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11.9.2017 A8-0263/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 16 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 16 vypúšťa sa 

Určené prístavy pre skupiny 1, 2, 3, 4 a 7  

Hranice, ktoré platia pre živú hmotnosť 

druhov podliehajúcich viacročnému plánu 

a pri prekročení ktorých je rybárske 

plavidlo povinné vylodiť úlovky v určenom 

prístave alebo na mieste blízko pobrežia, 

ako sa stanovuje v článku 43 nariadenia 

(ES) č. 1224/2009, sú:  

 

a)  skupina 1: 2 tony;  

b)  skupiny 2 a 4: 1 tona;  

c)  skupina 3: 2 tony;  

d)  skupina 7: 2 tony.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach 

uvádza, že pre daný rok je neresiaca sa 

biomasa ktorejkoľvek z populácií skupiny 

1 pod úrovňou MSY Btrigger alebo že 

abundancia ktorejkoľvek z funkčných 

jednotiek skupiny 2 je pod úrovňou 

Abundancebuffer stanovenou v stĺpci A 

prílohy II, prijmú sa všetky primerané 

nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť 

rýchly návrat príslušnej populácie alebo 

funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých 

je možné získať maximálny udržateľný 

výnos. Predovšetkým platí, že odchylne od 

článku 4 ods. 2 sa rybolovné možnosti 

stanovia na úrovniach zodpovedajúcich 

rybolovnej úmrtnosti s prihliadnutím na 

pokles biomasy alebo abundancie, ktorá 

klesla pod rozpätie hodnôt stanovené v 

stĺpci A prílohy I.  

1.  Ak sa vo vedeckých odporúčaniach 

uvádza, že pre daný rok je neresiaca sa 

biomasa ktorejkoľvek z populácií skupiny 

1 pod úrovňou MSY Btrigger alebo že 

abundancia ktorejkoľvek z funkčných 

jednotiek skupiny 2 je pod úrovňou 

Abundancebuffer stanovenou v stĺpci A 

prílohy II, prijmú sa všetky primerané 

nápravné opatrenia s cieľom zabezpečiť 

rýchly návrat príslušnej populácie alebo 

funkčnej jednotky nad úrovne, pri ktorých 

je možné získať maximálny udržateľný 

výnos. Predovšetkým platí, že odchylne od 

článku 4 ods. 2 sa rybolovné možnosti 

stanovia na úrovniach zodpovedajúcich 

rybolovnej úmrtnosti s prihliadnutím na 

pokles biomasy alebo abundancie, ktorá 

klesla pod rozpätie hodnôt stanovené v 

stĺpci B prílohy I.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Pozmeňujúci návrh  94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 12 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 12a: 

 Oprávnenia na rybolov a opatrenia na 

riadenie kapacity 

 1.  Každý členský štát vydá pre oblasť 

Severného mora, východnej časti 

Lamanšského prielivu a oblasť Skagerrak, 

na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, 

rybárske povolenia pre plavidlá plaviace sa 

pod jeho vlajkou, ktoré vykonávajú 

rybolovné činnosti v danej oblasti a 

používajú niektorý z týchto výstrojov:  

 a)  vlečné siete na lov pri dne a 

záťahové siete (OTB, OTT, PTB, SDN, 

SSC, SPR) s veľkosťou ôk: 

 i)  TR1 rovnou alebo väčšou ako 100 

mm, 

 ii)  TR2 najmenej 70 mm a menej ako 

100 mm 

 iii)  TR3 najmenej 16 mm a menej ako 

32 mm 

 b)  vlečné siete s rozperným rahnom 

(TBB) s veľkosťou ôk: 

 i)  BT1 rovnou alebo väčšou ako 120 

mm, 

 ii)  BT2 rovnou alebo väčšou ako 80 

mm a menšou ako 120 mm, 

 c)  žiabrovky, zakliesňovacie siete 

(GN); 

 d)  viacstenné žiabrovky (GT); 

 e)  lovné šnúry (LL). 
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 2.  Bez toho, aby boli dotknuté stropy 

kapacity stanovené v prílohe II k 

nariadeniu (EÚ) č. 1380/2013, v prípade 

žiadnej zo zemepisných oblastí uvedených v 

článku 1 tohto nariadenia nesmie celková 

kapacita plavidiel s oprávnením na rybolov 

vydaným v súlade s odsekom 1 tohto článku 

vyjadrená v kW presiahnuť maximálnu 

kapacitu plavidiel, ktoré v roku 2006 alebo 

2007 lovili pomocou jedného z výstrojov 

uvedených v odseku 1 v dotknutej 

zemepisnej oblasti.  

 3.  Každý členský štát zostaví a vedie 

zoznam plavidiel, ktoré vlastnia oprávnenie 

na rybolov uvedené v odseku 1 a sprístupní 

ho Komisii a ostatným členským štátom na 

svojej oficiálnej webovej stránke. 

 4.  Komisia je v súlade s článkom 18 

tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia 

(EÚ) č. 1380/2013 splnomocnená prijímať 

delegované akty s cieľom zmeniť tento 

článok. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Pozmeňujúci návrh  95 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 14 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 14a.  Rekreačný rybolov môže mať vplyv 

na populácie druhov rýb žijúcich pri 

morskom dne. Preto by 

spoluzákonodarcovia mali mať možnosť 

regulovať ho prostredníctvom riadiacich 

a technických opatrení, ak je to potrebné 

na zabezpečenie udržateľnosti populácií 

rýb. 

Or. en 



 

AM\1134034SK.docx  PE605.639v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.9.2017 A8-0263/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nariadenia 

Článok 10 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 10a 

 Vplyv rekreačného rybolovu 

 V prípadoch, keď sa v súlade s 

článkom 55 ods. 4 nariadenia (ES) 

č. 1224/2009 zistí, že rekreačný rybolov 

má významný vplyv na populácie rýb, 

spoluzákonodarcovia sa môžu rozhodnúť, 

že daný rekreačný rybolov upravia 

prostredníctvom riadiacich a technických 

opatrenia, pokiaľ sú potrebné na 

zabezpečenie udržateľnosti populácií rýb. 

Or. en 

 

 


