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10.1.2018 A8-0381/330 

Pozmeňujúci návrh  330 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 VI – časť C – bod 7.1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

7.1 V oblasti vymedzenej 

loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto 

súradnice merané podľa systému WGS84, 

je zakázané cielene loviť makrelu 

atlantickú vlečeným výstrojom s veľkosťou 

ôk koncového rukávca siete menej ako 80 

mm alebo vakovými sieťami, pokiaľ viac 

ako 50 ton úlovku ponechaného na 

palube pozostáva z makrely atlantickej: 

7.1 V oblasti vymedzenej 

loxodrómami, ktoré postupne spájajú tieto 

súradnice merané podľa systému WGS84, 

je zakázané cielene loviť makrelu 

atlantickú vlečeným výstrojom s veľkosťou 

ôk koncového rukávca siete menej ako 80 

mm alebo vakovými sieťami, okrem 

prípadov, keď hmotnosť makrel 

atlantických nepresahuje 15 % živej 

hmotnosti celkového množstva ulovených 

makrel a ostatných morských organizmov 

na palube: 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je prispôsobiť rybolov realite. 
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10.1.2018 A8-0381/331 

Pozmeňujúci návrh  331 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 VI – časť C – bod 9.1 – zarážka 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- nastavovacie žiabrovky, ktoré sa 

používajú na cielený lov merlúzy 

európskej, s minimálnou veľkosťou ôk 120 

mm a maximálnou výškou 100 ôk, pričom 

maximálna celková dĺžka všetkých 

osadených sietí je 25 km na plavidlo a 

maximálny čas ponorenia je 24 hodín. 

- nastavovacie žiabrovky, ktoré sa 

používajú na cielený lov merlúzy európskej 

(85 % úlovkov), s minimálnou veľkosťou 

ôk 100 mm a maximálnou výškou 100 ôk, 

pričom maximálna celková dĺžka všetkých 

osadených sietí je 25 km na plavidlo a 

maximálny čas ponorenia je 24 hodín. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Pozmeňujúci návrh  332 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 VII – časť A – tabuľka – riadok 14 

 

 

Text predložený Komisiou  

makrely rodu Scomber (Scomber spp.) 20 cm 

Pozmeňujúci návrh  

makrely rodu Scomber (Scomber spp.) 20 cm1a 

 __________________ 

 1aMinimálne ochranné referenčné 

veľkosti sardinky európskej, sardely 

európskej, sleďa atlantického, stavridy 

ostrobokej a makrely atlantickej sa 

neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje 

maximálne 10 % živej hmotnosti 

celkových úlovkov ponechaných na 

palube pre každý z týchto druhov. 

 Percentuálny podiel sardinky európskej, 

sardely európskej, sleďa atlantického, 

stavridy ostrobokej alebo makrely 

atlantickej sa počíta ako pomer živej 

hmotnosti všetkých morských organizmov 

na palube po vytriedení alebo pri vylodení. 

 Tento percentuálny podiel sa vypočíta na 

základe jednej alebo viacerých 

reprezentatívnych vzoriek. Limit 10 % sa 

nesmie prekročiť počas prekládky, 

vylodenia, prepravy, skladovania, 

vystavovania ani počas predaja. 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zachovanie platných právnych prepisov. 
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10.1.2018 A8-0381/333 

Pozmeňujúci návrh  333 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 VII – časť A – tabuľka – riadok 16 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

stavridy (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Na lov stavridy (Trachurus picturatus) 

vo vodách susediacich s Azorskými 

ostrovmi a vodách, ktoré patria pod 

zvrchovanosť alebo právomoc 

Portugalska, sa neuplatňuje žiadna 

minimálna ochranná referenčná veľkosť. 

Pozmeňujúci návrh  

stavridy (Trachurus spp.) 15 cm1, 1a, 1b 

 __________________ 

 1 Na lov stavridy (Trachurus picturatus) 

vo vodách susediacich s Azorskými 

ostrovmi a vodách, ktoré patria pod 

zvrchovanosť alebo právomoc 

Portugalska, sa neuplatňuje žiadna 

minimálna ochranná referenčná veľkosť. 

 1a. Najviac 5 % môže pozostávať zo stavríd 

veľkosti 12 až 15 cm. Na účely kontroly 

tohto množstva sa na hmotnosť úlovkov 

uplatňuje konverzný faktor 1,20. Tieto 

ustanovenia sa nevzťahujú na úlovky, 

ktoré podliehajú povinnosti vylodenia. 

 1b Odchylne od článku 15 nariadenia 

(EÚ) č. 1380/2013 sa minimálne 
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ochranné referenčné veľkosti sardiniek 

európskych, sardel európskych, sleďov 

atlantických, stavríd a makrel 

atlantických neuplatňujú, ak ich množstvo 

predstavuje maximálne 10 % živej 

hmotnosti celkových úlovkov 

ponechaných na palube pre každý z týchto 

druhov. 

 Percentuálny podiel sardinky európskej, 

sardely európskej, sleďa atlantického, 

stavridy ostrobokej alebo makrely 

atlantickej sa počíta ako pomer živej 

hmotnosti všetkých morských organizmov 

na palube po vytriedení alebo pri vylodení. 

 Tento percentuálny podiel možno 

vypočítať na základe jednej alebo 

viacerých reprezentatívnych vzoriek. Limit 

10 % sa nesmie prekročiť počas 

prekládky, vylodenia, prepravy, 

skladovania, vystavovania ani počas 

predaja. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zachovanie platných právnych prepisov. 
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10.1.2018 A8-0381/334 

Pozmeňujúci návrh  334 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 VII – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou  

  

Pozmeňujúci návrh  

Minimálne 70mm1a Celá oblasť Žiadne 

_________   

1a. V divíziách ICES VIII a, b, d a e sa 

na cielený lov merlúzy európskej 

(40 % úlovkov) používa veľkosť ôk 

100 mm. 

  

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh preberá veľkosť oka, ktorá sa v súčasnosti uplatňuje v tejto zóne. 

Takisto umožňuje zachovať súčasné veľkosti ôk na lov merlúzy. Súčasná prahová hodnota 

20 % sa však vzhľadom na súčasnú prax zdá byť problematická. Preto sa navrhuje stanoviť 

prah na úrovni 40 %, čo by umožnilo uplatňovať povinnosť vylodiť úlovky bez závažných 

následkov pre súčasné rybárske postupy. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Pozmeňujúci návrh  335 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 VII – časť B – odsek 1 – tabuľka – riadok 5 

 

 

Text predložený Komisiou  

Minimálne 55mm Celá oblasť Cielený lov 

druhov, na ktoré 

sa nevzťahuje 

obmedzenie 

výlovu, alebo 

pagela bledého 

Pozmeňujúci návrh   

Minimálne 55mm Celá oblasť Cielený lov 

druhov, na ktoré 

sa nevzťahuje 

obmedzenie 

výlovu (30 % 

úlovkov) 

  Cielený lov 

pagela bledého 

(30 % úlovkov) 

  Cielený lov 

makrely 

atlantickej, sleďa 

atlantického 

a tresky belasej 

(60 % úlovkov) 

Or. en 
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Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie platných právnych predpisov. 

 

 


