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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-006  
predložené Výbor pre rybárstvo 

 

Správa 

Werner Kuhn A8-0376/2016 

Charakteristické vlastnosti rybárskych plavidiel 

 

Návrh nariadenia (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pozmeňujúci návrh   1 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Je nevyhnutné určovať 

charakteristické vlastnosti rybárskych 

plavidiel podľa rovnakých predpisov, aby 

sa zjednotili podmienky na vykonávanie 

tejto činnosti v rámci Únie. 

(3) Je nevyhnutné určovať 

charakteristické vlastnosti rybárskych 

plavidiel, ktoré sú v súlade s normami 

spoločnej rybárskej politiky, podľa 

rovnakých predpisov, aby sa zjednotili 

podmienky na vykonávanie tejto činnosti v 

rámci Únie. 

Pozmeňujúci návrh   2 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) Preto by sa mal brať ohľad na 

Medzinárodný dohovor o meraní tonáže 

lodí, podpísaný 23. Júna 1969 v Londýne 

(dohovor z roku 1969) a na Medzinárodný 

dohovor z Torremolinosu o bezpečnosti 

rybárskych plavidiel z 2. apríla 1977, 

obidvoje vypracované pod záštitou 

(5) Preto by sa mal brať ohľad na 

Medzinárodný dohovor o meraní tonáže 

lodí, podpísaný 23. júna 1969 v Londýne 

(dohovor z roku 1969), na Medzinárodný 

dohovor z Torremolinosu o bezpečnosti 

rybárskych plavidiel z 2. apríla 1977 a na 

Dohovor OSN o rybolove a ochrane 
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Medzinárodnej organizácie pre námornú 

plavbu (IMO). 
biologických zdrojov na otvorenom mori, 

podpísaný 29. apríla 1958 v Ženeve. 

Pozmeňujúci návrh   3 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 6 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 6a. Pre väčšie rybárske plavidlá, ktoré 

presahujú túto dĺžku, je vhodné rozšíriť 

charakteristiky plavidiel tak, aby 

obsahovali nákladnú a palivovú kapacitu, 

spracovateľské možnosti a objem 

produkcie. 

Pozmeňujúci návrh   4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (8a) V uznesení Európskeho parlamentu 

z 22. novembra 2012 o maloobjemovom 

pobrežnom rybolove, drobnom rybolove a 

reforma spoločnej politiky rybného 

hospodárstva a reforma spoločnej 

rybárskej politiky sa požaduje právne 

vymedzenie charakteristických vlastností 

veľkoobjemového a maloobjemového 

rybolovu s cieľom ich právneho odlíšenia. 

Toto vymedzenie by malo zahŕňať, okrem 

údajov o veľkosti plavidla, ako napr. 

dĺžka plavidla, údaje týkajúce sa 

miestneho prevádzkového rozsahu, 

sociálnej úlohy v pobrežných komunitách, 

ekologického vplyvu, rybolovnej kapacity 

a ekonomiky podniku. 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3.  Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 7 

3.  Komisia je splnomocnená prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 7 
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týkajúce sa zmien potrebných na 

prispôsobenie požiadaviek uvedených v 
odseku 2 tohto článku technickému 

pokroku. 

týkajúce sa zmeny odseku 2 tohto článku s 

cieľom prispôsobiť odkaz na príslušnú 

medzinárodnú normu ISO technickému 

pokroku. 

Pozmeňujúci návrh  6 

Návrh nariadenia 

Článok 7 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2.  Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii 

udeľuje na dobu neurčitú od [...]. 

2.  Právomoc prijímať delegované akty 

uvedené v článku 5 ods. 3 sa Komisii 

udeľuje na obdobie piatich rokov od 

[dátum nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia]. Komisia vypracuje správu 

týkajúcu sa delegovania právomoci 

najneskôr 9 mesiacov pred uplynutím 

tohto päťročného obdobia. Delegovanie 

právomoci sa automaticky predlžuje 

o rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky 

parlament alebo Rada nevznesú voči 

takémuto predĺženiu námietku najneskôr 

tri mesiace pred koncom každého 

obdobia. 

 

 


