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Pozměňovací návrh 7
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Postupem podle článku 111 může
Komise určité kategorie rybářských 
plavidel na omezenou dobu, která může být 
prodloužena, zprostit povinnosti stanovené 
v odstavci 1, nebo stanovit jinou lhůtu pro 
podání oznámení, kdy mimo jiné 
zohledňuje typ produktů rybolovu, 
vzdálenost mezi lovišti, výkladišti 
a přístavy, kde jsou předmětná plavidla 
zaregistrována.

4. Příslušný orgán může určité kategorie 
rybářských plavidel na omezenou dobu, 
která může být prodloužena, zprostit 
povinnosti stanovené v odstavci 1, nebo 
stanovit jinou lhůtu pro podání oznámení, 
kdy mimo jiné zohledňuje typ produktů 
rybolovu, vzdálenost mezi lovišti, 
výkladišti a přístavy, kde jsou předmětná 
plavidla zaregistrována.

Or. sv

Odůvodnění

Zjednodušování a zlepšování právních předpisů Společenství je nejdůležitějším cílem pro 
vytváření právních předpisů. Toto nařízení nemá zřizovat výjimku, ale mělo by přispět 
k zavedení lepší kontroly, nikoli vytváření větší byrokracie. Je na příslušných orgánech 
v každém členském státě – u kterých se předpokládá, že se věnují svému úkolu dohlížet na 
provádění právních předpisů – aby nejlépe v každém individuálním případě posoudily, jaké 
jsou nejlepší podmínky pro podání předchozího oznámení o vstupu plavidla do přístavu, 
a zdali je třeba výjimek z obecných pravidel. 

Pozměňovací návrh 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Návrh nařízení
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47 se zrušuje

Or. en
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Odůvodnění

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 1. 
It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks are 
not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial fishing. 2. 
A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is costly, 
burdensome and unnecessarily bureaucratic. 3. Other methods than direct registration of 
catches from recreational fishing can be used to asses the scope of recreational fishing.

Pozměňovací návrh 9
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Článek 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 47 se zrušuje

Or. sv

Odůvodnění

Výsledkem společné rybářské politiky jsou moře bez ryb. Kromě toho, že toto nařízení zřizuje 
funkční a efektivní systém kontroly, má také za cíl nastolení důvěry občanů v kontrolu 
Společenství v rámci rybářské politiky. Je neakceptovatelné navrhovat, abychom v rámci 
politiky, která je samotnou příčinou všech problémů, zvyšovali kontrolu nad rekreačním 
rybolovem v Unii.

Pozměňovací návrh 10
Christofer Fjellner

Návrh nařízení
Čl. 53 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Odchylně od čl. 6 odst. 1 může členský 
stát povolit vážení čerstvých ryb po 
přepravě z přístavu vykládky, pokud ryby 
nebyly zváženy při vykládce a jsou 
přepravovány do místa určení na území 

3. Odchylně od čl. 6 odst. 1 může členský 
stát povolit vážení čerstvých ryb po 
přepravě z přístavu vykládky, pokud ryby 
nebyly zváženy při vykládce a jsou 
přepravovány do místa určení na území 
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členského státu, které se nachází nejvýše 
20 kilometrů od místa vykládky.

členského státu, které se nachází nejvýše 
20 kilometrů od místa vykládky. Na žádost 
příslušného orgánu by Komise měla 
v souladu s postupem podle článku 111 
udělit výjimku z omezení 20 kilometrů pro 
rybolov stanovený v žádosti příslušného 
orgánu.

Or. sv

Odůvodnění

V zemích s většími vzdálenostmi může požadavek na maximální vzdálenost 20 km mezi místem 
vykládky a zvážení v určitých případech vést k znemožnění rybolovu. Příslušný orgán 
a Komise by se měly shodnout na možnosti za přísně kontrolovaných podmínek udělit výjimku. 

Pozměňovací návrh 11
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Čl. 82 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Sankce stanovené v této kapitole 
mohou být doprovázeny dalšími sankcemi 
nebo opatřeními, zejména vrácením 
finanční pomoci z veřejných peněz anebo 
dotací, které během tohoto finančního 
období obdržela plavidla provozující 
nezákonný, nehlášený a neregulovaný 
rybolov. 

Or. en

Odůvodnění

Plavidla provozující nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov by neměla dostávat žádné 
příspěvky z peněz daňových poplatníků a plavidla, které finanční příspěvek z peněz daňových 
poplatníků během průběhu operačního programu obdržela, by měla peníze vrátit.
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Pozměňovací návrh 12
Anders Wijkman

Návrh nařízení
Čl. 85 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Informace o příslušných rybářských 
plavidlech a osobách musí být 
zpřístupněny veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Mnoho členských států brání zveřejňování podrobností a informací o rozsahu a jménech 
plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov v jejich vodách.
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