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10.1.2018 A8-0381/316 

Pozmeňujúci návrh  316 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene Skupiny ENF 

 

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 V – Časť B – odsek 1 – tabuľka 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Veľkos

ť ôk 

koncov

ého 

rukávca 

Geografické 

oblasti 

Podmienky 

Minimá

lne 120 

mm 

Celá oblasť Žiadne. 

Minimá

lne 

80mm 

Celá oblasť Cielený rybolov 

homára štíhleho 

(Nephrops 

norvegicus) alebo 

druhov, pre ktoré 

neplatia 

obmedzenia 

výlovu. Osadí sa 

panel so 

štvorcovými 

okami veľkosti 

minimálne 120 

mm alebo 

triediaca mriežka 

s maximálnym 

rozostupom 

priečok 35 mm, 

resp. ekvivalentné 

selektívne 

zariadenie. 

Veľkos

ť ôk 

koncov

ého 

rukávca 

Geografické 

oblasti 

Podmienky 

Minimá

lne 100 

mm 

Celá oblasť Žiadne. 

Minimá

lne 

80mm 

Celá oblasť Cielený rybolov 

homára štíhleho 

(Nephrops 

norvegicus) alebo 

druhov, pre ktoré 

neplatia 

obmedzenia 

výlovu. Osadí sa 

panel so 

štvorcovými 

okami veľkosti 

minimálne 120 

mm alebo 

triediaca mriežka 

s maximálnym 

rozostupom 

priečok 35 mm, 

resp. ekvivalentné 

selektívne 

zariadenie. 
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Minimá

lne 

80mm 

Divízia ICES 

IVb južne od 

54° 30′ s. š. a 

divízia ICES 

IVc 

Cielený lov soley 

vlečnými sieťami 

s rozperným 

rahnom alebo 

[impulzovými 

vlečnými 

sieťami]. V hornej 

polovici prednej 

časti siete musí 

byť osadený panel 

s minimálnou 

veľkosťou ôk 180 

mm. 

Minimá

lne 

32mm 

Celá oblasť Cielený lov 

Pandalus borealis. 

Na koncovom 

rukávci musí byť 

osadená triediaca 

mriežka s 

minimálnym 

rozstupom priečok 

19 mm, resp. 

ekvivalentné 

selektívne 

zariadenie. 

Minimá

lne 16 

mm 

Celá oblasť Cielený lov 

malých 

pelagických 

druhov 

Cielený lov tresky 

koruškovitej. Pri 

love tresky 

koruškovitej musí 

byť na koncovom 

rukávci osadená 

triediaca mriežka 

s rozstupom 

priečok 22 mm. 

Cielený lov 

krevety Crangon 

crangon. Na 

koncovom rukávci 

musí byť osadená 

triediaca mriežka, 

Minimá

lne 

80mm 

Divízia ICES 

IVb a divízia 

ICES IVc 

Cielený lov soley 

(15 % úlovkov) 
vlečnými sieťami 

s rozperným 

rahnom alebo 

[impulzovými 

vlečnými 

sieťami]. V hornej 

polovici prednej 

časti siete sa osadí 

panel s 

minimálnou 

veľkosťou ôk 180 

mm. 

Cielený lov tresky 

merlang, makrely 

atlantickej a 

druhov, pre ktoré 

neplatia 

obmedzenia 

výlovu (spolu do 

50 % úlovkov). 

Na výstroji sa 

osadí panel so 

štvorcovými 

okami s 

veľkosťou 

najmenej 80 mm. 

Minimá

lne 

32mm 

Celá oblasť Cielený lov 

Pandalus borealis. 

Na koncovom 

rukávci musí byť 

osadená triediaca 

mriežka s 

minimálnym 

rozstupom priečok 

19 mm, resp. 

ekvivalentné 

selektívne 

zariadenie. 

Minimá

lne 16 

mm 

Celá oblasť Cielený lov 

malých 

pelagických 

druhov 
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selekčná sieťovina 

alebo 

ekvivalentné 

selektívne 

zariadenie. 

Menej 

ako 16 

mm 

Celá oblasť Cielený lov 

piesočníc 

 

Cielený lov tresky 

koruškovitej. Pri 

love tresky 

koruškovitej musí 

byť na koncovom 

rukávci osadená 

triediaca mriežka 

s rozstupom 

priečok 22 mm. 

Cielený lov 

krevety Crangon 

crangon. Na 

koncovom rukávci 

musí byť osadená 

triediaca mriežka, 

selekčná sieťovina 

alebo 

ekvivalentné 

selektívne 

zariadenie. 

Menej 

ako 16 

mm 

Celá oblasť Cielený lov 

piesočníc 

 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/317 

Pozmeňujúci návrh  317 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 V – Časť B – odsek 2 – tabuľka 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Veľkosť 

ôk 

Geografické 

oblasti 

Podmienky 

Minimál

ne 120 

mm 

Celá oblasť Žiadne. 

Minimál

ne 100 

mm 

Celá oblasť Cielený lov soley 

alebo druhov, pre 

ktoré neplatia 

obmedzenia 

výlovu 

Minimál

ne 

50 mm 

Celá oblasť Cielený lov 

malých 

pelagických 

druhov 
 

Veľkosť 

ôk 

Geografické 

oblasti 

Podmienky 

Minimál

ne 120 

mm 

Celá oblasť Žiadne. 

Minimál

ne 90 

mm 

Celá oblasť Cielený lov 

druhov 

platesotvarých 

(50 % úlovkov) 
alebo druhov, pre 

ktoré neplatia 

obmedzenia 

výlovu (50 % 

úlovkov) 

Minimál

ne 

50 mm 

Celá oblasť Cielený lov 

malých 

pelagických 

druhov 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Pozmeňujúci návrh  318 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 VI – Časť B – odsek 1 – tabuľka 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Veľkos

ť ôk 

koncov

ého 

rukávca 

Geografické 

oblasti 

Podmienky 

Minimá

lne 120 

mm 

Celá oblasť Žiadne. 

Minimá

lne 100 

mm 

Celá oblasť Cielený lov 

merlúzy európskej 

alebo tresky 

merlang. Na 

koncovom rukávci 

musí byť osadený 

panel so 

štvorcovými 

okami s veľkosťou 

100 mm. 

Minimá

lne 

80mm 

Celá oblasť Cielený rybolov 

homára štíhleho 

(Nephrops 

norvegicus) alebo 

druhov, pre ktoré 

neplatia 

obmedzenia 

výlovu. Osadí sa 

panel so 

štvorcovými 

Veľkos

ť ôk 

koncov

ého 

rukávca 

Geografické 

oblasti 

Podmienky 

Minimá

lne 120 

mm 

Celá oblasť Žiadne. 

Minimá

lne 80 

mm 

Divízia ICES 

VII 

Cielený lov 

merlúzy európskej, 

kalkanov rodu 

Lepidorhombus a 

čertovitých (spolu 

50  % úlovkov) 

alebo tresky 

merlang (50 % 

úlovkov). Na 

koncovom rukávci 

musí byť osadený 

panel so 

štvorcovými 

okami s veľkosťou 

80 mm [alebo 

ekvivalentné 

selektívne 

zariadenie]. 

Cielený rybolov 
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okami veľkosti 

minimálne 120 

mm alebo triediaca 

mriežka s 

maximálnym 

rozostupom 

priečok 35 mm, 

resp. ekvivalentné 

selektívne 

zariadenie. 
 

druhov 

platesotvarých 

(30 % úlovkov) 

vlečnou sieťou s 

vodiacimi štítmi1a 

alebo druhov, pre 

ktoré neplatia 

žiadne 

obmedzenia 

výlovu (50 % 

úlovkov). Na 

koncovom rukávci 

musí byť osadený 

panel so 

štvorcovými 

okami s 

veľkosťou 

najmenej 80mm 

[alebo 

ekvivalentné 

selektívne 

zariadenie]. 

Minimá

lne 

80mm 

Celá oblasť Cielený rybolov 

homára štíhleho 

(Nephrops 

norvegicus) alebo 

druhov, pre ktoré 

neplatia 

obmedzenia 

výlovu. Osadí sa 

panel so 

štvorcovými 

okami veľkosti 

minimálne 120 

mm alebo triediaca 

mriežka s 

maximálnym 

rozostupom 

priečok 35 mm, 

resp. ekvivalentné 

selektívne 

zariadenie. 

Minimá

lne 

80mm 

Divízie ICES 

VIIa, b, d, e, 

h a j 

Cielený lov soley 

vlečnými sieťami 

s rozperným 

rahnom. V hornej 

polovici prednej 
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časti siete sa osadí 

panel s 

minimálnou 

veľkosťou ôk 

najmenej 180 mm. 

Minimá

lne 

80mm 

Podoblasti 

ICES VIId a 

VIIe 

Cielený lov tresky 

merlang, makrely 

rodu Scomber 

alebo druhov, pre 

ktoré neplatia 

obmedzenia 

výlovu (spolu 

50 %). 

Minimá

lne 16 

mm 

Celá oblasť Cielený lov 

malých 

pelagických 

druhov 
 

 _____________ 

 1aPlavidlám sa zakazuje používať 

akékoľvek vlečné siete s rozperným 

rahnom s veľkosťou ôk medzi 32 a 99 

mm na sever od spojnice týchto bodov: od 

bodu na východnom pobreží Spojeného 

kráľovstva ležiaceho na 55o s. š. smerom 

na východ na 55o s. š. a 5o v. d., ďalej 

smerom na sever na 56o s. š a na východ 

do bodu na západnom pobreží Dánska na 

56o s. š. Zakazuje sa používať akékoľvek 

vlečné siete s rozperným rahnom s 

veľkosťou ôk medzi 32 a 119 mm v rámci 

divízie ICES IIa a danej časti podoblasti 

ICES IV t. j. smerom na sever od 56° 00′ 

s. š. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Pozmeňujúci návrh  319 

Sylvie Goddyn, France Jamet 

v mene skupiny ENF 

 

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 VI – Časť B – odsek 2 – tabuľka 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Veľkosť 

ôk 

Geografické 

oblasti 

Podmienky 

Minimál

ne 

120mm 

Celá oblasť Žiadne. 

Minimál

ne 

100mm 

Celá oblasť Cielený lov soley 

alebo druhov, pre 

ktoré neplatia 

obmedzenia 

výlovu 

Minimál

ne 

50 mm 

Celá oblasť Cielený lov 

malých 

pelagických 

druhov 
 

Veľkosť 

ôk 

Geografické 

oblasti 

Podmienky 

Minimál

ne 

120mm1 

Celá oblasť Žiadne. 

Minimál

ne 

100mm1a 

Celá oblasť Cielený lov 

druhov 

platesotvarých 

(50 % úlovkov) 
alebo druhov, pre 

ktoré neplatia 

obmedzenia 

výlovu (50 % 

úlovkov) 

Cielený lov 

tresky 

jednoškvrnnej, 

tresky merlang, 

limandy 

európskej a 

morony 

striebristej (70 % 

úlovkov). 

Minimál

ne 

50 mm 

Celá oblasť Cielený lov 

malých 

pelagických 

druhov 
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 ____________ 

 

 1a V divízii ICES VIId sa uplatňuje 

veľkosťou ôk 90 mm. 

Or. en 

 

 


