 
zeměpisnou oblast, v níž byly úlovky 
získány;

Or. cs

Pozměňovací návrh 84
César Luena

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) odhadovaná množství každého 
druhu v kilogramech živé hmotnosti nebo 
případně v počtu jedinců, včetně, v 
samostatné položce, množství nebo počtu 
jedinců nedosahujících příslušné minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů; v 
případě rybářských plavidel Unie o celkové 
délce 12 metrů nebo větší se tyto informace 
předkládají pro každé vytažení sítí nebo 

g) odhadovaná množství každého 
druhu v kilogramech živé hmotnosti nebo 
případně v počtu jedinců, včetně, v 
samostatné položce, množství nebo počtu 
jedinců nedosahujících příslušné minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů; v 
případě rybářských plavidel Unie o celkové 
délce 12 metrů nebo větší se tyto informace 
předkládají pro každé vytažení sítí nebo 
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každou rybolovnou operaci; každou rybolovnou operaci; v ostatních 
případech je možné seskupení podle dne 
rybolovu;

Or. es

Odůvodnění

Je zapotřebí informace o náhodných úlovcích citlivých druhů.

Pozměňovací návrh 85
Anja Hazekamp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) odhadovaná množství každého 
druhu v kilogramech živé hmotnosti nebo 
případně v počtu jedinců, včetně, v 
samostatné položce, množství nebo počtu 
jedinců nedosahujících příslušné minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů; v 
případě rybářských plavidel Unie o celkové 
délce 12 metrů nebo větší se tyto informace 
předkládají pro každé vytažení sítí nebo 
každou rybolovnou operaci;

g) počet jedinců, včetně, v samostatné 
položce, množství nebo počtu jedinců 
nedosahujících příslušné minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů; v 
případě rybářských plavidel Unie o celkové 
délce 12 metrů nebo větší se tyto informace 
předkládají pro každé vytažení sítí nebo 
každou rybolovnou operaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Stanislav Polčák

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) odhadovaná množství každého 
druhu v kilogramech živé hmotnosti nebo 

g) odhadovaná množství každého 
druhu v kilogramech živé hmotnosti nebo 
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případně v počtu jedinců, včetně, v 
samostatné položce, množství nebo počtu 
jedinců nedosahujících příslušné minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů; v 
případě rybářských plavidel Unie o celkové 
délce 12 metrů nebo větší se tyto informace 
předkládají pro každé vytažení sítí nebo 
každou rybolovnou operaci;

případně v počtu jedinců uchovávaná na 
plavidle, včetně, v samostatné položce, 
množství nebo počtu jedinců 
nedosahujících příslušné minimální 
referenční velikosti pro zachování zdrojů; v 
případě rybářských plavidel Unie o celkové 
délce 12 metrů nebo větší se tyto informace 
předkládají pro každé vytažení sítí nebo 
každou rybolovnou operaci;

Or. cs

Pozměňovací návrh 87
Margrete Auken

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;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
César Luena

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) informace o náhodných úlovcích 
citlivých druhů pro každé vytažení sítí 
nebo každou rybolovnou operaci (druh, 
počet jedinců, okamžik rybolovného 
výjezdu, při němž k úlovku došlo, a další 
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případné relevantní podrobnosti);

Or. es

Odůvodnění

Všichni velitelé rybářských lodí, včetně těch, které jsou delší i kratší než 12 metrů, by měli do 
svého deníku rybolovu zahrnout zvláštní informace o náhodných úlovcích citlivých druhů, 
pokud dojde k jejich odlovu, za účelem vytvoření databáze, kterou by mohli využívat správci a 
odborníci k lepšímu přezkoumání problému a k návrhu účinných řešení na základě stávajících 
vědeckých poznatků.

Pozměňovací návrh 89
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) údaje o dopadu rybolovu na širší 
ekosystém, včetně náhodných úlovků 
citlivých druhů, podávání zpráv zejména o 
ulovených druzích, počtu událostí, datu a 
čase událostí, druhu použitého lovného 
zařízení a tom, zda jedinec daného druhu 
přežil, s cílem dodržet soulad s jinými 
právními předpisy Unie, zejména se 
směrnicí Rady 92/43/EHS1a, směrnicemi 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/56/ES1b, 2009/147/ES1c a 
2014/89/EU1d a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/1004;
________________
1aSměrnice Evropského parlamentu a 
Rady 92/43/ES 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).
1bSměrnice 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 
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směrnice o strategii pro mořské prostředí) 
(Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19).
1cSměrnice 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).
1dSměrnice 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Anja Hazekamp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) údaje o vedlejších úlovcích 
citlivých druhů, jak jsou definovány v 
nařízení (EU) 2019/1241, zejména 
podávání zpráv o druhu, počtu událostí, 
době a datu výskytu, druhu použitého 
lovného zařízení, pohlaví, hmotnosti a 
zdravotním stavu zvířete.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Manuel Pizarro

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

3a. V případě odlovu citlivých druhů 
obsahuje lodní deník rovněž tyto 
informace:
a) ulovené druhy;
b) počet ulovených jedinců;
c) datum a zeměpisnou polohu 
odlovu;
d) počet zabitých jedinců;
e) počet propuštěných jedinců;
f) počet zraněných a propuštěných 
jedinců;

Or. en

Odůvodnění

Dopad rybolovných činností na citlivé druhy se zaznamená v lodních denících, pokud plavidla 
provozují činnost, zejména v některých oblastech, jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a 
ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření.

Pozměňovací návrh 92
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) alespoň jednou denně, a případně 
po každém vytažení sítí a

a) alespoň jednou denně a u plavidel 
delších než 12 metrů po každém vytažení 
sítí a

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Stanislav Polčák
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 12
Nařízení (ES) č. 1224/2009
 Čl. 15 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) po dokončení poslední rybolovné 
operace a před vplutím do přístavu.

b) po dokončení poslední rybolovné 
operace před vplutím do přístavu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 94
Stanislav Polčák

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.

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 95
Inese Vaidere

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 

2. Velitelé plavidel Unie 
provádějících odlov o celkové délce menší 
než 12 metrů zaznamenávají údaje 



PE650.512v01-00 28/99 AM\1203430CS.docx

CS

údaje uvedené v článku 14 příslušnému 
orgánu svého členského státu vlajky po 
dokončení poslední rybolovné operace a 
před vplutím do přístavu.

uvedené v článku 14 po dokončení 
poslední rybolovné operace a před vplutím 
do přístavu nebo bezprostředně po návratu 
na pevninu.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna se týká výjimky pro malá loďstva (rybářská plavidla pobřežního loďstva), 
která stanoví možnost předložit údaje o rybolovných činnostech do lodního deníku v tištěné 
podobě (stejně jako je tomu ve stávajícím nařízení).

Pozměňovací návrh 96
Stanislav Polčák

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.

Or. cs

Pozměňovací návrh 97
Stanislav Polčák

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 

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

stejných podmínek jako velitelé 
rybářských plavidel Unie, a to příslušnému 
orgánu pobřežního členského státu.

Or. cs

Pozměňovací návrh 98
Stanislav Polčák

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. a
Nařízení (ES) č. 1224/2009
 Čl. 17 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) třímístný písmenný kód FAO 
každého druhu;

f) třímístný písmenný kód FAO 
každého uloveného druhu uchovávaného 
na plavidle;

Or. cs

Pozměňovací návrh 99
Stanislav Polčák

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (ES) č. 1224/2009
 Čl. 19a – odst. 3 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) třímístný písmenný kód FAO 
každého druhu;

f) třímístný písmenný kód FAO 
každého uloveného druhu uchovávaného 
na plavidle;

Or. cs

Pozměňovací návrh 100
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
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Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 19a – odst. 3 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) množství každého druhu 
zaznamenaná v lodním deníku rybolovu;

g) množství každého druhu 
zaznamenané v lodním deníku rybolovu, 
včetně, v samostatné položce, množství 
druhů nedosahujících příslušné 
minimální referenční velikosti pro 
zachování zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 18
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 19a – 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 
pro vody třetí země nebo pro volné moře, 
kde 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.

Or. en

Odůvodnění

Rybářská plavidla EU provozující činnost mimo vody EU musí dodržovat nejen pravidla 
společné rybářské politiky, ale případně i pravidla platná pro vody třetí země, v nichž 
provozují činnost, nebo pro volné moře.
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Pozměňovací návrh 102
Stanislav Polčák

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

Or. cs

Pozměňovací návrh 103
Stanislav Polčák

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

Or. cs

Pozměňovací návrh 104
Stanislav Polčák

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



PE650.512v01-00 32/99 AM\1203430CS.docx

CS

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;

Or. cs

Pozměňovací návrh 105
Stanislav Polčák

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

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;

Or. cs

Pozměňovací návrh 106
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 23 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce může 
velitel plavidla Unie provádějícího odlov o 
celkové délce menší než 12 metrů 
provozujícího činnost v pobřežních 
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vodách vyplňovat prohlášení o vykládce v 
tištěné podobě.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna se týká výjimky pro malá loďstva (rybářská plavidla pobřežního loďstva), 
která stanoví možnost vyplnit údaje z prohlášení o vykládce do prohlášení o vykládce v tištěné 
podobě (stejně jako je tomu ve stávajícím nařízení).

Pozměňovací návrh 107
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 21
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Velitel rybářského plavidla Unie 
nebo jeho zástupce elektronicky 
předkládají údaje uvedené v článku 23 do 
24 hodin po ukončení vykládky 
příslušnému orgánu svého členského státu 
vlajky.

1. Velitel rybářského plavidla Unie 
nebo jeho zástupce předkládají prohlášení 
o vykládce do 48 hodin po ukončení 
vykládky příslušnému orgánu svého 
členského státu vlajky.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna se týká výjimky pro malá loďstva (rybářská plavidla pobřežního loďstva), 
která stanoví možnost předložit prohlášení o vykládce v tištěné podobě (stejně jako je tomu ve 
stávajícím nařízení). Navrhovaná lhůta pro předložení prohlášení – 48 hodin – byla převzata 
ze stávajícího nařízení.

Pozměňovací návrh 108
Inese Vaidere

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

1. Členské státy zajistí účinnou 
kontrolu povinnost vykládky. Členské státy 
mohou vyžadovat použití elektronických 
systémů sledování ke kontrole povinnosti 
vykládky.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k výše uvedenému zvýší požadavek na využívání dálkových systémů, a to i u 
určitého procentního podílu plavidel, další zátěž, která není ekonomicky úměrná účinku na 
zachování zdrojů, zejména pro menší členské státy.

Pozměňovací návrh 109
Margrete Auken

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

1. Členské státy zajistí účinnou 
kontrolu povinnosti vykládky, vedlejších 
úlovků citlivých druhů a spolehlivosti 
údajů o úlovcích. Za tímto účelem musí 
být všechna plavidla o délce větší než 12 
metrů vybavena systémy dálkového 
elektronického sledování, které sestávají z 
uzavřeného televizního okruhu (CCTV) s 
trvalým záznamem, senzorů sítě a 
požadovaných systémů, jež disponují 
funkcí ukládání údajů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 110
Sirpa Pietikäinen

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

1. Členské státy zajistí účinnou 
kontrolu povinnosti vykládky a 
spolehlivosti údajů o úlovcích a vedlejších 
úlovcích citlivých druhů. Za tímto účelem 
musí být všechna rybářská plavidla Unie o 
délce větší než 12 metrů vybavena systémy 
dálkového elektronického sledování, které 
sestávají z uzavřeného televizního okruhu 
(CCTV) s trvalým záznamem, senzorů sítě 
a systémů, jež disponují funkcí ukládání 
údajů.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné poskytnout rybářským plavidlům, u nichž hrozí vysoké riziko nedodržování 
pravidel společné rybářské politiky, účinné monitorovací systémy, které jsou vyzkoušené a 
schopné usnadnit prosazování povinnosti vykládky, shromažďování údajů a vedlejší úlovky 
citlivých druhů.

Pozměňovací návrh 111
Anja Hazekamp

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

1. Členské státy zajistí účinnou 
kontrolu povinnosti vykládky a 
spolehlivosti údajů o úlovcích a vedlejších 
úlovcích citlivých druhů. Za tímto účelem 
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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, jež disponují funkcí ukládání 
údajů.

musí být všechna rybářská plavidla 
vybavena systémy dálkového 
elektronického sledování, které sestávají z 
uzavřeného televizního okruhu (CCTV) s 
trvalým záznamem, síťových systémů a 
systémů, jež disponují funkcí ukládání 
údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 25a – 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. Požadavky týkající se systémů 
dálkového elektronického sledování 
uvedené v odstavci 1 se rovněž vztahují na 
minimální procentní podíl rybářských 
plavidel o délce menší než 12 metrů. 
Tento procentní podíl se stanoví podle 
počtu plavidel, která jsou v rámci 
zvláštních kontrolních a inspekčních 
programů přijatých podle článku 95 
označena za plavidla s vysokým nebo 
velmi vysokým rizikem nesouladu s 
pravidly společné rybářské politiky.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Inese Vaidere

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 25a – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě systémů CCTV uvedených 
v odstavci 1 mohou členské státy 
vyžadovat i použití jiných elektronických 
systémů sledování ke kontrole povinnosti 
vykládky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Sirpa Pietikäinen

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 23
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 25a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Kromě systémů CCTV uvedených 
v odstavci 1 mohou členské státy 
vyžadovat i použití jiných elektronických 
systémů sledování ke kontrole povinnosti 
vykládky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Margrete Auken

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 
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 

1. Každý členský stát vlajky 
zaznamenává všechny údaje týkající se 
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 
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alespoň tří let v souladu s vnitrostátními 
předpisy.

dobu alespoň tří let v souladu s 
vnitrostátními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Margrete Auken

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Anja Hazekamp

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

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 
neprodleně informaci o ztraceném zařízení 
do lodního deníku podle čl. 14 odst. 3. 
Příslušný orgán členského státu vlajky 
neprodleně uvědomí příslušný orgán 



AM\1203430CS.docx 39/99 PE650.512v01-00

CS

pobřežního členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Informace o ztracených lovných zařízeních musí být oznámeny co nejdříve, aby mohly 
příslušné orgány členského státu vlajky nebo pobřežního členského státu přijmout opatření, 
je-li to stále možné, s cílem zabránit poškození mořského prostředí.

Pozměňovací návrh 118
Margrete Auken

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

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 do lodního deníku 
podle čl. 14 odst. 3. Příslušný orgán 
členského státu vlajky okamžitě uvědomí 
příslušný orgán pobřežního členského 
státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Margrete Auken

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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 120
Manuel Pizarro

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

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí věnovat zvláštní pozornost kontrole rybářských plavidel nejen v oblastech 
omezeného rybolovu, ale také v chráněných mořských oblastech.

Pozměňovací návrh 121
Anja Hazekamp

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

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, jakož i 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, včetně chráněných 
mořských oblastí, spadajících pod jeho 
svrchovanost nebo jurisdikci, proplutí přes 
tyto oblasti a vyplutí z nich.

Or. en



AM\1203430CS.docx 41/99 PE650.512v01-00

CS

Odůvodnění

Požadavky podle článku 50 se výslovně rozšiřují na chráněné mořské oblasti.

Pozměňovací návrh 122
Manuel Pizarro

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

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Anja Hazekamp

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, včetně chráněných mořských 
oblastí, které se nacházejí na volném moři 
nebo ve vodách třetích zemí, kontroluje 
členský stát vlajky.



PE650.512v01-00 42/99 AM\1203430CS.docx

CS

Or. en

Odůvodnění

Požadavky podle článku 50 se výslovně rozšiřují na chráněné mořské oblasti. Kromě toho by 
se měla snížit četnost předávání údajů v chráněných rybolovných oblastech, včetně 
chráněných mořských oblastí, neboť byly vyvinuty nákladově efektivní prostředky pro 
sledování rybářských plavidel v reálném čase.

Pozměňovací návrh 124
Stanislav Polčák

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, které se nacházejí v oblastech za 
hranicemi národní jurisdikce nebo ve 
vodách třetích zemí, kontroluje členský stát 
vlajky.

Or. cs

Pozměňovací návrh 125
Manuel Pizarro

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 na volném 
moři nebo ve vodách třetích zemí, 
kontroluje členský stát vlajky.
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Or. en

Pozměňovací návrh 126
Anja Hazekamp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud rybářské plavidlo vpluje do 
oblasti omezeného rybolovu, včetně 
chráněných mořských oblastí, mělo by 
předávání údajů probíhat téměř v reálném 
čase a nejvýše v tříminutových 
intervalech.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky podle článku 50 se výslovně rozšiřují na chráněné mořské oblasti. Kromě toho by 
se měla snížit četnost předávání údajů v chráněných rybolovných oblastech, včetně 
chráněných mořských oblastí, neboť byly vyvinuty nákladově efektivní prostředky pro 
sledování rybářských plavidel v reálném čase.

Pozměňovací návrh 127
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Poloha každého rybářského 
plavidla se po vstupu do oblasti s 
omezeným rybolovem předává každé 2 
minuty.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Anja Hazekamp

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, včetně chráněných mořských 
oblastí, se všem rybářským plavidlům, 
která nemají oprávnění k rybolovu v těchto 
oblastech, povoluje za těchto podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Požadavky podle článku 50 se výslovně rozšiřují na chráněné mořské oblasti. Kromě toho by 
se měla snížit četnost předávání údajů v chráněných rybolovných oblastech, včetně 
chráněných mořských oblastí, neboť byly vyvinuty nákladově efektivní prostředky pro 
sledování rybářských plavidel v reálném čase.

Pozměňovací návrh 129
Manuel Pizarro

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:

Or. en



AM\1203430CS.docx 45/99 PE650.512v01-00

CS

Pozměňovací návrh 130
Stanislav Polčák

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 se všem rybářským plavidlům 
Unie, která nemají oprávnění k rybolovu v 
těchto oblastech, povoluje za těchto 
podmínek:

Or. cs

Pozměňovací návrh 131
Stanislav Polčák

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) 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, je-li to 
relevantní, poté informuje příslušné orgány 
pobřežního členského státu;

Or. cs

Pozměňovací návrh 132
Manuel Pizarro

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 43
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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.

Or. en

Odůvodnění

V některých oblastech omezeného rybolovu a chráněných mořských oblastech je zakázáno i 
samotné proplutí plavidel jakéhokoli druhu, v jiných případech může být zakázáno v 
některých obdobích dne nebo roku.

Pozměňovací návrh 133
Manuel Pizarro

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 
omezené rybolovu nebo do chráněné 
mořské oblasti až do vyplutí plavidla z něj.

Or. en

Odůvodnění

Během proplutí, i když se rychlost plavidla nesnižuje, musí být přenos co nejblíže reálnému 
času, neboť při běžné činnosti je četnost přenosu každé 2 hodiny.

Pozměňovací návrh 134
Anja Hazekamp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byl 
rekreační rybolov na jejich území a ve 
vodách Unie provozován způsobem, který 
je slučitelný s cíli a pravidly společné 
rybářské politiky.

1. Členské státy zajistí, aby byl 
rekreační rybolov provozován způsobem, 
který je slučitelný s cíli a pravidly společné 
rybářské politiky.

Or. en

Odůvodnění

Cílem těchto opatření je zajistit, aby si rekreační rybáři při provádění rybolovných činností 
byli vědomi veškerých zavedených opatření pro zachování zdrojů, jak je tomu již například při 
provádění loveckých činností. Jejich cílem je rovněž umožnit soudržnost mezi opatřeními pro 
zachování zdrojů přijatými pro komerční rybolov a opatřeními pro rekreační rybolov 
zaměřenými na stejné populace nebo druhy.

Pozměňovací návrh 135
Inese Vaidere

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem členské státy: Za tímto účelem členské státy mají 
možnost, že:

Or. en

Odůvodnění

Povinnost vytváří další zátěž pro členské státy, v nichž rekreační rybolov nemá velký dopad 
na mořské rybolovné zdroje.

Pozměňovací návrh 136
Jessica Polfjärd
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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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Anja Hazekamp

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

Or. en

Odůvodnění

Cílem těchto opatření je zajistit, aby si rekreační rybáři při provádění rybolovných činností 
byli vědomi veškerých zavedených opatření pro zachování zdrojů, jak je tomu již například při 
provádění loveckých činností. Jejich cílem je rovněž umožnit soudržnost mezi opatřeními pro 
zachování zdrojů přijatými pro komerční rybolov a opatřeními pro rekreační rybolov 
zaměřenými na stejné populace nebo druhy.

Pozměňovací návrh 138
Jessica Polfjärd
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
 Čl. 55 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) shromažďují údaje o úlovcích v 
rámci tohoto druhu rybolovu 
prostřednictvím mechanismu pro hlášení 
úlovků nebo jiných mechanismů pro sběr 
údajů na základě metodiky, která musí být 
oznámena Komisi.

b) shromažďují údaje o úlovcích z 
rekreačního rybolovu prostřednictvím 
mechanismů pro sběr údajů na základě 
metodiky, kterou určí každý členský stát a 
která musí být oznámena Komisi. Členské 
státy zašlou tyto údaje Komisi alespoň 
jednou ročně. Členské státy mohou k 
plnění povinnosti stanovené v tomto 
pododstavci použít údaje shromážděné 
podle nařízení (EU) 2017/1004.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Jessica Polfjärd

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:

2. Pokud jde o druhy, populace nebo 
skupiny populací, na které se vztahují 
zvláštní opatření Unie pro zachování 
zdrojů, jako jsou kvóty, omezení odlovu a 
limity odchytu, platná pro rekreační 
rybolov, členské státy:

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Jessica Polfjärd

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zajistí, aby fyzické i právnické 
osoby podílející se na rekreačním rybolovu 
v případě takových populací nebo druhů 
každodenně nebo po každém rybářském 
výjezdu zaznamenávaly a odesílaly 
prohlášení o úlovcích elektronicky 
příslušným orgánům, a

a) zajistí, aby byla množství 
ulovených druhů, populací nebo skupin 
populací zaznamenána pro obslužná 
plavidla a plavidla o celkové délce 12 
metrů nebo větší, která se při takovém 
rekreačním rybolovu používají, a

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Jessica Polfjärd

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavedou systém registrace nebo 
licencování plavidel používaných k 
rekreačnímu rybolovu nad rámec systému 
registrace a licencování fyzických a 
právnických osob uvedeného v odstavci 1.

b) zavedou systém registrace nebo 
licencování fyzických a právnických osob 
nebo obslužných plavidel a plavidel o 
celkové délce 12 metrů nebo větší 
podílejících se na rekreačním rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Anja Hazekamp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přijme akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 119a za 
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účelem doplnění tohoto nařízení 
stanovením mimořádných opatření, 
jejichž cílem je zajistit soudržnost mezi 
řízením populací, skupin populací a 
druhů, na něž se vztahují opatření Unie 
pro zachování zdrojů, a rekreačním 
rybolovem týchž populací, skupin 
populací a druhů. Tato opatření zahrnují 
lovná zařízení a omezení odlovu, 
minimální velikosti vykládky a omezené 
oblasti a časy.

Or. en

Odůvodnění

Cílem těchto opatření je zajistit, aby si rekreační rybáři při provádění rybolovných činností 
byli vědomi veškerých zavedených opatření pro zachování zdrojů, jak je tomu již například při 
provádění loveckých činností. Jejich cílem je rovněž umožnit soudržnost mezi opatřeními pro 
zachování zdrojů přijatými pro komerční rybolov a opatřeními pro rekreační rybolov 
zaměřenými na stejné populace nebo druhy.

Pozměňovací návrh 143
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Prodej úlovků z rekreačního 
rybolovu se zakazuje.

3. Prodej úlovků z rekreačního 
rybolovu se zakazuje. Členské státy 
přijmou opatření s cílem zajistit, aby 
druhy, na něž se vztahují opatření Unie 
pro zachování zdrojů, nebyly uváděny na 
trh a prodávány.

Or. en

Odůvodnění

Cílem těchto opatření je zajistit, aby si rekreační rybáři při provádění rybolovných činností 
byli vědomi veškerých zavedených opatření pro zachování zdrojů, jak je tomu již například při 
provádění loveckých činností. Jejich cílem je rovněž umožnit soudržnost mezi opatřeními pro 
zachování zdrojů přijatými pro komerční rybolov a opatřeními pro rekreační rybolov 
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zaměřenými na stejné populace nebo druhy.

Pozměňovací návrh 144
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Prodej úlovků z rekreačního 
rybolovu se zakazuje.

3. Uvádění na trh a prodej úlovků z 
rekreačního rybolovu se zakazuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Národní kontrolní programy 
uvedené v článku 93a zahrnují zvláštní 
kontrolní činnosti týkající se rekreačního 
rybolovu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může prostřednictvím prováděcích 
aktů přijmout podrobná pravidla týkající 
se:

Pokud jde o úlovky uvedené v odst. 2 
písm. a), může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit podrobná 
pravidla týkající se:

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) systémů registrace nebo 
licencování pro rekreační rybolov, pokud 
jde o konkrétní druhy nebo populace;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) sběru údajů a zaznamenávání a 
předkládání údajů o úlovcích;

b) zaznamenávání a předkládání údajů 
o úlovcích.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Jessica Polfjärd
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) sledování plavidel používaných k 
rekreačnímu rybolovu a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jessica Polfjärd

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 44
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 55 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) kontroly a označování lovných 
zařízení používaných k rekreačnímu 
rybolovu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Jessica Polfjärd

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 
rybolovné činnosti pořádané obchodními 
subjekty v odvětví cestovního ruchu a v 
oblasti sportovních soutěží.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 152
Manuel Pizarro

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 
rybolovné činnosti pořádané obchodními 
subjekty v odvětví cestovního ruchu a v 
oblasti sportovních soutěží.

6) Tento článek se použije na všechny 
činnosti rekreačního rybolovu prováděné s 
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.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité vyjasnit, že tento článek se vztahuje na jakoukoli rekreační rybolovnou činnost u 
břehu nebo s pomocí plavidla a za použití jakékoli rybolovné techniky.

Pozměňovací návrh 153
Anja Hazekamp

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) pro produkty rybolovu ulovené na 
moři číslo IMO nebo jinou jedinečnou 
identifikaci plavidla (pokud číslo IMO 
není k dispozici) plavidla provádějícího 
odlov.

Or. en
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Odůvodnění

Nové požadavky na sledovatelnost by měly příslušným orgánům umožnit zpětné sledování 
produktů rybolovu dovážených do EU až k plavidlu, které ryby odlovilo.

Pozměňovací návrh 154
Manuel Pizarro

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 46
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 58 – odst. 7

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.

Or. en

Odůvodnění

Přímo prodané množství je velmi omezené, 150 kg týdně je založeno na možnosti plavidla 
prodávat velmi omezená množství – průměrně 30 kg denně v 5 dnech činnosti za týden; pokud 
se jedná o větší množství, předloží se do běžného komerčního oběhu.

Pozměňovací návrh 155
Anja Hazekamp

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 

vypouští se
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jsou splněny tyto podmínky:
a) vážení netříděného produktu 
rybolovu se provádí na systému 
provozovaném nebo kontrolovaném 
příslušnými orgány po vykládce a před 
přepravou, skladováním nebo uvedením 
na trh;
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.

Or. en

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 156
Margrete Auken

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 

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

uváděných na trh a správnost dokumentace 
nebo elektronických sdělení, která se jich 
týkají;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že popis zahrnuje také soulad činností s pravidly společné rybářské 
politiky, je třeba se zabývat také vyhazováním zpět do moře, a to v souladu s ustanoveními 
daného plánu výmětů.

Pozměňovací návrh 157
Margrete Auken

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 a náhodně lovené 
druhy a pro úlovky uchovávané na plavidle 
a vybavení používané k vytažení lovného 
zařízení podle článku 48;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
César Luena

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 

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 
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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.

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.

Or. es

Odůvodnění

Inspektoři by měli do svého běžně používaného kontrolního a inspekčního protokolu zahrnout 
náhodné úlovky citlivých druhů, jako jsou ptáci, savci, mořské želvy, žraloci a rejnoci, jakož i 
zavedení a vhodné fungování zmírňujících opatření v dotčeném loďstvu, jejichž cílem je 
minimalizace těchto náhodných úlovků.

Pozměňovací návrh 159
Stanislav Polčák

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, 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.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 160
César Luena

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Úředníci absolvují školení 
nezbytné k vykonávání svých inspekčních 
povinností a obdrží zdroje nezbytné k 
řádnému vykonávání své práce.

Or. es

Odůvodnění

Inspektoři by měli absolvovat školení, aby mohli řádně vykonávat inspekční činnost, a to 
včetně inspekce výmětů a zmírňujících opatření pro náhodné úlovky citlivých druhů, jako jsou 
ptáci, savci, mořské želvy, žraloci a rejnoci. Každý inspektor rybolovu musí mít k dispozici 
nástroje vhodné k řádnému vykonávání kontrolní a inspekční činnosti, jako jsou zařízení k 
měření velikosti sítí nebo prostředky určené pro vlastní přesuny.

Pozměňovací návrh 161
Stanislav Polčák

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 
veřejnosti přístupnou 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.
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Or. cs

Pozměňovací návrh 162
César Luena

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 
veřejnou 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.

Or. es

Odůvodnění

Informace by měly být k dispozici v elektronické podobě ve veřejné databázi, aby mohli 
občané obecně, ale zejména odborníci a vědci, do těchto údajů nahlédnout, provést šetření a 
předložit návrhy týkající se řízení, které považují za relevantní, čímž se zaručí transparentnost 
informací o životním prostředí v oblasti evropské rybolovné činnosti.

Pozměňovací návrh 163
Margrete Auken

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 

1. Členské státy vytvářejí a aktualizují 
veřejnou elektronickou databázi, do které 
nahrávají všechny inspekční zprávy a 
zprávy o dohledu týkající se rybářských 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
César Luena

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

Or. es

Odůvodnění

Plavidla Společenství, která loví mimo Evropskou unii, by měla podrobována inspekci, aby 
bylo zaručeno, že dodržují právní předpisy Společenství. Mnohdy to s sebou přináší problém, 
že místní orgány v třetích zemích musí provádět inspekci evropských lodí, aniž by znaly 
právní předpisy Evropské unie. Proto by tito inspektoři měli být vyškoleni inspektory Unie, 
aby byla zaručena správná kontrola všech plavidel Společenství, která loví mimo území 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 165
Stanislav Polčák

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

porušení předpisů musí být úředníkům 
umožněno zůstat na rybářském plavidle, 

dokud neproběhne šetření podle článku 85.

Or. cs

Pozměňovací návrh 166
Margrete Auken

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, může být 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Anja Hazekamp

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 

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 
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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.

souladu s článkem 86, množství ryb 
odlovených, vyložených nebo přeložených 
v rozporu s pravidly společné rybářské 
politiky se započte do kvóty přidělené 
členskému státu vykládky nebo překládky.

Or. en

Odůvodnění

Podle nařízení o kontrole musí dotčené členské státy v případě porušení pravidel společné 
rybářské politiky přijmout vhodná následná opatření a učinit vhodné kroky. Pokud tak 
neučiní, má Komise stejnou odpovědnost za to, že ryby ulovené, vyložené nebo přeložené v 
rozporu s pravidly společné rybářské politiky započte automaticky do kvóty členského státu 
vykládky nebo překládky, pokud tento členský stát nepřijme vhodná opatření nebo nepředá 
řízení v členském státě vlajky.

Pozměňovací návrh 168
Margrete Auken

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Stanislav Polčák
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
 Čl. 89a – 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.“

Or. cs

Pozměňovací návrh 170
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 89a – 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, jakýchkoli nepříznivých účinků 
na dobré životní podmínky zvířat a 
zachování zdrojů, výše újmy způsobené 
rybolovným zdrojům, povahy a rozsahu 
porušení, jeho trvání nebo opakování, popř. 
souběh několika porušení předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Margrete Auken
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Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 89a – 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 a zachování 
zdrojů, výše újmy způsobené rybolovným 
zdrojům, povahy a rozsahu porušení, jeho 
trvání a opakování a souběh několika 
porušení předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 89a – 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 uplatňují systém, v 
němž je pokuta úměrná obratu právnické 
osoby nebo hospodářskému prospěchu 
dosaženému nebo předpokládanému v 
důsledku porušení předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Anja Hazekamp

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 69
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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 
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Margrete Auken

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 

h) zapojení do operace, řízení nebo 
vlastnictví plavidla podílejícího se na 
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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

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 logistiky 
a služeb, včetně poskytovatelů pojištění a 
jiného poskytovatele finančních služeb; 
nebo

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Margrete Auken

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 
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

i) rybolov v oblasti omezeného 
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 Evropského parlamentu a 
Rady 92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o 
ochraně přírodních stanovišť, volně 
žijících živočichů a planě rostoucích 



AM\1203430CS.docx 69/99 PE650.512v01-00

CS

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).

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Margrete Auken

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 Rady 92/43/EHS1a nebo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES1b;
________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 92/43/ES 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) 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 
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).

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) účast na cíleném rybolovu 
citlivých druhů chráněných podle 



AM\1203430CS.docx 71/99 PE650.512v01-00

CS

právních předpisů Unie, zejména podle 
směrnice Rady 92/43/EHS1a nebo 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2009/147/ES1b; nebo
_____________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 92/43/ES 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).

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Stanislav Polčák

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) použití zakázaných lovných 
zařízení;

l) použití zakázaných lovných 
zařízení nebo zakázaných metod lovu;

Or. cs

Pozměňovací návrh 180
Anja Hazekamp

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

Or. en

Odůvodnění

V současné době se skutečnost, že hospodářský subjekt neplní své povinnosti podle nařízení o 
technických opatřeních, zejména pokud se týkají provádění opatření ke zmírnění náhodných 
úlovků citlivých druhů, nepovažuje za závažné porušení pravidel společné rybářské politiky. 
To je třeba napravit, neboť pravidla týkající se technických opatření jsou součástí společné 
rybářské politiky.

Pozměňovací návrh 181
Margrete Auken

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 
společné rybářské politiky; nebo

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

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) odmítnutí vědeckého pozorovatele 
na palubě plavidla bez předchozího 
schválení členským státem;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Margrete Auken

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, zabránila 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Stanislav Polčák

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

hodnoty produktů rybolovu získaných 
spácháním závažného porušení předpisů a

Or. cs

Pozměňovací návrh 185
Stanislav Polčák

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

Or. cs

Pozměňovací návrh 186
Stanislav Polčák

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zaznamenávají ve 
vnitrostátním rejstříku veškerá potvrzená i 
domnělá porušení pravidel společné 
rybářské politiky, jichž se dopustila 
plavidla plující pod jejich vlajkou nebo pod 
vlajkou třetí země nebo jejich státní 
příslušníci, včetně všech rozhodnutí a 
sankcí, které uložily, a množství 
přidělených sankčních bodů. Členské státy 
ve svém vnitrostátním rejstříku porušení 
předpisů zaznamenávají rovněž porušení 
předpisů rybářskými plavidly, která plují 
pod jejich vlajkou, nebo svými státními 
příslušníky, kteří jsou stíháni v jiných 

1. Členské státy zaznamenávají ve 
vnitrostátním rejstříku veškerá potvrzená i 
domnělá porušení pravidel společné 
rybářské politiky, jichž se dopustila 
plavidla plující pod jejich vlajkou nebo pod 
vlajkou třetí země nebo jejich státní 
příslušníci, včetně všech rozhodnutí a 
sankcí, které uložily, a množství 
přidělených sankčních bodů. Členské státy 
ve svém vnitrostátním rejstříku porušení 
předpisů zaznamenávají rovněž porušení 
předpisů rybářskými plavidly, která plují 
pod jejich vlajkou, nebo svými státními 
příslušníky, kteří jsou stíháni v jiných 
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členských státech, a to na základě 
oznámení konečného rozhodnutí členského 
státu, do jehož jurisdikce uvedené porušení 
spadá, v souladu s článkem 92b.

členských státech, a to na základě 
oznámení konečného rozhodnutí členského 
státu, do jehož jurisdikce uvedené porušení 
spadá, v souladu s článkem 92b. Členské 
státy zajistí, že údaje ve vnitrostátním 
rejstříku budou přístupné, alespoň v 
anonymizované podobě, veřejnosti a 
ostatním členským státům.

Or. cs

Pozměňovací návrh 187
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 70
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 93a – 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 předložil, a na veřejných 
internetových stránkách Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Zprávy uvedené v odstavci 2 
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obsahují alespoň následující 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 
potvrzených porušeních předpisů 
(jednoduché varování, správní sankce, 
trestní sankce, okamžitá donucovací 
opatření, počet uložených sankčních 
bodů); a
e) počet, místo a druh ztracených 
lovných zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Sirpa Pietikäinen

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 souhrn zpráv o 
ověření, nezávislé inspekci nebo auditu.“

Or. en

Odůvodnění

Aby se zvýšila transparentnost a obecné povědomí rozhodovacích činitelů 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 



AM\1203430CS.docx 77/99 PE650.512v01-00

CS

oblasti dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin, zdraví zvířat a dobrých 
životních podmínek zvířat.

Pozměňovací návrh 190
Margrete Auken

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.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN)

Odůvodnění

Podobné zprávy se již zveřejňují v jiných oblastech politiky, například v oblasti dodržování 
právních předpisů týkajících se krmiv a potravin nebo zdraví zvířat.

Pozměňovací návrh 191
Anja Hazekamp

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 
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ověření, nezávislé inspekci nebo auditu.“

Or. en

Odůvodnění

Aby se zvýšila transparentnost a obecné povědomí rozhodovacích činitelů 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.

Pozměňovací návrh 192
Anja Hazekamp

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.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh lépe zahrnuje oblast působnosti nové definice „pravidel společné 
rybářské politiky“ tím, že Komisi umožňuje ukončit rybolov, pokud nejsou dodržována 
technická opatření, a v důsledku toho je ohrožen stav druhu z hlediska ochrany (mořských 
ptáků, želv, mořských savců atd.) nebo stanovišť.
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Pozměňovací návrh 193
Margrete Auken

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 víceletého 
plánu a má-li Komise důkazy o tom, že 
nedodržení těchto závazků představuje pro 
zachování populace nebo skupiny populací 
nebo ochranu mořského prostředí vážné 
ohrožení, může Komise prostřednictvím 
prováděcích aktů pro dotčený členský stát 
dočasně ukončit rybolov v lovištích, na něž 
mají tyto nedostatky dopad.

Or. en

Odůvodnění

Předpokládá se, že víceleté plány budou celostními nástroji řízení a nebudou sloužit k pouze 
využívání populací ryb, jak je uvedeno v článcích 9 a 10 nařízení o SRP.

Pozměňovací návrh 194
Margrete Auken

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 písemně 
prokáže, že rybolov může být využíván 
bezpečně a hrozba pro mořské prostředí 
byla odstraněna.
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Or. en

Pozměňovací návrh 195
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 74 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 105 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. V případě přečerpání kvóty, přídělu 
nebo podílu na populaci nebo skupině 
populací dostupných pro daný členský stát 
v předchozích letech může Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů provést 
odpočet kvót z budoucích kvót tohoto 
členského státu, aby zohlednila rozsah 
přečerpání.

4. V případě přečerpání kvóty, přídělu 
nebo podílu na populaci nebo skupině 
populací dostupných pro daný členský stát 
v předchozích letech provede Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů odpočet 
kvót z budoucích kvót tohoto členského 
státu, aby zohlednila rozsah přečerpání.

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 74 – písm. b
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 105 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pokud odpočet podle odstavců 1 a 2 
nelze provést z kvóty, přídělu nebo podílu 
na populaci nebo skupině populací, které 
byly přečerpány, jako takového, protože 
tuto kvótu, příděl nebo podíl na populaci 
nebo skupině populací nemá dotčený 
členský stát k dispozici vůbec nebo v 
dostatečném množství, může Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů provést v 
souladu s odstavcem 1 odpočet v 
následujícím roce nebo následujících letech 
z kvót na jiné populace nebo skupiny 

5. Pokud odpočet podle odstavců 1 a 2 
nelze provést z kvóty, přídělu nebo podílu 
na populaci nebo skupině populací, které 
byly přečerpány, jako takového, protože 
tuto kvótu, příděl nebo podíl na populaci 
nebo skupině populací nemá dotčený 
členský stát k dispozici vůbec nebo v 
dostatečném množství, provede Komise 
prostřednictvím prováděcích aktů v 
souladu s odstavcem 1 odpočet v 
následujícím roce nebo následujících letech 
z kvót na jiné populace nebo skupiny 
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populací, které jsou pro členský stát 
dostupné v téže zeměpisné oblasti nebo 
které mají stejnou komerční hodnotu.

populací, které jsou pro členský stát 
dostupné v téže zeměpisné oblasti nebo 
které mají stejnou komerční hodnotu.

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Margrete Auken

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 nebo 
následujících letech intenzitu rybolovu, 
kterou má tento členský stát k dispozici ve 
stejné zeměpisné oblasti podle odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může prostřednictvím 
prováděcích aktů stanovit podrobná 
pravidla týkající se posuzování maximální 

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

dostupné intenzity, do které se přečerpání 
počítá. Tyto prováděcí akty se přijímají v 
souladu s přezkumným postupem podle čl. 
119 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Margrete Auken

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 aktů 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, 
přičemž uplatní zásadu proporcionality a 
zohlední újmu způsobenou dotčeným 
populacím.

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 1 – odst. 1 – bod 78
Nařízení (ES) č. 1224/2009
Čl. 110 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž je dotčeno nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/6791a, udělí členské státy všem 
fyzickým nebo právnickým osobám, které 
mohou prokázat oprávněný zájem, přístup 
k údajům uvedeným v odstavci 1 tohoto 
článku.
_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních 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).“

Or. en

Odůvodnění

Když bude vědcům a novinářům umožněno sledovat údaje o rybolovu, podpoří se tím 
nezávislá vědecká analýza a žurnalistika. To působí jako odrazující prostředek a rovněž to 
pomáhá orgánům identifikovat udržitelné trendy a signály nebezpečí. Případ šprotů a sleďů 
obecných ukazuje význam křížové kontroly údajů o rybolovu, neboť inspekce švédského 
obchodního rybolovu zjistily přibližně o 50 % více úlovků šprota obecného a o 50 % méně 
ulovených sleďů obecných, než bylo vykázáno, což vytváří zavádějící představu o stavu 
populace a způsobuje nesprávné poradenství. Pojem oprávněného zájmu se rovněž používá ve 
směrnici o boji proti praní peněz.

Pozměňovací návrh 201
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Aniž je dotčeno nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/6791a, udělí členské státy všem 
fyzickým nebo právnickým osobám, které 
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mohou prokázat oprávněný zájem, přístup 
k údajům uvedeným v odstavci 1.
_____________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních 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).“

Or. en

Odůvodnění

Enabling scientists, journalists, third country inspectors and civil society to monitor key 
fisheries data would foster independent scientific analysis, investigative journalism and the 
identification of suspicious behaviour at sea. These activities do not only act as a deterrent 
but they also help competent authorities in identifying sustainable trends and red flags. The 
concept of “legitimate interest” has been used in other control frameworks - such as the Anti-
Money Laundering Directive - to ensure that data can be made available when this is 
proportionate and necessary to meet key objectives.

Pozměňovací návrh 202
Margrete Auken

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) jsou předávány vědeckým institucím 
členských států, vědeckým subjektům Unie 
a Eurostatu a jakékoli fyzické nebo 
právnické osobě, která může prokázat 
oprávněný zájem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 203
Margrete Auken

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 
zveřejňují své výroční zprávy o 
vnitrostátních kontrolních programech na 
internetových stránkách svých 
příslušných orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Margrete Auken

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 pocházející ze systémů 
CCTV se neuchovávají po dobu delší než 
jeden rok, 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 205
Margrete Auken

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

81a) v článku 113 se zrušuje odstavec 2.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN)

Odůvodnění

Evropská komise provádí pravidelné ověřování a audity vnitrostátních kontrolních systémů, 
nicméně členské státy mohou vetovat zveřejnění těchto informací na základě článku 113. Tato 
nedostatečná transparentnost usnadňuje špatné řízení, protože rybáři a organizace občanské 
společnosti se nemohou podílet na navrhování lepších řešení zjištěných výzev v oblasti řízení 
rybolovu. Navíc je to rovněž v rozporu s Aarhuskou úmluvou a judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 206
Anja Hazekamp

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

81a) V článku 113 se zrušuje odstavec 
2.

Or. en

Odůvodnění

Pravidlo autorství v článku 113 by mělo být vypuštěno, aby bylo možné zajistit větší 
transparentnost řízení rybolovu.
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Pozměňovací návrh 207
Margrete Auken

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.

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN)

Odůvodnění

Evropská komise provádí pravidelné ověřování a audity vnitrostátních kontrolních systémů, 
nicméně členské státy mohou vetovat zveřejnění těchto informací na základě článku 113. Tato 
nedostatečná transparentnost usnadňuje špatné řízení, protože rybáři a organizace občanské 
společnosti se nemohou podílet na navrhování lepších řešení zjištěných výzev v oblasti řízení 
rybolovu. Navíc je to rovněž v rozporu s Aarhuskou úmluvou a judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 208
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise provádí pravidelné ověřování a audity vnitrostátních kontrolních systémů, 
nicméně členské státy mohou vetovat zveřejnění těchto informací na základě článku 113. Tato 
nedostatečná transparentnost usnadňuje špatné řízení, protože rybáři a organizace občanské 
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společnosti se nemohou podílet na navrhování lepších řešení zjištěných výzev v oblasti řízení 
rybolovu. Navíc je to rovněž v rozporu s Aarhuskou úmluvou a judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 209
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise provádí pravidelné ověřování a audity vnitrostátních kontrolních systémů, 
nicméně členské státy mohou vetovat zveřejnění těchto informací na základě článku 113. Tato 
nedostatečná transparentnost usnadňuje špatné řízení, protože rybáři a organizace občanské 
společnosti se nemohou podílet na navrhování lepších řešení zjištěných výzev v oblasti řízení 
rybolovu. Navíc je to rovněž v rozporu s Aarhuskou úmluvou a judikaturou Soudního dvora 
Evropské unie.

Pozměňovací návrh 210
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Na svých internetových stránkách 
členské státy každoročně zveřejňují 
výroční zprávy svých vnitrostátních 
kontrolních programů. Tyto zprávy 
obsahují následující údaje:
a) celkový rozpočet přidělený na 
kontrolu rybolovu;
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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 
uložených sankčních bodů); a
e) počet, místo a druh ztracených 
lovných zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Subjekty s rozhodovací pravomocí a rybáři nemají informace o provádění kontrolních 
pravidel členskými státy. V zájmu vytvoření rovných podmínek ve všech členských státech EU 
musí být provádění nařízení o kontrole jasně chápáno a známo. To navíc může vládám a 
zúčastněným stranám, včetně občanské společnosti, umožnit přesné určení a podporu zemí a 
rybářů, chybí-li dostatečná kapacita k provádění nařízení.

Pozměňovací návrh 211
Sirpa Pietikäinen

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.“

Or. en

(32019R1241)
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Pozměňovací návrh 212
Anja Hazekamp

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.“

Or. en

Odůvodnění

V současné době není provádění nařízení o kontrole příslušnými orgány v členských státech 
EU dostatečně transparentní. V důsledku toho subjektům s rozhodovací pravomocí a 
veřejnosti chybí informace o skutečném stavu provádění kontrolních pravidel v EU. Před 
rokem 2009 byly tyto informace veřejně dostupné, neboť Komise pravidelně podávala 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy o chování, které vážně porušilo pravidla společné 
rybářské politiky.

Pozměňovací návrh 213
Margrete Auken

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.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
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20170101&from=EN)

Odůvodnění

Subjekty s rozhodovací pravomocí a organizace občanské společnosti nemají dostatečné 
informace o stavu provádění nařízení o kontrole. Tento nynější nedostatek transparentnosti 
přispívá k nepřesnému informování, při němž nejsou sdíleny či zaznamenávány úspěšné 
příběhy ani stávající mezery. Veřejné pololetní zprávy by obnovily praxi, která existovala 
před rokem 2009, kdy Komise pravidelně podávala Evropskému parlamentu a Radě zprávy o 
provádění nařízení o kontrole.

Pozměňovací návrh 214
Sirpa Pietikäinen

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.“

Or. en

(32019R1241)

Pozměňovací návrh 215
Anja Hazekamp

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 

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

každé dva roky zprávu, kterou předloží 
Evropskému parlamentu a Radě.“

Or. en

Odůvodnění

V současné době není provádění nařízení o kontrole příslušnými orgány v členských státech 
EU dostatečně transparentní. V důsledku toho subjektům s rozhodovací pravomocí a 
veřejnosti chybí informace o skutečném stavu provádění kontrolních pravidel v EU. Před 
rokem 2009 byly tyto informace veřejně dostupné, neboť Komise pravidelně podávala 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy o chování, které vážně porušilo pravidla společné 
rybářské politiky.

Pozměňovací návrh 216
Margrete Auken

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.“

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20170101&from=EN)

Odůvodnění

Subjekty s rozhodovací pravomocí a organizace občanské společnosti nemají dostatečné 
informace o stavu provádění nařízení o kontrole. Tento nynější nedostatek transparentnosti 
přispívá k nepřesnému informování, při němž nejsou sdíleny či zaznamenávány úspěšné 
příběhy ani stávající mezery. Veřejné pololetní zprávy by obnovily praxi, která existovala 
před rokem 2009, kdy Komise pravidelně podávala Evropskému parlamentu a Radě zprávy o 
provádění nařízení o kontrole.
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Pozměňovací návrh 217
Sirpa Pietikäinen

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.“

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Anja Hazekamp

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. Tyto pololetní zprávy budou 
zveřejněny na internetových stránkách 
Evropské komise do dvou měsíců od jejich 
předložení členskými státy.“

Or. en

Odůvodnění

V současné době není provádění nařízení o kontrole příslušnými orgány v členských státech 
EU dostatečně transparentní. V důsledku toho subjektům s rozhodovací pravomocí a 
veřejnost chybí informace o skutečném stavu provádění kontrolních pravidel v EU. Před 
rokem 2009 byly tyto informace veřejně dostupné, neboť Komise pravidelně podávala 
Evropskému parlamentu a Radě zprávy o chování, které vážně porušilo pravidla společné 
rybářské politiky.



PE650.512v01-00 94/99 AM\1203430CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 219
Margrete Auken

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. Tyto pololetní zprávy budou 
zveřejněny na internetových stránkách 
Evropské komise do dvou měsíců od jejich 
předložení členskými státy.“

Or. en

Odůvodnění

Subjekty s rozhodovací pravomocí a organizace občanské společnosti nemají dostatečné 
informace o stavu provádění nařízení o kontrole. Tento nynější nedostatek transparentnosti 
přispívá k nepřesnému informování, při němž nejsou sdíleny či zaznamenávány úspěšné 
příběhy ani stávající mezery. Veřejné pololetní zprávy by obnovily praxi, která existovala 
před rokem 2009, kdy Komise pravidelně podávala Evropskému parlamentu a Radě zprávy o 
provádění nařízení o kontrole.

Pozměňovací návrh 220
Manuel Pizarro

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

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 

„Agentura přispívá k provádění 
integrované námořní politiky Evropské 
unie a zejména na základě schválení 
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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.

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.)

Or. en

(32005R0768)

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být také informován.

Pozměňovací návrh 221
Manuel Pizarro

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.)

Or. en
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(32005R0768)

Odůvodnění

V programu agentury by se rovněž mělo zohlednit stanovisko Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 222
Manuel Pizarro

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 písmenu c) se druhý 
pododstavec nahrazuje tímto:

Tento pracovní program obsahuje priority 
agentury. Správní rada upřednostní 
povinnosti agentury ohledně 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;

„Tento pracovní program obsahuje priority 
agentury. Správní rada upřednostní 
povinnosti agentury ohledně 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.)

Or. en

(32005R0768)

Odůvodnění

Evropský parlament by měl mít rovněž možnost vyjádřit nesouhlas s navrhovaným 
programem agentury.
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Pozměňovací návrh 223
Manuel Pizarro

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 
nepřítomnosti.

„1. Správní rada se skládá ze zástupců 
členských států, šesti zástupců Komise a 
zástupců Evropského parlamentu. Každý 
členský stát má právo jmenovat jednoho 
člena. Každá politická skupina 
Evropského parlamentu je oprávněna 
jmenovat jednoho člena. Členské státy, 
Komise a Evropský parlament jmenují ke 
každému členovi jednoho náhradníka, 
který zastupuje člena v jeho 
nepřítomnosti.“

(Nařízení (ES) č. 768/2005 bylo 
kodifikováno a zrušeno nařízením (EU) 
2019/473. Článek 24 nařízení (ES) č. 
768/2005 odpovídá článku 33 nařízení 
(EU) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Odůvodnění

Každá politická skupina Evropského parlamentu by rovněž měla mít možnost jmenovat 
zástupce správního orgánu agentury.

Pozměňovací návrh 224
Manuel Pizarro

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

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament by měl být rovněž konzultován při přípravě ročního a víceletého 
pracovního programu agentury.

Pozměňovací návrh 225
Stanislav Polčák

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 
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.

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

Or. cs
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