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11.1.2018 A8-0381/343 

Pozměňovací návrh  343 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Bod odůvodnění 6 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Technická opatření by se v případě 

potřeby měla vztahovat na rekreační rybolov, 

který může mít významný dopad na populace 

ryb a druhy měkkýšů. 

(6) Technická opatření by se v případě 

potřeby měla vztahovat na rekreační rybolov, 

který může mít významný dopad na mořské 

prostředí, populace ryb a další druhy. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Pozměňovací návrh  344 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) V rámci tzv. rekreačního rybolovu 

jsou na různých místech v blízkosti pobřeží 

používány svislé tenatové sítě pro lov při 

dně. 

Do těchto sítí se zamotávají a následně v 

nich hynou mořští savci, jako jsou sviňuchy 

a tuleni, a mořští ptáci. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/345 

Pozměňovací návrh  345 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Bod odůvodnění 11 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Některá destruktivní lovná zařízení 

nebo metody, které využívají výbušnin, 

jedů, omamných látek, elektrického 

proudu, pneumatických kladiv nebo jiných 

perkusních nástrojů, vlečná zařízení a 

drapáky ke sběru rudých korálů nebo 

jiných druhů korálů nebo korálovitých 

druhů a některé harpuny by měla být 

zakázány s výjimkou zvláštního případu 

pulzní elektrické vlečné sítě, která může 

být využívána za určitých, přesně 

stanovených podmínek. 

(11) Některá destruktivní lovná zařízení 

nebo metody, které využívají výbušnin, 

jedů, omamných látek, elektrického 

proudu, pneumatických kladiv nebo jiných 

perkusních nástrojů, vlečná zařízení a 

drapáky ke sběru rudých korálů nebo 

jiných druhů korálů nebo korálovitých 

druhů a některé harpuny by měly být 

zakázány. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Pozměňovací návrh  346 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Článek 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 4a 

 Socioekonomické cíle 

 Členské státy při přijímání a provádění 

technických opatření a opatření pro 

zachování zdrojů v co největší míře 

využívají opatření uvedená v článcích 38, 

39 a 40 nařízení (EU) č. 508/2014, aby 

byly zohledňovány socioekonomické cíle 

uvedené v čl. 2 odst. 5 písm. c), f) a i) 

nařízení (EU) č. 1380/2013. 

  

Or. en 

Odůvodnění 

Tento článek odkazuje na Evropský námořní a rybářský fond (ENRF) s cílem přimět členské 

státy, aby při provádění technických opatření a opatření pro zachování zdrojů využívaly 

opatření v rámci tohoto fondu ke kompenzaci socioekonomických potřeb. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Pozměňovací návrh  347 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Čl. 3 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) zajistit, aby byly minimalizovány a 

pokud možno odstraněny dopady rybolovu 

na dobré životní podmínky zvířat;  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Pozměňovací návrh  348 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Čl. 6 – odst. 1 – bod 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10) „poradními sbory“ se rozumí 

skupiny zúčastněných strany zřízené v 

rámci SRP s cílem podpořit vyvážené 

zastoupení všech zúčastněných stran a 

přispět k dosažení cílů SRP; 

10) „poradními sbory“ se rozumí 

skupiny zúčastněných stran zřízené v rámci 

SRP s cílem podpořit vyvážené zastoupení 

všech zúčastněných stran, včetně zástupců 

tradičního, drobného a pobřežního 

rybolovu a lovu měkkýšů a korýšů; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Pozměňovací návrh  349 

Maria Lidia Senra Rodríguez, Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Anja Hazekamp, 

Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) elektrický proud s výjimkou využití 

pulzní elektrické vlečné sítě dle článku 24 

a části E přílohy V; 

b) elektrický proud; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Pozměňovací návrh  350 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. h a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ha) jakékoli jiné typy lovných zařízení, 

které by mohly vážně poškodit dobré životní 

podmínky cílových nebo necílových druhů. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Pozměňovací návrh  351 

Anja Hazekamp, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Čl. 10 – odst. 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 5a. V zájmu omezení vedlejších úlovků 

druhů, které nejsou předmětem rybolovu, 

jako jsou sviňuchy, tuleni a mořští ptáci, se 

svislé tenatové sítě pro lov při dně již nesmí 

používat k rekreačnímu rybolovu. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Pozměňovací návrh  352 

Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo, Josu Juaristi Abaunz, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Čl. 19 – odst. 4 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) poskytují pobídky rybářským 

plavidlům, jež používají selektivní lovná 

zařízení nebo rybolovné postupy s menším 

dopadem na životní prostředí 

prostřednictvím přidělování rybolovných 

práv. 

c) poskytují pobídky rybářským 

plavidlům, jež používají selektivní lovná 

zařízení nebo rybolovné postupy s menším 

dopadem na životní prostředí, a to i 

prostřednictvím přidělování rybolovných 

práv a využíváním podpory uvedené v 

článku 4a. 

Or. en 

Odůvodnění 

ENRF nabízí finanční pobídky k vyvíjení selektivních lovných zařízení nebo rybolovných 

postupů s menším dopadem na životní prostředí. Odkaz na příslušná ustanovení ENRF v 

článku 4 zajišťuje konzistentnost požadavků v jednotlivých nařízeních. 

 

 


