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11.9.2017 A8-0263/92 

Pozměňovací návrh  92 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Článek 16 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Článek 16 vypouští se 

Určené přístavy pro skupiny 1, 2, 3, 4 a 7  

Prahová živá hmotnost druhu, na který se 

vztahuje víceletý plán, při jejímž překročení 

je rybářské plavidlo povinno vyložit své 

úlovky v určeném přístavu nebo na 

určeném místě poblíž pobřeží, jak je 

stanoveno v článku 43 nařízení (ES) č.  

1224/2009, činí:  

 

a)  v případě skupiny 1: 2 tuny;  

b)  v případě skupin 2 a 4: 1 tunu;  

c)  v případě skupiny 3: 2 tuny;  

d)  v případě skupiny 7: 2 tuny.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Pozměňovací návrh  93 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 8 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1.  Naznačuje-li vědecké poradenství, 

že za určitý rok poklesla úroveň biomasy 

reprodukující se populace u kterékoliv 

populace ve skupině 1 na hodnotu nižší než 

MSY Btrigger nebo že početní stav 

kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 

poklesl na hodnotu nižší než 

Abundancebuffer, jak jsou stanoveny ve 

sloupci A přílohy II, přijmou se veškerá 

vhodná nápravná opatření, jež zajistí 

rychlý návrat stavu dotčené populace nebo 

funkční jednotky nad úroveň, která může 

vytvářet maximální udržitelný výnos. 

Zejména se odchylně od čl. 4 odst. 2 

s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy 

nebo početního stavu rybolovná práva 

stanoví na úrovni, která je v souladu 

s úmrtností způsobenou rybolovem nižší 

než rozmezí stanovené ve sloupci  

A přílohy I.  

1.  Naznačuje-li vědecké poradenství, 

že za určitý rok poklesla úroveň biomasy 

reprodukující se populace u kterékoliv 

populace ve skupině 1 na hodnotu nižší než 

MSY Btrigger nebo že početní stav 

kterékoliv funkční jednotky ve skupině 2 

poklesl na hodnotu nižší než 

Abundancebuffer, jak jsou stanoveny ve 

sloupci A přílohy II, přijmou se veškerá 

vhodná nápravná opatření, jež zajistí 

rychlý návrat stavu dotčené populace nebo 

funkční jednotky nad úroveň, která může 

vytvářet maximální udržitelný výnos. 

Zejména se odchylně od čl. 4 odst. 2 

s přihlédnutím k poklesu úrovně biomasy 

nebo početního stavu rybolovná práva 

stanoví na úrovni, která je v souladu 

s úmrtností způsobenou rybolovem nižší 

než rozmezí stanovené ve sloupci B 

přílohy I.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Pozměňovací návrh  94 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Článek 12 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 12a 

 Oprávnění k rybolovu a opatření pro řízení 

rybolovné kapacity 

 1.  Pro Severní moře, východní část 

Lamanšského průlivu a oblast Skagerraku, 

na něž se vztahuje toto nařízení, vydá každý 

členský stát oprávnění k rybolovu pro 

plavidla plující pod jeho vlajkou, která se 

podílejí na rybolovných činnostech v dané 

oblasti a používají jedno z těchto zařízení:  

 a)  vlečné sítě pro lov při dně a nevody 

(OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) 

o velikosti ok: 

 (i)  TR1 100 mm nebo větší, 

 (ii)  TR2 70 mm nebo větší, avšak menší 

než 100 mm, 

 (iii)  TR3 16 mm nebo větší, avšak menší 

než 32 mm; 

 b)  vlečné sítě vlečené pomocí výložníků 

na bocích plavidla (TBB) o velikosti ok: 

 (i)  BT1 120 mm nebo větší, 

 (ii)  BT2 80 mm nebo větší, avšak menší 

než 120 mm; 

 c)  tenatové sítě (GN); 

 d)  třístěnné tenatové sítě (GT); 

 e)  dlouhé lovné šňůry (LL). 

 2.  Aniž jsou dotčeny stropy kapacity 

stanovené v příloze II nařízení (EU) č. 

1380/2013, pro každou ze zeměpisných 
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oblastí uvedených v článku 1 tohoto 

nařízení nesmí být celková kapacita 

vyjádřená v kW plavidel, která mají 

oprávnění k rybolovu vydaná v souladu 

s odstavcem 1 tohoto článku, vyšší než 

maximální kapacita plavidel, která aktivně 

používala jedno ze zařízení uvedených 

v odstavci 1 v dotčené zeměpisné oblasti 

v roce 2006 nebo 2007.  

 3.  Každý členský stát sestaví a udržuje 

seznam plavidel, jimž bylo vydáno 

oprávnění k rybolovu podle odstavce 1, 

a zpřístupní ho Komisi a ostatním členským 

státům na svých oficiálních internetových 

stránkách. 

 4.  Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 

nařízení (EU) č. 1380/2013 za účelem 

úpravy tohoto článku. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Pozměňovací návrh  95 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Článek 14 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (14a)  Rekreační rybolov může mít dopad 

na populace ryb žijících při dně. Proto by 

spolunormotvůrci měli mít možnost 

regulovat jej prostřednictvím řídicích 

a technických opatření, bude-li to 

nezbytné k zajištění udržitelnosti 

populace. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Pozměňovací návrh  96 

Jens Gieseke, Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Článek 10 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 10a 

 Dopad rekreačního rybolovu 

 Pokud se v souladu s čl. 55 odst. 4 

nařízení (ES) č. 1224/2009 zjistí, že 

rekreační rybolov má na populaci 

významný dopad, mohou 

spolunormotvůrci rozhodnout, že se řídicí 

a technická opatření budou vztahovat i na 

tento rybolov, je-li to nezbytné k zajištění 

udržitelnosti populace. 

Or. en 

 

 


