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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Jedním z hlavních cílů společné rybářské politiky (SRP) je stanovit ochranná opatření k 
zajištění toho, aby rybí populace byly loveny na ekologicky udržitelném základě. Jak ovšem 
dokazuje současný stav rybích populací ve vodách EU, je úroveň jejich lovu příliš vysoká. 
Třicet procent hodnocených populací je v současnosti pod bezpečnou biologickou hranicí a 
88 % z nich je loveno tak intenzivně, že došlo ke snížení výtěžnosti. Vědci varují, že počet 
dospělých ryb je nižší, než je nezbytné pro dlouhodobou udržitelnost populací ryb lovených 
ke komerčním účelům, což ohrožuje jak dlouhodobou udržitelnost rybolovných činností, tak 
vyváženost mořského ekosystému.

Jedním z důvodů zjištěného neúspěchu SRP je, že členské státy řádně nekontrolují, kolik ryb 
je každoročně z moře vyloveno, a nebyl vytvořen žádný účinný systém pro monitorování 
překládky ryb. Také úroveň sankcí v EU je obvykle tak nízká, že nikoho od nezákonných 
rybolovných činností neodrazuje. To subjektům v odvětví rybolovu umožňuje, aby 
považovaly uložené sankce za pouhý provozní náklad na jejich činnost, čímž odpadá skutečná 
motivace dodržovat ustanovení SRP. Porušování příslušných předpisů by mělo být 
postihováno odrazujícími sankcemi. Členským státům s účinnými kontrolními systémy by 
však mohl být poskytnut preferenční přístup ke zdrojům Společenství a EK by měla stanovit 
vhodnou finanční motivaci založenou na systému odměn. 
Pokud je hlavním cílem SRP dosáhnout udržitelného využívání rybolovných zdrojů, měly by 
být stávající systémy kontrol, inspekcí a sankcí výrazně posíleny. Konečným cílem kontrol a 
prosazování předpisů je zajistit, aby rybolovné činnosti byly skutečně udržitelné a aby 
hospodářské subjekty nepoškozovaly ekosystémy nadměrným rybolovem. Bez účinných 
kontrol není možné získat spolehlivé údaje o úlovcích a vykládkách. Shromáždění přesných 
údajů je klíčové pro hodnocení vědeckého poradenství ohledně množství ryb, které může být 
v budoucnu bezpečně vyloveno, čímž se zajistí zdravá rovnováha našich živých mořských 
zdrojů a udržitelné a rentabilní živobytí pro rybářské komunity, které by jinak měly jen málo 
dalších možností, jak se uživit.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Komise by měla v roce 2010 
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navrhnout závazná legislativní opatření 
ke snížení rybolovné kapacity EU.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních důvodů stávajícího nadměrného rybolovu je rozsáhlá nadměrná kapacita 
evropského loďstva. Nejnovější odhady Komise dokonce ukazují, že kapacita loďstva je o 
40 % vyšší, než by bylo třeba. Dokud nebudou provedeny účinné programy na snížení 
kapacity, žádnému systému, ať bude jakkoli přísný, se nepodaří odstranit podvody. Je tedy 
nezbytně nutné, aby Evropská komise řešila problém nadměrné rybolovné kapacity členských 
států jakožto nezbytný předpoklad před zavedením účinného kontrolního systému.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Rybářské plavidlo o celkové délce vyšší 
než 10 metrů má na palubě instalováno 
plně funkční zařízení, které umožňuje 
automatickou lokalizaci a identifikaci 
daného plavidla systémem sledování 
plavidel pomocí přenosu údajů o poloze 
prováděném v pravidelných intervalech. 
Toto zařízení rovněž umožňuje středisku 
sledování lovišť členského státu vlajky 
namátkově kontrolovat rybářské plavidlo. 
V případě plavidel, jejichž celková délka je 
vyšší než 10 metrů a dosahuje až 15 metrů, 
se tento odstavec použije od 1. ledna 2012.

2. Rybářské plavidlo o celkové délce vyšší 
než 10 metrů má na palubě instalováno 
plně funkční zařízení, které umožňuje 
automatickou lokalizaci a identifikaci 
daného plavidla systémem sledování 
plavidel pomocí přenosu údajů o poloze 
prováděném v pravidelných intervalech. 
Toto zařízení rovněž umožňuje středisku 
sledování lovišť členského státu vlajky 
namátkově kontrolovat rybářské plavidlo. 
V případě plavidel, jejichž celková délka je 
vyšší než 10 metrů a dosahuje až 15 metrů, 
se tento odstavec použije od 1. ledna 2010.

Or. en

Odůvodnění

Tato povinnost by měla být v souladu s datem 1. ledna 2010, kdy má vstoupit v platnost 
nařízení (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. 9. 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro 
předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu,  
zejména pokud jde o ustanovení čl. 3 odst. b, c a k, podle nichž by registrace, údaje o úlovcích 
a sledování rybolovných činností v oblastech omezeného rybolovu měly být vyhodnocovány 
prostřednictvím satelitní kontroly.  
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Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Odstavec 1 se použije pro rybářská 
plavidla Společenství o celkové délce vyšší 
než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 
1. července 2011 a pro rybářská plavidla 
Společenství o celkové délce vyšší než 10 
metrů a dosahující až 15 metrů od 1. ledna 
2012. Plavidla Společenství o celkové 
délce do 15 metrů mohou být zproštěna 
povinnosti uvedené v odstavci 1, pokud:

2. Odstavec 1 se použije pro rybářská 
plavidla Společenství o celkové délce vyšší 
než 10 metrů od 1. ledna 2010. Plavidla 
Společenství o celkové délce do 15 metrů 
mohou být zproštěna povinnosti uvedené v 
odstavci 1, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Tato povinnost by měla být v souladu s datem 1. ledna 2010, kdy má vstoupit v platnost 
nařízení (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. 9. 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro 
předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, 
zejména pokud jde o ustanovení čl. 3 odst. b, podle nichž by registrace a údaje o úlovcích 
měly zveřejněny a přenášeny prostřednictvím satelitního zařízení.  

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 21 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavec 2 se použije pro rybářská 
plavidla Společenství o celkové délce vyšší 
než 15 metrů a dosahující až 24 metrů od 
1. července 2011 a pro rybářská plavidla 
Společenství o celkové délce vyšší než 10 
metrů a dosahující až 15 metrů od 1. ledna 
2012. Plavidla Společenství o celkové 
délce do 15 metrů mohou být zproštěna 
povinnosti uvedené v odstavci 2, pokud:

4. Odstavec 2 se použije pro rybářská 
plavidla Společenství o celkové délce vyšší 
než 10 metrů od 1. ledna 2010. Plavidla 
Společenství o celkové délce do 15 metrů 
mohou být zproštěna povinnosti uvedené v 
odstavci 2, pokud:
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Or. en

Odůvodnění

V souladu s datem 1. ledna 2010, kdy má vstoupit v platnost nařízení (ES) č. 1005/2008 ze 
dne 29. 9. 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění 
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, a s ustanoveními tohoto nařízení, 
pokud jde o články 9 a 15 týkající se povinnosti předávat údaje o rybářských úlovcích.  

Pozměňovací návrh 5

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Členské státy zajistí, aby hospodářské 
subjekty, u nichž bylo zjištěno vážné 
porušení pravidel společné rybářské 
politiky, byly vyloučeny z využívání 
Evropského rybářského fondu, dohod o 
partnerství v odvětví rybolovu a další 
veřejné podpory.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 45 odst. 7 nařízení 1005/2008 Evropské rady, který jakožto možnou sankci 
předpokládá dočasný nebo trvalý zákaz přístupu k veřejné podpoře nebo podpoře 
Společenství, bude podmíněnost veřejného financování souladem s předpisy hospodářské 
subjekty motivovat k tomu, aby dodržovaly pravidla společné rybářské politiky, a přispěje k 
zavedení rovných podmínek a k zajištění toho, aby veřejná podpora nebyla využívána na 
nezákonné činnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Čl. 87 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise stanoví výkonnostní ukazatele 
a finanční pobídky, jakožto základ 
systému odměn pro ty členské státy, které 
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zcela splní pravidla týkající se ochrany, 
kontroly a prosazování v rámci společné 
rybářské politiky.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být přijata opatření zaměřená na to, aby ty členské státy, které mají účinné systémy 
kontroly, byly odměněny preferenčním přístupem ke zdrojům. Finanční příspěvky Společenství 
určené na rybářské kontrolní programy členských států by mohly být použity k odměně těch 
členských států, které mají účinné systémy kontroly. 
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