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8.9.2017 B8-0499/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie I 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

I. keďže Nórsko jednostranne 

stanovuje svoje vlastné obmedzenia 

výlovu; keďže na lovnú sezónu 2017 si 

Nórsko zvýšilo kvótu pre lov vráskavca 

malého na 999 (nárast v porovnaní s 880 

kusmi v roku 2016); 

I. keďže Nórsko jednostranne 

stanovuje svoje vlastné obmedzenia 

výlovu; keďže na lovnú sezónu 2017 si 

Nórsko zvýšilo kvótu pre lov vráskavca 

malého na 999 (nárast v porovnaní s 880 

kusmi v roku 2016), pričom podľa 

odhadov tvorí nórsku populáciu 

vráskavca malého 100 615 jedincov1; 

________________ 

1 Abundance estimates of common minke whales 

in the Northeast Atlantic based on survey data 

collected over the period 2008-2013(Odhady počtu 

jedincov vráskavca malého v severovýchodnom 

Atlantiku na základe údajov zozbieraných za 

obdobie 2008 – 2013), 
https://archive.iwc.int/pages/search.php 

Or. en 

https://archive.iwc.int/pages/search.php
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8.9.2017 B8-0499/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie N 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

N. keďže Nórsko je úzko spojené s 

Úniou a jej politikami prostredníctvom 

svojho členstva v Európskom 

hospodárskom priestore; keďže toto 

zabezpečilo, že národy a vlády Nórska i 

EÚ si uchovali silné kultúrne väzby, 

zdravé obchodné vzťahy a úsilie o 

zachovanie biodiverzity; 

N. keďže Nórsko a EÚ si 

prostredníctvom Európskeho 

hospodárskeho priestoru (EHP) uchovali 

silné kultúrne väzby a zdravé obchodné 

vzťahy; poznamenáva, že na spoločnú 

rybársku a obchodnú politiku EÚ sa 

Dohoda o EHP nevzťahuje1; 

______________ 

1 http://www.efta.int/eea/eea-agreement. 

Or. en 

http://www.efta.int/eea/eea-agreement
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8.9.2017 B8-0499/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Paul Rübig 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. vyzýva Nórsko, aby zastavilo 

všetky svoje činnosti komerčného rybolovu 

a dodržiavalo moratórium IWC; 

1. vyzýva Nórsko, aby zvážilo 

obmedzenie svojich činností komerčného 

lovu veľrýb; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Paul Rübig 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. vyzýva Nórsko, aby stiahlo svoje 

výhrady týkajúce sa zápisu do zoznamu 

prílohy I CITES veľkých druhov veľrýb a 

ukončilo všetok obchod s veľrybím mäsom 

a s výrobkami z veľrýb;  

2. vyzýva Nórsko, aby zvážilo 

stiahnutie svojich výhrad týkajúcich sa 

zápisu do zoznamu prílohy I CITES 

veľkých druhov veľrýb a ukončilo všetok 

obchod s veľrybím mäsom a s výrobkami z 

veľrýb; 

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Nórsko dotuje odvetvie lovu veľrýb a 

podporuje konzumáciu a používanie 

výrobkov pochádzajúcich z lovu veľrýb; 

naliehavo vyzýva Nórsko, aby zrušilo tieto 

dotácie;  

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

Nórsko podporuje konzumáciu a 

používanie výrobkov pochádzajúcich z 

lovu veľrýb;  

Or. en 
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8.9.2017 B8-0499/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Paul Rübig, Sirpa Pietikäinen 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0499/2017 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Lov veľrýb v Nórsku 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

všetky možné spôsoby, ako zabezpečiť, 

aby veľrybie mäso už nemohlo legálne 

prechádzať cez prístavy v EÚ, a to aj 

odporučením zákazu takejto prepravy ako 

výnimočného opatrenia; 

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

všetky možné spôsoby, ako zabezpečiť, 

aby veľrybie mäso už nemohlo legálne 

prechádzať cez prístavy v EÚ, a to aj 

odporučením zákazu takejto prepravy ako 

výnimočného opatrenia, pričom sa splnia 

všetky povinnosti plynúce z 

medzinárodného práva; 

Or. en 

 

 


