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11.1.2018 A8-0381/293 

Pozměňovací návrh  293 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Technická opatření by měla 

přispívat k dosahování cílů SRP, kterými je 

provozování rybolovu na úrovni 

maximálního udržitelného výnosu, 

snižování nežádoucích úlovků a 

odstraňování výmětů, a rovněž přispívat k 

dosažení dobrého stavu prostředí, jak je 

uvedeno ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2008/56/ES18. 

(7) Technická opatření by měla 

přispívat k dosahování cílů SRP s cílem 

obnovit populace lovených druhů na 

úroveň, která je vyšší než úroveň 

umožňující maximální udržitelný výnos, 

snižování nežádoucích úlovků a 

odstraňování výmětů, a rovněž přispívat k 

dosažení dobrého stavu prostředí, jak je 

uvedeno ve směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2008/56/ES18. 

_________________ _________________ 

18 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 (Úř. věst. L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

18 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 (Úř. věst. L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/294 

Pozměňovací návrh  294 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) zajistit, že budou splněny 

podmínky uvedené v deskriptorech 1, 3, 4 

a 6 rozhodnutí Komise 2010/477/ES. 
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11.1.2018 A8-0381/295 

Pozměňovací návrh  295 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zajištění, aby úlovky mořských 

druhů pod úrovní minimální referenční 

velikosti pro zachování zdrojů nebyly vyšší 

než 5 % objemových v souladu s čl. 2 odst. 

2 a s článkem 15 nařízení (EU) č. 

1380/2013; 

a) míra, do jaké se úlovky mořských 

druhů pod úrovní minimální referenční 

velikosti pro zachování zdrojů během pěti 

let od data uveřejnění tohoto nařízení 

postupně sníží na úrovně o 50 % nižší, než 

jsou stávající úrovně pro klíčové oblasti 

rybolovu, jak stanoví postup v odstavci 1a; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/296 

Pozměňovací návrh  296 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Bez ohledu na ustanovení článku 2 se 

tento článek použije na mezinárodní vody 

a na vody třetích zemí. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/297 

Pozměňovací návrh  297 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1 (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud členské státy nepředloží společná 

doporučení, je Komisi svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci s 

cílem změnit nebo zavést minimální 

referenční velikosti pro zachování zdrojů 

uvedené v části A příloh V až X, je-li to 

nutné k ochraně nedospělých jedinců 

mořských druhů. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/298 

Pozměňovací návrh  298 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 25 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud členské státy nepředloží společná 

doporučení, je Komisi svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci s 

cílem umožnit použití výše uvedených 

opatření týkajících se ochrany přírody k 

ochraně citlivých druhů a stanovišť. 

Or. en 

 

 


