
 

AM\1143176SK.docx  PE614.331v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0381/293 

Pozmeňujúci návrh  293 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7) Technické opatrenia by mali 

prispieť k dosiahnutiu cieľov SRP – loviť 

na úrovni maximálneho udržateľného 

výnosu, znížiť množstvo nechcených 

úlovkov, eliminovať odhadzovanie 

úlovkov a prispieť k dosiahnutiu dobrého 

environmentálneho stavu v zmysle 

smernice Európskeho parlamentu a Rady 

2008/56/ES18. 

7) Technické opatrenia by mali 

prispievať k dosiahnutiu cieľov SRP, aby 

sa obnovili populácie druhov ulovených 

nad úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť 

maximálny udržateľný výnos, znížiť 

množstvo nechcených úlovkov, eliminovať 

odhadzovanie úlovkov a prispieť k 

dosiahnutiu dobrého environmentálneho 

stavu v zmysle smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2008/56/ES18. 

_________________ _________________ 

18 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou 

sa ustanovuje rámec pre činnosť 

Spoločenstva v oblasti morskej 

environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

18 Smernica Európskeho parlamentu a 

Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou 

sa ustanovuje rámec pre činnosť 

Spoločenstva v oblasti morskej 

environmentálnej politiky (Ú. v. EÚ L 164, 

25.6.2008, s. 19). 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/294 

Pozmeňujúci návrh  294 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) zabezpečiť, aby sa splnili 

podmienky opísané v deskriptoroch 1, 3, 4 

a 6 rozhodnutia Komisie 2010/477/ES. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/295 

Pozmeňujúci návrh  295 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zabezpečiť, aby úlovky morských 

druhov, ktoré nedosahujú minimálnu 

ochrannú referenčnú veľkosť, 

nepredstavovali v súlade s článkom 2 ods. 

2 a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013 viac ako 5 obj. %; 

a) rozsah, v akom sa úlovky 

morských druhov, ktoré nedosahujú 

minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť, 

postupne znižovať až na úroveň, ktorá je 

o 50 % nižšia, ako sú súčasné úrovne pre 

kľúčové rybolovné činnosti, ako stanovuje 

postup uvedený v odseku 1a, a to do 

piatich rokov odo dňa uverejnenia tohto 

nariadenia. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/296 

Pozmeňujúci návrh  296 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 1 – pododsek 1 (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Bez ohľadu na ustanovenia článku 2 sa 

tento článok uplatňuje na medzinárodné 

vody a vody tretích krajín. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/297 

Pozmeňujúci návrh  297 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 – pododsek 1 (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak členské štáty nepredložia spoločné 

odporúčania, Komisia je splnomocnená 

prijímať delegované akty s cieľom zmeniť 

alebo stanoviť minimálne ochranné 

referenčné veľkosti uvedené v časti A 

príloh V až X, ak je to potrebné v záujme 

ochrany juvenilných jedincov morských 

druhov. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/298 

Pozmeňujúci návrh  298 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 25 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Ak členské štáty nepredložia spoločné 

odporúčania, Komisia je splnomocnená 

prijímať delegované akty s cieľom 

umožniť používanie uvedených opatrení 

na ochranu prírody v záujme ochrany 

citlivých druhov a biotopov. 

Or. en 

 


