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11.9.2017 A8-0263/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) „Skupina 3“ sú populácie druhov 

žijúcich pri morskom dne, pre ktoré platia 

v Severnom mori obmedzenia výlovu a 

ktoré nepatria do skupiny 1. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) „Skupina 4“ sú funkčné jednotky 

homára štíhleho (Nephrops norvegicus) a 

štatistické obdĺžniky mimo funkčných 

jednotiek v zóne ICES IIa a podoblasti IV, 

pre ktoré platia obmedzenia výlovu a ktoré 

nepatria do skupiny 2. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6)   „Skupina 5“ sú populácie druhov 

žijúcich pri morskom dne, pre ktoré v 

Severnom mori neplatia obmedzenia 

výlovu. 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1134035SK.docx  PE605.639v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.9.2017 A8-0263/89 

Pozmeňujúci návrh  89 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – nadpis 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Cieľové hodnoty pre skupiny 3 a 4 Hospodárenie s populáciami, ktoré sa 

lovia ako vedľajšie úlovky 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/90 

Pozmeňujúci návrh  90 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 11 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Pokiaľ ide o populácie druhov žijúcich pri 

morskom dne, ktoré patria do skupín 1 – 

7, je Komisia splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 18 

tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia 

(EÚ) č. 1380/2013 k týmto aspektom: 

Komisia je v súlade s článkom 18 tohto 

nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013 splnomocnená prijímať 

delegované akty k populáciám druhov 

žijúcich pri morskom dne. Tieto 

delegované akty môžu doplniť toto 

nariadenie prostredníctvom ustanovení 

týkajúcich sa: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/91 

Pozmeňujúci návrh  91 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 13 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa v tejto kapitole nestanovuje inak, na 

populácie druhov žijúcich pri morskom dne 

skupín 1 – 7 sa okrem opatrení 

stanovených v nariadení (ES) č. 1224/2009 

uplatňujú kontrolné opatrenia stanovené v 

tejto kapitole. 

Ak sa v tejto kapitole nestanovuje inak, na 

populácie druhov žijúcich pri morskom dne 

sa okrem opatrení stanovených v nariadení 

(ES) č. 1224/2009 uplatňujú kontrolné 

opatrenia stanovené v tejto kapitole. 

Or. en 

 

 


