
 

AM\1166923CS.docx  PE624.184v01-00 
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22.10.2018 A8-0310/91 

Pozměňovací návrh  91 

Linnéa Engström 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov 

využívající tyto populace 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 9) „nejlepšími dostupnými vědeckými 

stanovisky“ se rozumí veřejně dostupná 

vědecká stanoviska podložená 

nejnovějšími vědeckými údaji a metodami, 

která byla vydána nebo přezkoumána 

nezávislým mezinárodním vědeckým 

subjektem uznávaným na unijní nebo 

mezinárodní úrovni, jako je např. 

Vědeckotechnický a hospodářský výbor 

pro rybářství (VTHVR) a Mezinárodní 

rada pro průzkum moře, a která splňují 

požadavky článku 25 nařízení (EU) č. 

1380/2013. 

Or. en 

Odůvodnění 

Vědecká poradní stanoviska, která tvoří základ pro rozhodnutí o řízení rybolovu, musí být 

založena na práci nezávislých a mezinárodních vědeckých subjektů. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Pozměňovací návrh  92 

Linnéa Engström 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov 

využívající tyto populace 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Aniž je dotčen článek 7, může být 

celkový přípustný odlov pro populace humra 

severského v západních vodách součtem 

omezení odlovu funkčních jednotek a 

statistických obdélníků mimo funkční 

jednotky. 

3. Aniž je dotčen článek 7, je celkový 

přípustný odlov pro populaci humra 

severského v západních vodách stanoven 

pro každou funkční jednotku a v případě 

nutnosti se přijmou opatření na ochranu 

specifických funkčních jednotek. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nejlepší dostupná vědecká stanoviska nezávislých mezinárodních vědeckých subjektů již 

mnoho let poukazují na důležitost kontroly těchto hrabavých druhů funkční jednotkou. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Pozměňovací návrh  93 

Linnéa Engström 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov 

využívající tyto populace 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 12 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Pokud jsou populace společného 

zájmu využívány i třetími zeměmi, 

spolupracuje Unie s těmito třetími zeměmi s 

cílem zajistit, aby tyto populace byly řízeny 

udržitelným způsobem slučitelným s cíli 

nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména jeho čl. 

2 odst. 2., a tohoto nařízení. Není-li dosaženo 

formální dohody, vynaloží Unie veškeré úsilí 

k dosažení společných ujednání o rybolovu 

těchto populací s cílem umožnit udržitelné 

řízení, a podpořit tak rovné podmínky pro 

hospodářské subjekty v Unii. 

1. Pokud jsou populace společného 

zájmu využívány i třetími zeměmi, 

spolupracuje Unie s těmito třetími zeměmi s 

cílem zajistit, aby tyto populace byly řízeny 

udržitelným způsobem slučitelným s cíli 

nařízení (EU) č. 1380/2013, zejména jeho čl. 

2 odst. 2., a tohoto nařízení. Není-li dosaženo 

formální dohody, vynaloží Unie veškeré úsilí 

k dosažení společných ujednání o rybolovu 

těchto populací, tak aby probíhal na úrovni 

maximálních udržitelných výnosů 

nejpozději do roku 2020 a v následujících 

letech. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Pozměňovací návrh  94 

Linnéa Engström 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Víceletý plán pro populace ryb v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov 

využívající tyto populace 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 14 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do [pěti let ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost] a poté každých pět let 

předloží Komise Evropskému parlamentu 

a Radě zprávu o výsledcích tohoto víceletého 

plánu a jeho dopadu na populace, na něž se 

vztahuje toto nařízení, a na rybolov 

využívající tyto populace, zejména pokud jde 

o dosažení cílů stanovených v článku 3. 

1. Do [pěti let ode dne vstupu tohoto 

nařízení v platnost] a poté každých pět let 

předloží Komise Evropskému parlamentu 

a Radě zprávu o výsledcích tohoto 

víceletého plánu a jeho dopadu na 

populace, na něž se vztahuje toto nařízení, 

a na rybolov využívající tyto populace, 

zejména pokud jde o dosažení cílů 

stanovených v článku 3, a to i s ohledem 

na obnovu populací ryb nad úroveň 

schopnou produkovat maximální 

udržitelné výnosy a na pokrok směrem k 

dosažení dobrého stavu životního 

prostředí. Komise podává zejména po každém 

stanovení rybolovných práv zprávu o tom, jak 

tato rozhodnutí splňují požadavky tohoto 

nařízení. 

Or. en 

 

 


