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10.1.2018 A8-0381/307 

Pozmeňujúci návrh  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 11 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Mali by sa zakázať niektoré 

deštruktívne typy rybárskeho výstroja 

alebo metódy, pri ktorých sa používajú 

výbušniny, jedy, omamné látky, elektrický 

prúd, pneumatické kladivá alebo iné 

úderné nástroje, vlečené zariadenia a 

drapáky na zber koralu červeného alebo 

iných druhov koralov a koralovitých 

druhov, a niektoré typy harpún; špecifická 

výnimka platí pre impulzové vlečné siete, 

ktoré možno použiť za určitých prísnych 

podmienok. 

(11) Mali by sa zakázať niektoré 

deštruktívne typy rybárskeho výstroja 

alebo metódy, pri ktorých sa používajú 

výbušniny, jedy, omamné látky, elektrický 

prúd, pneumatické kladivá alebo iné 

úderné nástroje, vlečené zariadenia a 

drapáky na zber koralu červeného alebo 

iných druhov koralov a koralovitých 

druhov, a niektoré typy harpún. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Elektrické šoky nie sú selektívne a omračujú bez rozdielu všetky druhy nablízku vrátane 

mladých jedincov. Rybári zo severného Francúzska uvádzajú, že lode s elektrickými 

impulzovými vlečnými sieťami spôsobujú nebezpečný pokles populácie soley v oblastiach, kde 

sa loví týmto spôsobom. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Pozmeňujúci návrh  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 32 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Na základe vedeckého posúdenia 

vplyvu inovačného výstroja, ktoré riadne 

vyhodnotí výbor STECF, možno do 

spoločných odporúčaní regionálnych 

skupín členských štátov začleniť použitie 

takéhoto výstroja (napríklad impulzových 

vlečných sietí) alebo rozšírenie jeho 

použitia. V prípade, že zo záverov 

vedeckého posúdenia vyplýva, že 

používanie inovačného rybárskeho výstroja 

bude mať negatívny vplyv na citlivé 

biotopy a necieľové druhy, nemalo by sa 

používanie takéhoto výstroja povoliť. 

(32) Na základe vedeckého posúdenia 

vplyvu inovačného výstroja, ktoré riadne 

vyhodnotí výbor STECF, možno do 

spoločných odporúčaní regionálnych 

skupín členských štátov začleniť použitie 

takéhoto výstroja – s výnimkou 

impulzových vlečných sietí, ktoré sa 

musia zakázať – alebo rozšírenie jeho 

použitia. V prípade, že zo záverov 

vedeckého posúdenia vyplýva, že 

používanie inovačného rybárskeho výstroja 

bude mať negatívny vplyv na citlivé 

biotopy a necieľové druhy, nemalo by sa 

používanie takéhoto výstroja povoliť. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Elektrické šoky nie sú selektívne a omračujú bez rozdielu všetky druhy nablízku vrátane 

mladých jedincov. Rybári zo severného Francúzska uvádzajú, že lode s elektrickými 

impulzovými vlečnými sieťami spôsobujú nebezpečný pokles populácie soley v oblastiach, kde 

sa loví týmto spôsobom. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Pozmeňujúci návrh  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 39 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(39) V záujme zabezpečenia jednotných 

podmienok vykonávania ustanovení tohto 

nariadenia by sa na Komisiu mala preniesť 

právomoc prijímať vykonávacie predpisy k 

týmto aspektom: stanovovanie špecifikácií 

pre zariadenia, ktorými sa znižuje 

opotrebovanie výstroja a podporuje alebo 

obmedzuje sa únik ulovených jedincov do 

prednej časti vlečeného výstroja, 

stanovovanie špecifikácií pre selektívne 

zariadenia pripojené k špecifikovanému 

základnému výstroju, stanovovanie 

špecifikácií pre impulzové vlečné siete, 

obmedzenia konštrukcie a opatrenia na 

kontrolu a monitorovanie, ktoré majú prijať 

vlajkové členské štáty, stanovovanie 

pravidiel v týchto oblastiach: opatrenia na 

kontrolu a monitorovanie, ktoré má prijať 

vlajkový členský štát pri používaní 

statického výstroja v hĺbkach 200 – 600 m, 

stanovovanie podrobných pravidiel o 

opatreniach na kontrolu a monitorovanie, 

ktoré treba prijať pre určité oblasti zákazu 

alebo obmedzenia rybolovu a na 

stanovovanie podrobných pravidiel o 

signalizačných a vykonávacích funkciách 

zariadení používaných na odplašenie 

veľrybotvarých cicavcov od statických sietí 

a metódy používané na minimalizáciu 

(39) V záujme zabezpečenia jednotných 

podmienok vykonávania ustanovení tohto 

nariadenia by sa na Komisiu mala preniesť 

právomoc prijímať vykonávacie predpisy k 

týmto aspektom: stanovovanie špecifikácií 

pre zariadenia, ktorými sa znižuje 

opotrebovanie výstroja a podporuje alebo 

obmedzuje sa únik ulovených jedincov do 

prednej časti vlečeného výstroja, 

stanovovanie špecifikácií pre selektívne 

zariadenia pripojené k špecifikovanému 

základnému výstroju, zákaz používania 

elektrických impulzových vlečných sietí, 

obmedzenia konštrukcie a opatrenia na 

kontrolu a monitorovanie, ktoré majú prijať 

vlajkové členské štáty, stanovovanie 

pravidiel v týchto oblastiach: opatrenia na 

kontrolu a monitorovanie, ktoré má prijať 

vlajkový členský štát pri používaní 

statického výstroja v hĺbkach 200 – 600 m, 

stanovovanie podrobných pravidiel o 

opatreniach na kontrolu a monitorovanie, 

ktoré treba prijať pre určité oblasti zákazu 

alebo obmedzenia rybolovu a na 

stanovovanie podrobných pravidiel o 

signalizačných a vykonávacích funkciách 

zariadení používaných na odplašenie 

veľrybotvarých cicavcov od statických sietí 

a metódy používané na minimalizáciu 
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vedľajších úlovkov morských vtákov a 

morských plazov. Tieto právomoci by sa 

mali vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

182/201122.  

vedľajších úlovkov morských vtákov a 

morských plazov. Tieto právomoci by sa 

mali vykonávať v súlade s nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 

182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na základe 

ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

22 Nariadenie Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 

2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a 

všeobecné zásady mechanizmu, na základe 

ktorého členské štáty kontrolujú 

vykonávanie vykonávacích právomocí 

Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Elektrické šoky nie sú selektívne a omračujú bez rozdielu všetky druhy nablízku vrátane 

mladých jedincov. Rybári zo severného Francúzska uvádzajú, že lode s elektrickými 

impulzovými vlečnými sieťami spôsobujú nebezpečný pokles populácie soley v oblastiach, kde 

sa loví týmto spôsobom. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Pozmeňujúci návrh  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 6 – odsek 1 – bod 16 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(16) „impulzová vlečná sieť“ je 

rybolovná technika, pri ktorej sa na lov rýb 

používa elektrické pole. Pozostáva z 

niekoľkých elektród pripojených k výstroju 

v smere ťahania, ktoré vysielajú krátke 

elektrické impulzy; 

(16) „impulzová vlečná sieť“ je 

zakázaná rybolovná technika, pri ktorej sa 

na lov rýb používa elektrické pole. 

Pozostáva z niekoľkých elektród 

pripojených k výstroju v smere ťahania, 

ktoré vysielajú krátke elektrické impulzy; 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Elektrické šoky nie sú selektívne a omračujú bez rozdielu všetky druhy nablízku vrátane 

mladých jedincov. Rybári zo severného Francúzska uvádzajú, že lode s elektrickými 

impulzovými vlečnými sieťami spôsobujú nebezpečný pokles populácie soley v oblastiach, kde 

sa loví týmto spôsobom.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Pozmeňujúci návrh  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 7 – odsek 1 – písmeno b 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) elektrický prúd okrem používania 

impulzovej vlečnej siete v zmysle článku 

24 a prílohy V časti E; 

b) elektrický prúd vrátane používania 

impulzovej vlečnej siete v zmysle článku 

24 a prílohy V časti E; 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Elektrické šoky nie sú selektívne a omračujú bez rozdielu všetky druhy nablízku vrátane 

mladých jedincov. Rybári zo severného Francúzska uvádzajú, že lode s elektrickými 

impulzovými vlečnými sieťami spôsobujú nebezpečný pokles populácie soley v oblastiach, kde 

sa loví týmto spôsobom. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Pozmeňujúci návrh  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 24 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členské štáty pri predkladaní 

spoločných odporúčaní podľa článku 19 s 

cieľom umožniť v konkrétnej morskej 

oblasti používanie inovačného rybárskeho 

výstroja, ako je napríklad impulzová 

vlečná sieť opísaná v prílohe V časti E, 

alebo rozšírenie používania takéhoto 

výstroja, musia predložiť hodnotenie 

pravdepodobných vplyvov používania 

takéhoto výstroja na cieľové druhy a citlivé 

druhy a biotopy. 

1. Členské štáty pri predkladaní 

spoločných odporúčaní podľa článku 19 s 

cieľom umožniť v konkrétnej morskej 

oblasti používanie inovačného rybárskeho 

výstroja, s výnimkou impulzovej vlečnej 

siete opísanej v prílohe V časti E, ktorá je 

naďalej zakázaná, alebo rozšírenie 

používania takéhoto výstroja, musia 

predložiť hodnotenie pravdepodobných 

vplyvov používania takéhoto výstroja na 

cieľové druhy a citlivé druhy a biotopy. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Elektrické šoky nie sú selektívne a omračujú bez rozdielu všetky druhy nablízku vrátane 

mladých jedincov. Rybári zo severného Francúzska uvádzajú, že lode s elektrickými 

impulzovými vlečnými sieťami spôsobujú nebezpečný pokles populácie soley v oblastiach, kde 

sa loví týmto spôsobom. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Pozmeňujúci návrh  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 

Príloha V – časť B – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V Severnom mori a v Skagerrake a 

Kattegate sú povolené tieto veľkosti 

koncového rukávca. 

V Severnom mori a v Skagerrake a 

Kattegate sú povolené tieto veľkosti 

koncového rukávca s výnimkou impulzovej 

vlečnej siete, ktorá je naďalej zakázaná. 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Elektrické šoky nie sú selektívne a omračujú bez rozdielu všetky druhy nablízku vrátane 

mladých jedincov. Rybári zo severného Francúzska uvádzajú, že lode s elektrickými 

impulzovými vlečnými sieťami spôsobujú nebezpečný pokles populácie soley v oblastiach, kde 

sa loví týmto spôsobom. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Pozmeňujúci návrh  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 

Príloha V – časť E – podnadpis 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Používanie impulzových vlečných sietí v 

divíziách ICES IVb a IVc 

vypúšťa sa 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Elektrické šoky nie sú selektívne a omračujú bez rozdielu všetky druhy nablízku vrátane 

mladých jedincov. Rybári zo severného Francúzska uvádzajú, že lode s elektrickými 

impulzovými vlečnými sieťami spôsobujú nebezpečný pokles populácie soley v oblastiach, kde 

sa loví týmto spôsobom. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Pozmeňujúci návrh  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 

Príloha V – časť E – podnadpis 1 – pododsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Odchylne od článku 13 je rybolov 

impulzovými vlečnými sieťami povolený v 

divíziách ICES IVb a IVc za podmienok 

stanovených v súlade s článkom 27 ods. 1 

druhej zarážke tohto nariadenia 

týkajúcich sa vlastností použitého impulzu 

a opatrení na kontrolu a monitorovanie 

platných južne od loxodrómy 

prechádzajúcej nasledujúcimi bodmi 

meranými podľa súradnicového systému 

WGS84: 

vypúšťa sa 

- bod na východnom pobreží 

Spojeného kráľovstva na 55° s. š. 

 

- smerom na východ k zemepisnej 

šírke 55° s. š., 5° v. d. 

 

- smerom na sever k zemepisnej 

šírke 56° s. š. 

 

- a smerom na východ k bodu na 

západnom pobreží Dánska na 56° s. š. 

 

Or. fr 

Odôvodnenie 

Elektrické šoky nie sú selektívne a omračujú bez rozdielu všetky druhy nablízku vrátane 

mladých jedincov. Rybári zo severného Francúzska uvádzajú, že lode s elektrickými 

impulzovými vlečnými sieťami spôsobujú nebezpečný pokles populácie soley v oblastiach, kde 



 

AM\1143181SK.docx  PE614.331v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

sa loví týmto spôsobom. 

 

 

 


