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POZÍCIA VO FORME 
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Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 

pre Výbor pre rybárstvo 

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje 

viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a 

rybolov týchto druhov 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 

rybárstvo, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

Pozmeňujúci návrh  1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Spoločná rybárska politika (SRP) 

by mala prispievať k ochrane morského 

prostredia, udržateľnému hospodáreniu so 

všetkými komerčne využívanými druhmi, a 

najmä dosiahnutiu dobrého 

environmentálneho stavu morského 

prostredia do roku 2020 tak, ako sa 

stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/56/ES40. 

(1) Spoločná rybárska politika (SRP) 

by mala zabezpečovať ochranu morského 

prostredia a udržateľné hospodárenie so 

všetkými komerčne využívanými druhmi 

a mala by prispievať k dosiahnutiu 

dobrého environmentálneho stavu 

morského prostredia do roku 2020 tak, ako 

sa stanovuje v článku 1 ods. 1 smernice 

Európskeho parlamentu a Rady 

2008/56/ES40. 

__________________ __________________ 

40 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, 

ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť 

Spoločenstva v oblasti morskej 

environmentálnej politiky (rámcová 

smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ 

L 164, 25.6.2008, s. 19). 

40 Smernica Európskeho parlamentu 

a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, 

ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť 

Spoločenstva v oblasti morskej 

environmentálnej politiky (rámcová 

smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ 

L 164, 25.6.2008, s. 19). 

 

Pozmeňujúci návrh  2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) Regionalizácia by sa mala využiť 

na zavedenie prispôsobených opatrení, 

ktoré budú zohľadňovať osobitosti každej 

rybárskej oblasti a chrániť jej 

environmentálne podmienky. 

 



 

PE610.558v01-00 4/6 AD\1133766SK.docx 

SK 

Pozmeňujúci návrh  3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6b) Rybolovné možnosti by sa mali 

prideľovať v súlade so zásadami 

stanovenými v článku 17 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013, a to využitím 

transparentných a objektívnych kritérií 

vrátane kritérií environmentálnej, 

sociálnej a hospodárskej povahy. 

Rybolovné možnosti by sa takisto mali 

spravodlivo rozdeliť medzi rozličné 

rybárske segmenty vrátane tradičného 

a maloobjemového rybolovu. Okrem toho 

by mali členské štáty poskytovať stimuly 

rybárskym plavidlám, ktoré využívajú 

selektívny rybársky výstroj alebo rybárske 

techniky s menším environmentálnym 

vplyvom. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. Tieto nápravné opatrenia môžu 

tiež v prípade potreby zahŕňať predloženie 

legislatívnych návrhov zo strany Komisie 

a núdzové opatrenia prijaté Komisiou 

podľa článku 12 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Päť rokov po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia a potom každých päť rokov 

Tri roky po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia a potom každých päť rokov 
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Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu 

viacročného plánu na populácie, na ktoré 

sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy 

rybolovu, ktoré využívajú dané populácie. 

Komisia predloží výsledky tohto 

hodnotenia Európskemu parlamentu a 

Rade. 

Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu 

viacročného plánu na populácie, na ktoré 

sa vzťahuje toto nariadenie, a na druhy 

rybolovu, ktoré využívajú dané populácie, 

najmä pokiaľ ide o pokrok dosiahnutý v 

oblasti obnovy a zachovania populácií rýb 

nad úrovňami, pri ktorých možno 

dosiahnuť maximálny udržateľný výnos. 

Komisia predloží výsledky tohto 

hodnotenia Európskemu parlamentu a 

Rade a v prípade potreby a po zohľadnení 

najnovších vedeckých odporúčaní môže 

navrhnúť úpravy viacročného plánu 

alebo iniciovať zmeny delegovaných 

aktov. 
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