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11.1.2018 A8-0381/299 

Pozměňovací návrh  299 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 8 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (8a) Jsou zapotřebí kvantifikovatelné 

cíle v zájmu efektivního postupu 

regionalizace, ale současně je třeba 

zajistit rovné podmínky pro všechny 

přímořské regiony EU. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/300 

Pozměňovací návrh  300 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. d a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 da) podporovat splnění deskriptorů 1, 

3, 4 a 6 stanovených v příloze 1 směrnice 

2008/56/ES. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/301 

Pozměňovací návrh  301 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) zajištění, aby úlovky mořských 

druhů pod úrovní minimální referenční 

velikosti pro zachování zdrojů nebyly vyšší 

než 5 % objemových v souladu s čl. 2 odst. 

2 a s článkem 15 nařízení (EU) č. 

1380/2013; 

a) zajištění, aby se úlovky mořských 

druhů pod úrovní minimální referenční 

velikosti pro zachování zdrojů během šesti 

let od data uveřejnění tohoto nařízení 

postupně snížily na úrovně o 25 % nižší, 
než jsou přesně stanovené úrovně pro 

klíčové rybolovné oblasti definované v 

odstavci 1a (nový). 

V souladu s postupem stanoveným v 

článku 18 nařízení (EU) 1380/2013 je 

Komise zmocněna přijímat akty 

v přenesené pravomoci, kterými upraví 

míru snižování obsaženou v předchozím 

pododstavci na základě vědeckého 

výzkumu schváleného výborem VTHVR. 

Stejným schvalovacím postupem se míra 

snižování každých šest let reviduje. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/302 

Pozměňovací návrh  302 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachování rybolovných zdrojů a ochrana mořských ekosystémů pomocí technických opatření 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci podle 

článku 32 tohoto nařízení a článku 18 

nařízení (EU) č. 1380/2013, které toto 

nařízení doplňuje tím, že za účelem odst. 1 

písm. a) tohoto článku definuje: 

 a) klíčové rybolovné oblasti uvedené v 

tomto písmenu; 

 b) úrovně stávajících úlovků mořských 

druhů pod úrovní minimální referenční 

velikosti pro zachování zdrojů pro 

jednotlivé klíčové rybolovné oblasti na 

základě údajů poskytnutých členskými 

státy pro referenční období let 2010–2015. 

 Pro účely aktů v přenesené pravomoci 

uvedených v tomto článku mohou členské 

státy v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení 

(EU) č. 1380/2013 předložit do 12 měsíců 

ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost 

společné doporučení. 

 V případě, že ve lhůtě 12 měsíců uvedené 

v tomto článku není předloženo žádné 

společné doporučení, Komise tyto akty v 

přenesené pravomoci přijme do 18 měsíců 

ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. 

Or. en 
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