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10.1.2018 A8-0381/316 

Pozměňovací návrh  316 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 

Příloha V – část B – odst. 1 – tabulka 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Velikost 

oka kapsy 

Zeměpisné 

oblasti 

Podmínky 

Nejméně 

120 mm 

Celé území Žádné 

Nejméně 

80 mm 

Celé území Cílený rybolov 

humra severského 

(Nephrops 

norvegicus) nebo 

druhů, na které se 

nevztahují 

omezení odlovů. 

Připevní se dílec 

se čtvercovými 

oky nejméně 120 

mm nebo třídicí 

mřížka s 

maximální roztečí 

35 mm nebo 

rovnocenné 

selektivní 

zařízení. 

Nejméně 

80 mm 

Divize 

ICES IVb 

jižně od 54° 

30' s. š. a 

divize ICES 

IVc 

Cílený rybolov 

jazyků vlečnými 

sítěmi vlečenými 

za pomoci 

výložníků po 

bocích lodi nebo 

[pulzními 

elektrickými 

Velikost 

oka 

kapsy 

Zeměpisné 

oblasti 

Podmínky 

Nejméně 

100 mm 

Celé území Žádné 

Nejméně 

80 mm 

Celé území Cílený rybolov 

humra severského 

(Nephrops 

norvegicus) nebo 

druhů, na které se 

nevztahují 

omezení odlovů. 

Připevní se dílec 

se čtvercovými 

oky nejméně 120 

mm nebo třídicí 

mřížka s 

maximální roztečí 

35 mm nebo 

rovnocenné 

selektivní 

zařízení. 

Nejméně 

80 mm 

Divize ICES 

IVb a divize 

ICES IVc 

Cílený rybolov 

jazyků (15 % 

úlovků) vlečnými 

sítěmi vlečenými 

za pomoci 

výložníků po 

bocích lodi nebo 
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vlečnými sítěmi]. 

V horní polovině 

přední části sítě je 

připevněn dílec s 

velikostí ok 

alespoň 180 mm. 

Nejméně 

32 mm 

Celé území Cílený lov 

krevetky severní 

(Pandalus 

borealis). Připevní 

se třídicí mřížka s 

minimální roztečí 

19 mm nebo 

rovnocenné 

selektivní 

zařízení. 

Nejméně 

16 mm 

Celé území Cílený rybolov 

malých 

pelagických druhů 

Cílený rybolov 

tresky Esmarkovy. 

Při lovu tresky 

Esmarkovy se 

připevní třídicí 

mřížka s roztečí 

22 mm. 

Cílený lov garnáta 

obecného 

(Crangon 

crangon). Připevní 

se třídicí mřížka, 

sítová síť nebo 

rovnocenné 

selektivní 

zařízení. 

Nižší než 

16 mm 

Celé území Cílený rybolov 

smačků 
 

[pulzními 

elektrickými 

vlečnými sítěmi]. 

V horní polovině 

přední části sítě se 

připevní dílec s 

minimální 

velikostí ok 

alespoň 180 mm. 

Cílený rybolov 

tresky bezvousé, 

makrely obecné a 

druhů 

nepodléhajících 

omezením odlovů 

(společně 

tvořících 50 % 

úlovků). Připevní 

se dílec se 

čtvercovými oky 

nejméně 80 mm. 

Nejméně 

32 mm 

Celé území Cílený lov 

krevetky severní 

(Pandalus 

borealis). Připevní 

se třídicí mřížka s 

minimální roztečí 

19 mm nebo 

rovnocenné 

selektivní 

zařízení. 

Nejméně 

16 mm 

Celé území Cílený rybolov 

malých 

pelagických druhů 

Cílený rybolov 

tresky Esmarkovy. 

Při lovu tresky 

Esmarkovy se 

připevní třídicí 

mřížka s roztečí 

22 mm. 

Cílený lov garnáta 

obecného 
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(Crangon 

crangon). Připevní 

se třídicí mřížka, 

sítová síť nebo 

rovnocenné 

selektivní 

zařízení. 

Nižší než 

16 mm 

Celé území Cílený rybolov 

smačků 
 

Or. en 



 

AM\1143180CS.docx  PE614.331v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

10.1.2018 A8-0381/317 

Pozměňovací návrh  317 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 

Příloha V – část B – odst. 2 – tabulka 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Velikost 

ok 

Zeměpisné 

oblasti 

Podmínky 

Nejméně 

120 mm 

Celé území Žádné 

Nejméně 

100 mm 

Celé území Cílený rybolov 

jazyků nebo 

druhů 

nepodléhajících 

omezením odlovů 

Nejméně 

50 mm 

Celé území Cílený rybolov 

malých 

pelagických 

druhů 
 

Velikost 

ok 

Zeměpisné 

oblasti 

Podmínky 

Nejméně 

120 mm 

Celé území Žádné 

Nejméně 

90 mm 

Celé území Cílený rybolov 

platýsovitých ryb 

(50 % úlovků) 
nebo druhů 

nepodléhajících 

omezením odlovů 

(50 % úlovků) 

Nejméně 

50 mm 

Celé území Cílený rybolov 

malých 

pelagických 

druhů 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Pozměňovací návrh  318 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 

Příloha VI – část B – odst. 1 – tabulka 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Velikost 

oka kapsy 

Zeměpisné 

oblasti 

Podmínky 

Nejméně 

120 mm 

Celé území Žádné 

Nejméně 

100 mm 

Celé území Cílený rybolov 

štikozubce 

obecného nebo 

tresky bezvousé. 

Připevní se dílec 

se čtvercovými 

oky 100 mm. 

Nejméně 

80 mm 

Celé území Cílený rybolov 

humra severského 

(Nephrops 

norvegicus) nebo 

druhů, na které se 

nevztahují 

omezení odlovů. 

Připevní se dílec 

se čtvercovými 

oky nejméně 120 

mm nebo třídicí 

mřížka s 

maximální roztečí 

35 mm nebo 

rovnocenné 

selektivní zařízení. 
 

Velikost 

oka 

kapsy 

Zeměpisné 

oblasti 

Podmínky 

Nejméně 

120 mm 

Celé území Žádné 

Nejméně 

80 mm 

Divize ICES 

VII 

Cílený rybolov 

štikozubce 

obecného, 

pakambaly a 

ďasovitých 

(celkově tvořících 

50 % úlovků) 
nebo tresky 

bezvousé (50 % 

úlovků). Připevní 

se dílec se 

čtvercovými oky 

80 mm [nebo 

rovnocenné 

selektivní 

zařízení]. 

Cílený rybolov 

platýsovitých ryb 

(30 % úlovků) s 

použitím vlečných 

sítí s rozpěrnými 

deskami1a nebo 

druhů 
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nepodléhajících 

omezením odlovů 

(50 % úlovků). 

Připevní se dílec 

se čtvercovými oky 

nejméně 80 mm 

[nebo rovnocenné 

selektivní 

zařízení]. 

Nejméně 

80 mm 

Celé území Cílený rybolov 

humra severského 

(Nephrops 

norvegicus) nebo 

druhů, na které se 

nevztahují 

omezení odlovů. 

Připevní se dílec 

se čtvercovými 

oky nejméně 120 

mm nebo třídicí 

mřížka s 

maximální roztečí 

35 mm nebo 

rovnocenné 

selektivní zařízení. 

Nejméně 

80 mm 

Divize ICES 

VIIa, b, d, e, 

h a j 

Cílený rybolov 

jazyků vlečnými 

sítěmi vlečenými 

za pomoci 

výložníků po 

bocích lodi. 

V horní polovině 

přední části sítě je 

připevněn dílec 

s velikostí ok 

alespoň 180 mm. 

Nejméně 

80 mm 

Subdivize 

ICES VIId 

a VIIe 

Cílený rybolov 

tresky bezvousé, 

makrely obecné 

nebo druhů, na 

které se nevztahují 

omezení odlovů 

(celkem 50 % 

úlovků). 

Nejméně 

16 mm 

Celé území Cílený rybolov 

malých 
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pelagických druhů 
 

 _____________ 

 1a Plavidlům je zakázáno používat vlečné 

sítě vlečené za pomoci výložníků po 

bocích lodi s velikostí ok mezi 32 a 99 mm 

severně od linie spojující tyto body: bod 

na východním pobřeží Spojeného 

království na 55o s. š., dále východně 

k bodu 55o s. š., 5o v. d., poté severně na 

56o s. š. a východně k bodu na západním 

pobřeží Dánska na 56° s. š. Je zakázáno 

používat vlečné sítě vlečené za pomoci 

výložníků po bocích lodi s velikostí ok 

mezi 32 a 119 mm v rámci divize ICES IIa 

a v té části podoblasti ICES IV, která je 

severně od 56° 00' s. š. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Pozměňovací návrh  319 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 

Příloha VI – část B – odst. 2 – tabulka 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Velikost 

ok 

Zeměpisné 

oblasti 

Podmínky 

Nejméně 

120 mm1 

Celé území Žádné 

Nejméně 

100 mm 

Celé území Cílený rybolov 

jazyků nebo 

druhů 

nepodléhajících 

omezením 

odlovů 

Nejméně 

50mm 

Celé území Cílený rybolov 

malých 

pelagických 

druhů 
 

Velikost 

ok 

Zeměpisné 

oblasti 

Podmínky 

Nejméně 

120 mm1 

Celé území Žádné 

Nejméně 

100 

mm1a 

Celé území Cílený rybolov 

platýsovitých ryb 

(50 % úlovků) 
nebo druhů 

nepodléhajících 

omezením 

odlovů (50 % 

úlovků) 

Cílený rybolov 

tresky 

jednoskvrnné, 

tresky bezvousé, 

limandy obecné 

a mořčáka 

evropského (70 

% úlovků) 

Nejméně 

50 mm 

Celé území Cílený rybolov 

malých 

pelagických 

druhů 
 

 ____________ 

 

 1a V divizi ICES VIId se použije velikost 
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ok 90 mm. 

Or. en 

 

 


