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11.1.2018 A8-0381/343 

Pozmeňujúci návrh  343 

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

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 6 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(6) Technické opatrenia by sa v 

relevantných prípadoch mali vzťahovať na 

rekreačné rybárstvo, ktoré môže mať 

významný vplyv na populácie druhov rýb a 

vodných schránkovcov a kôrovcov. 

(6) Technické opatrenia by sa v 

relevantných prípadoch mali vzťahovať na 

rekreačné rybárstvo, ktoré môže mať 

významný vplyv na morské prostredie, 

populácie rýb a iné druhy. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/344 

Pozmeňujúci návrh  344 

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

Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 6 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (6a) V prípade tzv. rekreačných 

rybolovných činností sa na rôznych 

miestach pri pobreží používajú nastavovacie 

žiabrovky. 

Do takýchto sietí sa zakliesňujú a následne 

v nich hynú morské cicavce ako sú 

sviňuchy, tulene a morské vtáky. 

Or. en 



 

AM\1143216SK.docx  PE614.331v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.1.2018 A8-0381/345 

Pozmeňujúci návrh  345 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Pozmeňujúci návrh  346 

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

Sánchez Caldentey, Marina Albiol Guzmán 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 4 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 4a 

 Socio-ekonomické ciele 

 S cieľom zohľadniť socio-ekonomické 

ciele stanovené v článku 2 ods. 5 písm. c), 

f) a i) nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 

členské štáty pri prijímaní a vykonávaní 

technických a ochranných opatrení v čo 

najväčšej miere využívajú opatrenia 

stanovené v článkoch 38, 39 a 40 

nariadenia (EÚ) č. 508/2014. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento článok vytvára krížový odkaz na ENRF s cieľom naliehať na členské štáty, aby pri 

vykonávaní technických a ochranných opatrení využívali opatrenia ENRF na kompenzáciu 

socio-ekonomických potrieb. 
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11.1.2018 A8-0381/347 

Pozmeňujúci návrh  347 

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

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 3 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) zabezpečiť, aby sa vplyvy rybárstva 

na dobré životné podmienky zvierat znížili 

na minimum a aby sa vo všetkých možných 

prípadoch eliminovali;  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Pozmeňujúci návrh  348 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 10 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) „poradné rady“ sú skupiny 

zaintenteresovaných strán, ktoré sú 

zriadené v rámci SRP, aby sa podporilo 

vyvážené zastúpenie všetkých 

zainteresovaných strán a prispelo k 

dosiahnutiu cieľov stanovených v rámci 

SRP;   

(10) „poradné rady“ sú skupiny 

zaintenteresovaných strán, ktoré sú 

zriadené v rámci SRP, aby sa podporilo 

vyvážené zastúpenie všetkých 

zainteresovaných strán vrátane zástupcov 

drobného, maloobjemového a pobrežného 

rybolovu a lovu vodných schránkovcov a 

kôrovcov; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Pozmeňujúci návrh  350 

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

Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 h a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ha) všetky iné typy rybárskeho výstroja, 

ktoré by mohli vážne ovplyvniť dobré 

životné podmienky cieľových alebo 

necieľových druhov. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Pozmeňujúci návrh  351 

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

Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 10 – odsek 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 5a. V záujme obmedzenia vedľajšieho 

úlovku druhov, ktoré sa cielene nelovia, ako 

sú sviňuchy, tulene a morské vtáky, sa 

nastavovacie žiabrovky už nesmú používať 

v prípade rekreačných rybolovných 

činností. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Pozmeňujúci návrh  352 

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

Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 19 – odsek 4 – písmeno c 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) prideľovaním rybolovných 

možností poskytujú stimuly rybárskym 

plavidlám využívajúcim selektívny výstroj 

alebo selektívne rybolovné techniky so 

zníženým vplyvom na životné prostredie. 

c) poskytujú stimuly rybárskym 

plavidlám využívajúcim selektívny výstroj 

alebo selektívne rybolovné techniky so 

zníženým vplyvom na životné prostredie, 

a to aj prideľovaním rybolovných 

možností a využívaním podpory 

stanovenej v článku 4a; 

Or. en 

Odôvodnenie 

ENRF ponúka finančné stimuly na vývoj selektívneho rybárskeho výstroja alebo rozvoj 

selektívnych rybolovných techník so zníženým vplyvom na životné prostredie. Krížový odkaz v 

článku 4 na príslušné ustanovenia ENRF zabezpečuje súlad medzi požiadavkami v 

jednotlivých nariadeniach. 

 

 


