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11.1.2018 A8-0381/320 

Pozměňovací návrh  320 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

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. 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bez ohledu na odstavec 1 je 

zakázáno uchovávat na palubě nebo 

používat jakékoli unášené tenatové sítě 

v Baltském moři. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Zákaz používání unášených sítí v Baltském moři se zavedl proto, aby se zabránilo náhodným 

úlovkům delfínů. V Polsku byly vypracovány vědecké zprávy, které uvádějí, že v unášených 

sítích neexistují náhodné úlovky delfínů. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Pozměňovací návrh  321 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

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. 4 – odrážka 5 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– žraloci, kteří patří do těchto 

živočišných druhů nebo čeledí: 

Hexanchus griseus, Cetorhinus maximus, 

všechny druhy Alopiidae, Carcharhinidae, 

Sphymidae, Isuridae, Lamnidae. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení se konkrétně vztahuje na Středozemní moře. Nemělo by se generalizovat na 

další mořské oblasti. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Pozměňovací návrh  322 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

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 – tabulka – řádek 4 

 

 

Znění navržené Komisí  

Nejméně 80 mm Divize ICES IVb jižně od 

54° 30' s. š. a divize ICES 

IVc 

Cílený rybolov jazyků 

vlečnými sítěmi 

vlečenými za pomoci 

výložníků po bocích lodi 

nebo [pulzními 

elektrickými vlečnými 

sítěmi]. V horní polovině 

přední části sítě je 

připevněn dílec s velikostí 

ok alespoň 180 mm. 

Pozměňovací návrh  

Nejméně 80 mm1a Divize ICES IVb a divize 

ICES IVc 

Cílený rybolov jazyků (15 

% úlovků) vlečnými 

sítěmi vlečenými za 

pomoci výložníků po 

bocích lodi. V horní 

polovině přední části sítě 

je připevněn dílec 

s velikostí ok alespoň 180 

mm. 

 

 

________  Cílený rybolov tresky 

bezvousé, makrely obecné 

a druhů nepodléhajících 

omezením odlovů 

(dohromady 55 % 

úlovků). Připevní se dílec 
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se čtvercovými oky 

o velikosti nejméně 

100 mm. 
1a Plavidlům je zakázáno 

používat vlečné sítě 

vlečené za pomoci 

výložníků po bocích lodi 

s velikostí ok mezi 32 a 99 

mm severně od linie 

spojující tyto body: bod 

na východním pobřeží 

Spojeného království na 

55° s. š., dále východně 

k bodu na 55° s. š. a 5° v. 

d., poté severně na 56° s. 

š. a dále východně k bodu 

na západním pobřeží 

Dánska na 56° s. š. 

Je zakázáno používat 

vlečné sítě vlečené za 

pomoci výložníků po 

bocích lodi s velikostí ok 

mezi 32 a 119 mm 

v rámci divize ICES IIa 

a v té části podoblasti 

ICES IV severně od 56° 

00' s. š. 

  

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh reprodukuje právní předpisy platné v současné době. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Pozměňovací návrh  323 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

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. 2 – tabulka – řádek 3 

 

 

Znění navržené Komisí  

Nejméně 100 mm Celé území Cílený rybolov 

jazyků nebo 

druhů 

nepodléhajících 

omezením odlovů 

Pozměňovací návrh  

Nejméně 90 mm Celé území Cílený rybolov 

platýsovitých ryb 

(50 % úlovků) 
nebo druhů 

nepodléhajících 

omezením odlovů 

(50 % úlovků) 

Or. en 

Odůvodnění 

Velikost ok 90 mm je ustanovení, které v současné době platí v oblastech VIId, IIa 

a v Severním moři (příloha VI nařízení č. 850/98). Používání této velikosti ok ve zvláštním 

druhu rybolovu by mělo být podmíněno určitým procentním podílem úlovků. Tento procentní 

podíl je uzpůsoben realitě každého druhu rybolovu. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Pozměňovací návrh  324 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

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 VI – část A – tabulka – řádek 14 

 

 

Znění navržené Komisí  

Makrela obecná (Scomber spp.) 20 cm 

Pozměňovací návrh  

Makrela obecná (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a Minimální referenční velikosti pro 

zachování sardinek, sardelí, sleďů, 

kranasů a makrel se nepoužijí v rámci 

limitu ve výši 10 % živé váhy celkových 

úlovků každého z těchto druhů 

uchovávaných na palubě. 
 Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů 

nebo makrel, které nemají požadovanou 

velikost, se vypočítá jako poměr k živé 

hmotnosti všech mořských živočichů na 

palubě po vytřídění nebo během vykládky. 
 Uvedený podíl se vypočte na základě 

jednoho nebo více reprezentativních 

vzorků. Omezení 10 % nesmí být během 

překládky, vykládky, převozu, skladování, 

vystavování nebo prodeje překročeno. 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachování současné legislativy. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Pozměňovací návrh  325 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

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 VI – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 3 

 

 

Znění navržené Komisí  

Nejméně 100 mm Celé území Cílený rybolov štikozubce 

obecného nebo tresky 

bezvousé. Připevní se dílec 

se čtvercovými oky 

100 mm. 

Pozměňovací návrh  

Nejméně 80 mm Divize ICES VII Cílený rybolov štikozubce 

obecného, pakambaly 

a ďasovitých (celkově 

tvořících 50 % úlovků) nebo 

tresky bezvousé (50 % 

úlovků). Připevní se dílec se 

čtvercovými oky 80 mm. 

  Cílený rybolov platýsovitých 

ryb (30 % úlovků) 

s použitím vlečných sítí 

s rozpěrnými deskami1a 

nebo druhů 

nepodléhajících omezením 

odlovů (50 % úlovků). 

Připevní se dílec se 

čtvercovými oky o velikosti 

nejméně 80 mm. 

  __________________ 

  1a Celkové úlovky mohou 

obsahovat až 10 % tresky 

obecné a tresky 

jednoskvrnné. 
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Or. en 

Odůvodnění 

Pro tento rybolov je třeba vymezit konkrétní velikost ok na základě složení úlovků. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Pozměňovací návrh  326 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

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 VI – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 4 

 

 

Znění navržené Komisí  

Nejméně 80 mm Celé území Cílený rybolov humra severského 

(Nephrops norvegicus) nebo druhů, 

na které se nevztahují omezení 

odlovů. Připevní se dílec se 

čtvercovými oky nejméně 120 mm 

nebo třídicí mřížka s maximální 

roztečí 35 mm nebo rovnocenné 

selektivní zařízení. 

Pozměňovací návrh  

Nejméně 80 mm Celé území Cílený rybolov humra severského 

(Nephrops norvegicus) (30 % 

úlovků). Připevní se dílec se 

čtvercovými oky nejméně 120 mm 

nebo třídicí mřížka s maximální 

roztečí 35 mm nebo rovnocenné 

selektivní zařízení. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro tento rybolov je třeba vymezit konkrétní velikost ok na základě složení úlovků. 



 

AM\1143256CS.docx  PE614.331v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.1.2018 A8-0381/327 

Pozměňovací návrh  327 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

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 VI – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 5 

 

 

Znění navržené Komisí  

Nejméně 80 mm Divize ICES 

VIIa, b, d, e, h 

a j 

Cílený rybolov jazyků vlečnými 

sítěmi vlečenými za pomoci 

výložníků po bocích lodi. V horní 

polovině přední části sítě je 

připevněn dílec s velikostí ok 

alespoň 180 mm. 

Pozměňovací návrh  

Nejméně 80 mm Divize ICES 

VIIa, b, d, e, f, 

g, h a j 

Cílený rybolov jazyků (15 % 

úlovků) vlečnými sítěmi vlečenými 

za pomoci výložníků po bocích 

lodi. V horní polovině přední části 

sítě je připevněn dílec s velikostí ok 

alespoň 180 mm. 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro tento rybolov je třeba vymezit konkrétní velikost ok na základě složení úlovků. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Pozměňovací návrh  328 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

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 VI – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 5 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí  

   

Pozměňovací návrh  

Nejméně 80 mm Podoblasti 

ICES VIId 

a VIIe 

Cílený rybolov tresky bezvousé, 

makrely obecné nebo druhů, na 

které se nevztahují omezení odlovů 

(celkem 50 % úlovků). 

Or. en 

Odůvodnění 

Pro tento rybolov je třeba vymezit konkrétní velikost ok na základě složení úlovků. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Pozměňovací návrh  329 

Gabriel Mato 

za skupinu PPE 

 

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 VI – část B – odst. 2 – tabulka – řádek 3 

 

 

Znění navržené Komisí  

Nejméně 100 mm Celé území Cílený rybolov jazyků nebo druhů 

nepodléhajících omezením odlovů 

Pozměňovací návrh  

Nejméně 100 mm1a Celé území Cílený rybolov platýsovitých ryb 

(50 % úlovků) nebo druhů 

nepodléhajících omezením odlovů 

(50 % úlovků) 

_______  Cílený rybolov tresky 

jednoskvrnné, tresky bezvousé, 

limandy obecné a mořčáka 

evropského (70 % úlovků) 

1a V divizi ICES VIId se 

použije velikost ok 90 mm. 

  

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh reprodukuje právní předpisy platné v současné době. 

 

 


