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11.1.2018 A8-0381/299 

Pozmeňujúci návrh  299 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 8a. V záujme účinného postupu 

regionalizácie sú nevyhnutné 

kvantifikované ciele, zároveň je však 

potrebné zabezpečiť rovnaké podmienky 

pre všetky prímorské regióny EÚ. 

Or. en 
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SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

11.1.2018 A8-0381/300 

Pozmeňujúci návrh  300 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 3 – odsek 2 – písmeno d a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 da) podporiť uskutočnenie 

deskriptorov 1, 3, 4 a 6 stanovených v 

prílohe 1 smernice 2008/56/ES; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/301 

Pozmeňujúci návrh  301 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) zabezpečiť, aby úlovky morských 

druhov, ktoré nedosahujú minimálnu 

ochrannú referenčnú veľkosť, 

nepredstavovali v súlade s článkom 2 ods. 

2 a článkom 15 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013 viac ako 5 obj. %; 

a) zabezpečiť, aby sa úlovky 

morských druhov, ktoré nedosahujú 

minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť v 

priebehu šiestich rokov od dátumu 

uverejnenia tohto nariadenia postupne 

znížili na úrovne o 25 % nižšie, ako sú 

presne stanovené úrovne pre kľúčové 

rybolovné oblasti definované v odseku 1a. 

(nový). 

V súlade s postupom uvedeným v 

článku 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 je 

Komisia splnomocnená prijímať 

delegované akty na účely úpravy miery 

zníženia obsiahnutej v predchádzajúcom 

pododseku na základe vedeckého 

výskumu, ktorý schválil výbor STECF. 

Revidovaná miera zníženia sa na základe 

rovnakého postupu stanoví každých šesť 

rokov. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/302 

Pozmeňujúci návrh  302 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0381/2017 

Gabriel Mato 

Zachovanie rybolovných zdrojov a ochrana morských ekosystémov prostredníctvom 

technických opatrení 

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

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Komisia je splnomocnená v súlade 

s článkom 32 tohto nariadenia a článkom 

18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 prijímať 

delegované akty doplňujúce toto 

nariadenie, a to vymedzením na účely 

ods. 1 písm. a) tohto článku: 

 a) kľúčových druhov rybolovu uvedených 

v danom písmene; 

 b) úrovne súčasných úlovkov morských 

druhov, ktoré nedosahujú minimálnu 

ochrannú referenčnú veľkosť v prípade 

každého z uvedených kľúčových druhov 

rybolovu, a to na základe údajov, ktoré 

poskytli členské štáty pre referenčné roky 

2010 – 2015; 

 Na účely delegovaných aktov uvedených 

v tomto článku môžu členské štáty 

predložiť spoločné odporúčanie v súlade 

s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013 do 12 mesiacov po 

nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. 

 V prípade, že v lehote 12 mesiacov 

uvedenej v tomto článku nie je predložené 

žiadne spoločné odporúčanie, Komisia 

tieto delegované akty prijme do 18 

mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto 

nariadenia. 
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