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Pozměňovací návrh 4
Isabella Lövin

Návrh nařízení
Právní východisko 3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 s ohledem na dohodu o provedení 
ustanovení Úmluvy Organizace spojených 
národů o mořském právu z roku 1982 
o zachování a řízení tažných populací ryb 
a vysoce stěhovavých rybích populací, 
která byla podepsána roku 1995,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Isabella Lövin

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Dále je nutné určit druh opatření, která 
lze přijmout vůči zemím umožňujícím 
neudržitelný rybolov, a stanovit obecné 
podmínky pro přijetí těchto opatření tak, 
aby byla založena na objektivních 
kritériích, která budou spravedlivá, 
hospodárná a budou v souladu 
s mezinárodním právem, zejména 
s Dohodou o zřízení Světové obchodní 
organizace.

(5) Dále je nutné určit druh opatření, která 
lze přijmout vůči zemím umožňujícím 
neudržitelný rybolov, a stanovit obecné 
podmínky pro přijetí těchto opatření tak, 
aby byla založena na objektivních 
kritériích, která budou spravedlivá, 
hospodárná a budou v souladu 
s mezinárodním právem, zejména 
s Dohodou o zřízení Světové obchodní 
organizace. Tato opatření by měla 
obzvláště zohlednit úroveň rozvoje 
a zranitelnost dotčené země s cílem 
zajistit, že budou rozvojové země způsobilé 
k získání finanční pomoci, která jim 
v souladu s dohodou o provedení 
ustanovení Úmluvy Organizace spojených 
národů o mořském právu z roku 1982 
o zachování a řízení tažných populací ryb 
a vysoce stěhovavých rybích populací 
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podepsanou v roce 1995 umožní zavést 
opatření na zachování těchto populací.

Or. en


