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10.1.2018 A8-0381/307 

Pozměňovací návrh  307 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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. fr 

Odůvodnění 

Elektrošoky nejsou selektivní a omračují bez rozdílu všechny druhy ryb v blízkosti, včetně 

mladých ryb. Rybáři ze severní Francie konstatují, že lodě vybavené elektrickou vlečnou sítí 

snižují nebezpečným způsobem množství jazyka obecného v oblastech, kde se tento druh 

rybolovu používá. 
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10.1.2018 A8-0381/308 

Pozměňovací návrh  308 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 32 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(32) Na základě vědeckého posouzení 

dopadů inovativních zařízení, řádně 

vyhodnocených výborem VTHVR, by 

používání takovýchto zařízení nebo 

rozšíření o používání nových zařízení, jako 

je například pulzní elektrická vlečná síť, 

mohlo být zahrnuto jako jedna z možností 

do rámce společných doporučení 

regionálních skupin členských států. 

Využívání inovativních lovných zařízení 

by nemělo být povoleno v případě, že z 

vědeckého posouzení vyplyne, že jejich 

používání povede k negativním dopadům 

na citlivá přírodní stanoviště a necílové 

druhy. 

(32) Na základě vědeckého posouzení 

dopadů inovativních zařízení, řádně 

vyhodnocených výborem VTHVR, by 

používání takovýchto zařízení nebo 

rozšíření o používání nových zařízení, s 

výjimkou pulzních elektrických vlečných 

sítí, které musí být zakázány, mohlo být 

zahrnuto jako jedna z možností do rámce 

společných doporučení regionálních skupin 

členských států. Využívání inovativních 

lovných zařízení by nemělo být povoleno v 

případě, že z vědeckého posouzení 

vyplyne, že jejich používání povede k 

negativním dopadům na citlivá přírodní 

stanoviště a necílové druhy. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Elektrošoky nejsou selektivní a omračují bez rozdílu všechny druhy ryb v blízkosti, včetně 

mladých ryb. Rybáři ze severní Francie konstatují, že lodě vybavené elektrickou vlečnou sítí 

snižují nebezpečným způsobem množství jazyka obecného v oblastech, kde se tento druh 

rybolovu používá. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Pozměňovací návrh  309 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 39 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(39) Komisi by měly být svěřeny 

prováděcí pravomoci, aby bylo možno 

zajistit jednotné podmínky pro provádění 

tohoto nařízení ve vztahu k vypracování 

specifikace zařízení, jejichž cílem je snížit 

opotřebení, posílit nebo omezit únik 

úlovků v přední části vlečných zařízení, 

definovat specifikaci výběrových zařízení 

připojených k definovanému základnímu 

zařízení, definovat specifikaci pulzní 

elektrické vlečné sítě, omezení týkající se 

konstrukce a kontrolních a monitorovacích 

opatření, která mají být přijata členským 

státem vlajky, definovat pravidla týkající 

se kontrolních a monitorovacích opatření, 

která mají být přijata členským státem 

vlajky při používání upevněných zařízení v 

hloubkách 200–600 metrů, definovat 

podrobná pravidla pro kontrolní a 

monitorovací opatření, která mají být 

přijata pro některé uzavřené oblasti nebo 

oblasti s omezením rybolovu, a definovat 

podrobná pravidla signálních a 

prováděcích charakteristik zařízení 

používaných pro odhánění kytovců od 

pevných sítí a metod používaných k 

minimalizaci vedlejších úlovků mořských 

ptáků a mořských plazů.  Tyto pravomoci 

by měly být vykonávány v souladu s 

nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(39) Komisi by měly být svěřeny 

prováděcí pravomoci, aby bylo možno 

zajistit jednotné podmínky pro provádění 

tohoto nařízení ve vztahu k vypracování 

specifikace zařízení, jejichž cílem je snížit 

opotřebení, posílit nebo omezit únik 

úlovků v přední části vlečných zařízení, 

definovat specifikaci výběrových zařízení 

připojených k definovanému základnímu 

zařízení, zakázat používání pulzní 

elektrické vlečné sítě, stanovit omezení 

týkající se konstrukce a kontrolních a 

monitorovacích opatření, která mají být 

přijata členským státem vlajky, definovat 

pravidla týkající se kontrolních a 

monitorovacích opatření, která mají být 

přijata členským státem vlajky při 

používání upevněných zařízení v 

hloubkách 200–600 metrů, definovat 

podrobná pravidla pro kontrolní a 

monitorovací opatření, která mají být 

přijata pro některé uzavřené oblasti nebo 

oblasti s omezením rybolovu, a definovat 

podrobná pravidla signálních a 

prováděcích charakteristik zařízení 

používaných pro odhánění kytovců od 

pevných sítí a metod používaných k 

minimalizaci vedlejších úlovků mořských 

ptáků a mořských plazů.  Tyto pravomoci 

by měly být vykonávány v souladu s 
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(EU) č. 182/201122 .  nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/201122. 

__________________ __________________ 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, 

kterým se stanoví pravidla a obecné zásady 

způsobu, jakým členské státy kontrolují 

Komisi při výkonu prováděcích pravomocí 

(Úř. věst. L 55, 28.2.2011, s. 13). 

Or. fr 

Odůvodnění 

Elektrošoky nejsou selektivní a omračují bez rozdílu všechny druhy ryb v blízkosti, včetně 

mladých ryb. Rybáři ze severní Francie konstatují, že lodě vybavené elektrickou vlečnou sítí 

snižují nebezpečným způsobem množství jazyka obecného v oblastech, kde se tento druh 

rybolovu používá. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Pozměňovací návrh  310 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 16 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(16) „pulzní elektrickou vlečnou sítí“ se 

rozumí rybářská technika, která využívá k 

rybolovu elektrického pole.  Zařízení 

pulzní vlečné sítě se skládá z několika 

elektrod, které jsou připojeny na zařízení 

ve směru vlečení a které vydávají krátké 

elektrické pulzy; 

(16) „pulzní elektrickou vlečnou sítí“ se 

rozumí zakázaná rybářská technika, která 

využívá k rybolovu elektrického pole. 

Zařízení pulzní vlečné sítě se skládá z 

několika elektrod, které jsou připojeny na 

zařízení ve směru vlečení a které vydávají 

krátké elektrické pulzy; 

Or. fr 

Odůvodnění 

Elektrošoky nejsou selektivní a omračují bez rozdílu všechny druhy ryb v blízkosti, včetně 

mladých ryb. Rybáři ze severní Francie konstatují, že lodě vybavené elektrickou vlečnou sítí 

snižují nebezpečným způsobem množství jazyka obecného v oblastech, kde se tento druh 

rybolovu používá.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Pozměňovací návrh  311 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 včetně využití 

pulzní elektrické vlečné sítě dle článku 24 

a části E přílohy V; 

Or. fr 

Odůvodnění 

Elektrošoky nejsou selektivní a omračují bez rozdílu všechny druhy ryb v blízkosti, včetně 

mladých ryb. Rybáři ze severní Francie konstatují, že lodě vybavené elektrickou vlečnou sítí 

snižují nebezpečným způsobem množství jazyka obecného v oblastech, kde se tento druh 

rybolovu používá. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Pozměňovací návrh  312 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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. 24 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Když členské státy předkládají 

společná doporučení v souladu s článkem 

19 s cílem umožnit nebo rozšířit v rámci 

konkrétní mořské oblasti používání 

inovativních lovných zařízení včetně 

pulzní vlečné sítě, jak je popsána v části E 

přílohy V, poskytnou posouzení 

pravděpodobných dopadů používání 

takovýchto zařízení na cílové druhy a na 

citlivé druhy a stanoviště.  

1. Když členské státy předkládají 

společná doporučení v souladu s článkem 

19 s cílem umožnit nebo rozšířit v rámci 

konkrétní mořské oblasti používání 

inovativních lovných zařízení s výjimkou 

pulzní vlečné sítě, která zůstává zakázána, 

jak je popsána v části E přílohy V, 

poskytnou posouzení pravděpodobných 

dopadů používání takovýchto zařízení na 

cílové druhy a na citlivé druhy a stanoviště. 

Or. fr 

Odůvodnění 

Elektrošoky nejsou selektivní a omračují bez rozdílu všechny druhy ryb v blízkosti, včetně 

mladých ryb. Rybáři ze severní Francie konstatují, že lodě vybavené elektrickou vlečnou sítí 

snižují nebezpečným způsobem množství jazyka obecného v oblastech, kde se tento druh 

rybolovu používá. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Pozměňovací návrh  313 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 

Příloha V – část B – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V Severním moři a oblasti 

Skagerrak/Kattegat se použijí tyto velikosti 

ok kapsy: 

V Severním moři a oblasti 

Skagerrak/Kattegat se použijí tyto velikosti 

ok kapsy, s výjimkou pulzní elektrické 

vlečné sítě, která zůstává zakázána. 

 

Or. fr 

Odůvodnění 

Elektrošoky nejsou selektivní a omračují bez rozdílu všechny druhy ryb v blízkosti, včetně 

mladých ryb. Rybáři ze severní Francie konstatují, že lodě vybavené elektrickou vlečnou sítí 

snižují nebezpečným způsobem množství jazyka obecného v oblastech, kde se tento druh 

rybolovu používá. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Pozměňovací návrh  314 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 

Příloha V – část E – odrážka 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Používání pulzních elektrických vlečných 

sítí v divizích ICES IVb a IVc 

vypouští se 

Or. fr 

Odůvodnění 

Elektrošoky nejsou selektivní a omračují bez rozdílu všechny druhy ryb v blízkosti, včetně 

mladých ryb. Rybáři ze severní Francie konstatují, že lodě vybavené elektrickou vlečnou sítí 

snižují nebezpečným způsobem množství jazyka obecného v oblastech, kde se tento druh 

rybolovu používá. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Pozměňovací návrh  315 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

za skupinu ENF 

 

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 

Příloha V – část E – odrážka 1 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Odchylně od článku 13 je v divizích ICES 

IVb a IVc povolen rybolov pomocí pulzní 

elektrické vlečné sítě za podmínek 

definovaných v souladu s čl. 27 odst. 1 

druhou odrážkou tohoto nařízení, které se 

týkají charakteristik použitého impulsu a 

kontrolních sledovacích opatření 

zavedených jižně od loxodromy spojující 

tyto body, které se měří podle 

souřadnicového systému WGS84: 

vypouští se 

– bod na východním pobřeží 

Spojeného království při 55° s. š., 

 

– východním směrem až k 55° s. š., 

5° v. d., 

 

– severním směrem až k 56° s. š.,  

– východním směrem až k 

západnímu pobřeží Dánska při 56° s. š. 

 

Or. fr 

Odůvodnění 

Elektrošoky nejsou selektivní a omračují bez rozdílu všechny druhy ryb v blízkosti, včetně 

mladých ryb. Rybáři ze severní Francie konstatují, že lodě vybavené elektrickou vlečnou sítí 

snižují nebezpečným způsobem množství jazyka obecného v oblastech, kde se tento druh 

rybolovu používá. 
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