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10.1.2018 A8-0381/336 

Pozmeňujúci návrh  336 

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 2 – tabuľka – riadok 3 

 

 

Text predložený 

Komisiou 

 

Minimálne 80 mm Celá oblasť Cielený lov druhov, pre ktoré neplatia 

obmedzenia výlovu 

Pozmeňujúci návrh  

Minimálne 60 mm Celá oblasť Cielený lov druhov, pre ktoré neplatia 

obmedzenia výlovu (30 % úlovkov) 

Or. en 

Odôvodnenie 

Konkrétna veľkosť ôk pre tento rybolov by sa mala stanoviť podľa zloženia úlovkov. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Pozmeňujúci návrh  337 

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 – tabuľka – riadok 4 a (nový) 

 

 

Text predložený 

Komisiou 

 

   

Pozmeňujúci návrh  

Minimálne 40 mm Celá oblasť Cielený lov sultánky nachovej, kreviet 

rodu Penaeus, radu Stomatopoda, 

morského jazyka a pyskatcovitých 

(Labridae) (40 % úlovkov) 

  

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie platných právnych predpisov. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Pozmeňujúci návrh  338 

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 C – odsek 1 – písmeno a 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) od 1. októbra do 31. januára 

nasledujúceho roka v geografickej oblasti 

ohraničenej priamkami postupne 

spájajúcimi tieto súradnice: 

a) v oblasti zákazu rybolovu môžu 

loviť plavidlá s vlečnými sieťami na lov 

pri dne, ak spĺňajú tieto kritériá: 

- 43° 46.5' s. š., 07° 54.4' z. d. - veľkosť ôk ich sietí je 70 mm 

alebo viac a 

- 44° 01.5' s. š., 07° 54.4' z. d. - ich priemerné úlovky merlúzy 

európskej v predchádzajúcom roku 

nepresiahli 8 % z celkového množstva 

úlovkov. 

-  43° 25.0' s. š., 09° 12.0' z. d.  

-  43° 10.0' s. š., 09° 12.0' z. d.  

Or. en 

Odôvodnenie 

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je prispôsobiť rybolov realite. Potom, ako flotila 

v Biskajskom zálive začala používať zväčša vlečné siete na lov pri dne s veľkosťou ôk 70 mm, 

úlovky merlúzy európskej predstavujú sotva 7 % z celkových úlovkov. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Pozmeňujúci návrh  339 

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 C – odsek 4 – nadpis 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Používanie statických sietí v 

podoblastiach ICES VIII, IX, X a XII 

východne od 27° z. d. 

4. Používanie statických sietí v 

podoblastiach ICES IX, X a XII východne 

od 27° z. d. 

Or. en 

Odôvodnenie 

V podoblasti VIII sa statické siete obvykle používajú v hĺbke viac než 800 metrov. Je lepšie 

zachovať súčasnú situáciu, aby sa po nadobudnutí účinnosti nariadenia predišlo 

prevádzkovým ťažkostiam. V prípade potreby by sa v regionalizovaných opatreniach mohli 

vykonať náležité úpravy. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Pozmeňujúci návrh  340 

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 D 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

[...] vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Veľrybotvaré cicavce sa v oblasti vyskytujú len veľmi zriedkavo a ich náhodné úlovky sú 

takmer nulové. Oblasti nežijú citlivé druhy morských vtákov. 



 

AM\1143186SK.docx  PE614.331v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

10.1.2018 A8-0381/341 

Pozmeňujúci návrh  341 

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 XI – časť C – odsek 6 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Zakazuje sa cielený lov pagela bledého 

(Pagellus bogaraveo) týmito typmi 

výstroja: 

Zakazuje sa cielený lov (20 % úlovkov) 

pagela bledého (Pagellus bogaraveo) 

týmito typmi výstroja: 

Or. en 

 

 


