
 

AM\1166923SK.docx  PE624.184v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

22.10.2018 A8-0310/91 

Pozmeňujúci návrh  91 

Linnéa Engström 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov 

využívajúci tieto populácie 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (9a) „Najlepšie dostupné vedecké 

odporúčanie“ je verejne dostupné vedecké 

odporúčanie, ktoré vychádza z najnovších 

vedeckých údajov a metód, ktoré vydal 

alebo partnersky preskúmal nezávislý 

medzinárodný vedecký subjekt uznávaný 

na úrovni Únie alebo na medzinárodnej 

úrovni, ako je napríklad Vedecký, 

technický a hospodársky výbor pre 

rybárstvo (STECF) a Medzinárodná rada 

pre výskum mora (ICES), a ktorý spĺňa 

požiadavky článku 25 nariadenia (EÚ) č. 

1380/2013. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Vedecké odporúčania, ktoré tvoria základ rozhodnutí v oblasti riadenia rybolovu, musia byť 

založené na práci nezávislých a medzinárodných vedeckých subjektov. 
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22.10.2018 A8-0310/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

Linnéa Engström 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov 

využívajúci tieto populácie 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 7, 

môže celkový povolený výlov pre populácie 

homára štíhleho v západných vodách 

predstavovať súčet obmedzení výlovu vo 

funkčných jednotkách a štatistických 

obdĺžnikoch mimo funkčných jednotiek. 

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 

7, sa celkový povolený výlov pre 

populáciu homára štíhleho v západných 

vodách stanovuje pre každú funkčnú 

jednotku a podľa potreby sa prijmú 

opatrenia na ochranu osobitných 
funkčných jednotiek. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Podľa najlepších vedeckých informácií nezávislých medzinárodných vedeckých subjektov sa 

už veľa rokov odporúča, aby tieto zahrabávacie druhy spravovali funkčné jednotky. 
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22.10.2018 A8-0310/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

Linnéa Engström 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov 

využívajúci tieto populácie 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 12 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Pokiaľ populácie spoločného záujmu 

využívajú aj tretie krajiny, Únia spolupracuje 

s danými tretími krajinami s cieľom 

zabezpečiť, aby sa s predmetnými 

populáciami hospodárilo udržateľným 

spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi 

uvedenými v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, a 

najmä s cieľom stanoveným v jeho článku 2 

ods. 2, ako aj s cieľmi stanovenými v tomto 

nariadení. Ak sa nedosiahne žiadna formálna 

dohoda, Únia vynaloží maximálne úsilie, aby 

sa dosiahla spoločná dohoda o rybolove 

takýchto populácií s cieľom umožniť 

udržateľné hospodárenie, čím sa podporia 

rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov z 

Únie. 

1. Pokiaľ populácie spoločného záujmu 

využívajú aj tretie krajiny, Únia spolupracuje 

s danými tretími krajinami s cieľom 

zabezpečiť, aby sa s predmetnými 

populáciami hospodárilo udržateľným 

spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi 

uvedenými v nariadení (EÚ) č. 1380/2013, a 

najmä s cieľom stanoveným v jeho článku 2 

ods. 2, ako aj s cieľmi stanovenými v tomto 

nariadení. Ak sa nedosiahne žiadna formálna 

dohoda, Únia vynaloží maximálne úsilie, aby 

sa dosiahla spoločná dohoda o rybolove 

takýchto populácií s cieľom umožniť ich 

využívanie na úrovni MSY najneskôr v roku 

2020 a v nasledujúcich rokoch. 

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Pozmeňujúci návrh  94 

Linnéa Engström 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0310/2018 

Alain Cadec 

Viacročný plán pre populácie rýb v západných vodách a priľahlých vodách a pre lov 

využívajúci tieto populácie 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Návrh nariadenia 

Článok 14 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Do [piatich rokov po dni 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia ] a 

následne každých päť rokov Komisia 

predkladá Európskemu parlamentu a Rade 

správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve na 

populácie, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie, a na rybolov využívajúci dané 

populácie, a to najmä v súvislosti 

s dosiahnutím cieľov stanovených v článku 

3. 

1. Do [piatich rokov po dni 

nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia] a 

následne každých päť rokov Komisia 

predkladá Európskemu parlamentu a Rade 

správu o výsledkoch plánu a jeho vplyve 

na populácie, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie, a na rybolov využívajúci dané 

populácie, a to najmä v súvislosti 

s dosiahnutím cieľov stanovených v článku 

3 vrátane obnovy populácií rýb nad 

úrovne schopné produkovať maximálny 

udržateľný výnos (MSY) a dosiahnuť 

dobrý environmentálny stav. Komisia 

najmä po každom stanovení rybolovných 

možností informuje o tom, akým spôsobom 

tieto rozhodnutia spĺňajú požiadavky tohto 

nariadenia. 

Or. en 

 

 

 


