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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Aa. keďže environmentálne udržateľné 
formy akvakultúry by mohli byť 
pozitívnym prínosom k ochrane životného 
prostredia, ako aj alternatívnym spôsobom 
uspokojovania veľkej časti dopytu po 
produktoch rybolovu,

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže ryby môžu pociťovať bolesť 
a stres a mnohé formy akvakultúry 
nespĺňajú požiadavky EÚ týkajúce sa 
dobrých životných podmienok zvierat,

C. keďže ryby pociťujú stres, je 
nevyhnutné uskutočniť bližší vedecký 
výskum miery ich citlivosti na bolesť 
(ktorá je podľa všetkého odlišná pre každý 
druh), a keďže mnohé formy akvakultúry 
nespĺňajú požiadavky EÚ týkajúce sa 
dobrých životných podmienok zvierat,

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

C. keďže ryby môžu pociťovať bolesť C. keďže ryby môžu pociťovať bolesť 
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a stres a mnohé formy akvakultúry 
nespĺňajú požiadavky EÚ týkajúce sa 
dobrých životných podmienok zvierat,

a stres a mnohé formy akvakultúry 
nespĺňajú požiadavky EÚ týkajúce sa 
dobrých životných podmienok zvierat, a 
keďže náležité posúdenie a uplatňovanie 
noriem týkajúcich sa dobrých životných 
podmienok zvierat môže priniesť 
významný osoh, napríklad zvýšenú kvalitu 
produktov a menšie škody na životnom 
prostredí,

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ea. keďže Európska komisia nedávno 
zverejnila oznámenie o stratégii 
udržateľného rozvoja európskej 
akvakultúry1,
1KOM(2009) 162 v konečnom znení, Vytvoriť 
udržateľnú budúcnosť pre akvakultúru: Nový 
podnet pre stratégiu udržateľného rozvoja 
európskej akvakultúry.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. upriamuje pozornosť Komisie 
na skutočnosť, že mnohé formy
akvakultúry majú negatívne následky, ako 
je ničenie biotopov, používanie 
chemických látok na boj proti chorobám, 

1. upriamuje pozornosť Komisie 
na skutočnosť, že akvakultúra môže mať
negatívne následky, ako je ničenie 
biotopov, používanie chemických látok 
na boj proti chorobám, vyčerpávanie zásob 
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vyčerpávanie zásob pitnej vody 
a poľnohospodárskej pôdy a ich 
zasoľovanie, kontaminácia živinami 
a narušovanie biodiverzity v dôsledku 
úniku chovaných rýb, a vyzýva ju, aby 
zaviedla právne predpisy na odstránenie 
týchto negatívnych vplyvov;

pitnej vody a poľnohospodárskej pôdy 
a ich zasoľovanie, kontaminácia živinami 
a narušovanie biodiverzity v dôsledku 
úniku chovaných rýb, a vyzýva ju, aby 
zaviedla právne predpisy na odstránenie 
týchto negatívnych vplyvov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Oreste Rossi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. upriamuje pozornosť Komisie 
na skutočnosť, že mnohé formy 
akvakultúry majú negatívne následky, ako 
je ničenie biotopov, používanie 
chemických látok na boj proti chorobám, 
vyčerpávanie zásob pitnej vody a 
poľnohospodárskej pôdy a ich zasoľovanie, 
kontaminácia živinami a narušovanie 
biodiverzity v dôsledku úniku chovaných 
rýb, a vyzýva ju, aby zaviedla právne 
predpisy na odstránenie týchto negatívnych 
vplyvov;

1. upriamuje pozornosť Komisie 
na skutočnosť, že mnohé formy 
akvakultúry môžu mať negatívne následky 
na dobré životné podmienky zvierat a 
ľudské zdravie, ako je ničenie biotopov, 
používanie chemických látok na boj 
proti chorobám, vyčerpávanie zásob pitnej 
vody a poľnohospodárskej pôdy a ich 
zasoľovanie, kontaminácia živinami 
a narušovanie biodiverzity v dôsledku 
úniku chovaných rýb, a vyzýva ju, aby 
zaviedla právne predpisy na odstránenie 
týchto negatívnych vplyvov;

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Satu Hassi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. upriamuje pozornosť Komisie 
na skutočnosť, že mnohé formy 

1. upriamuje pozornosť Komisie 
na skutočnosť, že mnohé formy 
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akvakultúry majú negatívne následky, ako 
je ničenie biotopov, používanie 
chemických látok na boj proti chorobám, 
vyčerpávanie zásob pitnej vody 
a poľnohospodárskej pôdy a ich 
zasoľovanie, kontaminácia živinami 
a narušovanie biodiverzity v dôsledku 
úniku chovaných rýb, a vyzýva ju, aby 
zaviedla právne predpisy na odstránenie 
týchto negatívnych vplyvov;

akvakultúry majú negatívne následky, ako 
je ničenie biotopov, používanie 
chemických látok na boj proti chorobám, 
vyčerpávanie zásob pitnej vody 
a poľnohospodárskej pôdy a ich 
zasoľovanie, kontaminácia živinami, 
najmä v jazerách a uzavretých a 
polouzavretých morských oblastiach, ako 
je Baltské more, a narušovanie 
biodiverzity v dôsledku úniku chovaných 
rýb, a vyzýva ju, aby zaviedla právne 
predpisy na odstránenie týchto negatívnych 
vplyvov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby začlenila
problematiku dobrých životných 
podmienok zvierat do trvalo udržateľnej 
politiky akvakultúry a aby tiež preskúmala 
ukazovatele dobrých životných 
podmienok, metódy omračovania a 
zabíjania rýb a mechanizmy ich prepravy;

2. vyzýva Komisiu, aby viac zohľadňovala 
problematiku dobrých životných 
podmienok zvierat v rámci svojej trvalo 
udržateľnej stratégie akvakultúry a aby tiež 
preskúmala ukazovatele dobrých životných 
podmienok, metódy omračovania 
a zabíjania rýb a mechanizmy ich 
prepravy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Theodoros Skylakakis

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. vyzýva Komisiu, aby začlenila 2. vyzýva Komisiu, aby začlenila 
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problematiku dobrých životných 
podmienok zvierat do trvalo udržateľnej 
politiky akvakultúry a aby tiež preskúmala 
ukazovatele dobrých životných 
podmienok, metódy omračovania a 
zabíjania rýb a mechanizmy ich prepravy;

problematiku dobrých životných 
podmienok rýb (vzhľadom na ich 
domnelú schopnosť myslieť a cítiť) 
do trvalo udržateľnej politiky akvakultúry 
a aby tiež preskúmala ukazovatele dobrých 
životných podmienok, metódy 
omračovania a zabíjania rýb a mechanizmy 
ich prepravy;

Or. el

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. konštatuje, že v oblasti akvakultúry 
existujú značné regulačné rozdiely, ktoré 
môžu podnecovať podniky k presunutiu 
výroby na také miesta, kde platia 
najmenej prísne ustanovenia, a naliehavo 
žiada Komisiu, aby produktom, ktoré 
nespĺňajú európske výrobné normy, 
znemožnila prístup na európsky trh;

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby priamo prešetrila 
výrobné metódy na rybích farmách mimo 
Európskej únie a informovala o všetkých 
zdravotných rizikách;

Or. nl



PE438.411v01-00 8/11 AM\803325SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Daciana Octavia Sârbu

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. vyzýva Komisiu, aby trvala na tom, že 
zariadenia akvakultúry mimo EÚ sa 
musia podrobiť prísnej kontrole a 
monitorovaniu s cieľom zabezpečiť, aby 
bol dovoz v súlade s normami EÚ a aby 
európski výrobcovia čelili spravodlivej 
konkurencii;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby 
produkty z rýb a vodných živočíchov, ktoré 
sa vyrábajú v EÚ alebo sa do EÚ 
dovážajú, spĺňali prísne normy ochrany 
životného prostredia a zdravia 
spotrebiteľov a bezpečnostné normy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
vypracovala konkrétne kritériá a 
usmernenia pre odvetvie akvakultúry 
týkajúce sa interpretácie a vykonávania 
smerníc EÚ o posudzovaní vplyvov na 
životné prostredie; zdôrazňuje, že toto 
úsilie by nemalo obmedzovať možnosti 
národných vlád a miestnych orgánov 
stanovovať vlastné kritériá a usmernenia 
zohľadňujúce podmienky špecifické pre 
danú lokalitu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že ako základná zásada 
politiky EÚ v oblasti akvakultúry by sa 
malo stanoviť zachovávanie biodiverzity, 
a to tak v prípade domácich vôd, ako aj v 
prípade vonkajšieho rozmeru stratégie v 
oblasti akvakultúry, pričom by sa mal 
podporovať len taký chov rýb, kde druhy 
rýb sú miestne alebo ide o druhy, ktoré sa 
už dobre uchytili; požaduje vedecké 
posúdenie rizika akéhokoľvek 
vysadzovania nepôvodných druhov a 
opatrenia na zabránenie šírenia a na 
monitorovanie druhov rizikových pre 
životné prostredie;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Odsek 4d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4d. vyzýva Komisiu, aby vydala 
usmernenia na riešenie konfliktov 
vyplývajúcich z vykonávania rámcovej 
smernice o vode, ktoré sa týkajú činnosti v 
oblasti akvakultúry; zdôrazňuje však, že 
tieto usmernenia by nemali ohroziť 
celkový cieľ dosiahnuť dobrý stav vody, 
ktorý bol stanovený v rámcovej smernici o 
vode1;
1Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti 
pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, Ú. v. ES L 327, 22.12.2000.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Odsek 4e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4e. vyzýva Komisiu, aby v kontexte novej 
integrovanej námornej politiky EÚ1

podporovala rozvoj námorného územného 
plánovania1 ako spôsobu koordinácie 
opatrení Spoločenstva v súvisiacich 
oblastiach vrátane akvakultúry;
1 Oznámenie Komisie KOM(2007) 575 v 
konečnom znení - Integrovaná námorná politika 
Európskej únie.  

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Odsek 4f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4f. zdôrazňuje skutočnosť, že značné 
množstvo rýb, najmä drobné pelagické 
druhy rýb, sa v akvakultúre využíva ako 
krmivo1; kladie dôraz na potenciálne 
nebezpečenstvo, ktoré hrozí určitým 
druhom rýb vzhľadom na rastúci dopyt po 
rybom krmive;
1Rybársky obežník FAO č 1018, Využívanie 
rybolovných zdrojov asko krmiva pre rozvoj 
akvakultúry: trendy a politické dôsledky.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Kriton Arsenis

Návrh stanoviska
Odsek 4g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4g. naliehavo žiada Komisiu, aby 
podporovala výskum a vývoj v oblasti 
akvakultúry so zameraním sa na 
integrované a uzavreté systémy 
recirkulácie vody;

Or. en


