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11.1.2018 A8-0381/320 

Pozmeňujúci návrh  320 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Bez ohľadu na odsek 1 sa zakazuje 

mať na palube alebo používať unášané 

siete vo vodách Baltského mora. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Zákaz používania unášaných sietí v Baltskom mori bol zavedený s cieľom predísť náhodným 

úlovkom delfínov. V Poľsku boli vypracované vedecké správy, v ktorých sa uvádza, že 

nedochádza k náhodným úlovkom delfínov v unášaných sieťach. 
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11.1.2018 A8-0381/321 

Pozmeňujúci návrh  321 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 4 – zarážka 5 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

- žraloky patriace do týchto druhov 

alebo čeľadí Hexanchus griseus: 

Cetorhinus maximus, všetky druhy čeľade 

Alopiidae, Carcharhinidae, Sphymidae 

Isuridae, Lamnidae. 

vypúšťa sa 

Or. en 

Odôvodnenie 

Toto ustanovenie je osobitne zamerané na Stredozemné more. Jeho pôsobnosť by sa nemala 

rozširovať na ďalšie morské oblasti. 
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11.1.2018 A8-0381/322 

Pozmeňujúci návrh  322 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 – riadok 4 

 

 

Text predložený Komisiou  

Minimálne 80 mm 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. 

Pozmeňujúci návrh  

Minimálne 80 mm1a Divízia ICES IVb a 

divízia ICES IVc 

Cielený lov soley (15 % 

úlovkov) vlečnými 

sieťami s rozperným 

rahnom. V hornej polovici 

prednej časti siete sa 

osadí panel s minimálnou 

veľkosťou ôk 180 mm. 

 

 

________  Cielený rybolov tresky 

merlang, makrely 

atlantickej a druhov, pre 

ktoré neplatia 

obmedzenia výlovu (spolu 

55 % úlovkov). Osadí sa 

panel so štvorcovými 
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okami veľkosti 

minimálne 100 mm. 
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 

smerom na sever od 56° 

00′ s. š. 

  

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie platných právnych predpisov. 
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11.1.2018 A8-0381/323 

Pozmeňujúci návrh  323 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 – riadok 3 

 

 

Text predložený Komisiou  

Minimálne 100 mm Podmienky Cielený lov soley 

alebo druhov, pre 

ktoré neplatia 

obmedzenia 

výlovu 

Pozmeňujúci návrh  

Minimálne 90 mm Podmienky Cielený lov 

druhov 

platesotvarých 

(50 % úlovkov) 
alebo druhov, pre 

ktoré neplatia 

obmedzenia 

výlovu (50 % 

úlovkov) 

Or. en 

Odôvodnenie 

Veľkosť ôk 90 mm je ustanovením, ktoré sa v súčasnosti uplatňuje v zónach VIId, IIa a v 

Severnom mori (príloha VI nariadenia 850/98). Použitie veľkosti ôk pre konkrétny rybolov by 

malo byť podmienené určitým percentom úlovkov. Tento percentuálny podiel je prispôsobený 

realite každého rybolovu. 
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11.1.2018 A8-0381/324 

Pozmeňujúci návrh  324 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 A – tabuľka – riadok 14 

 

 

Text predložený Komisiou  

makrely rodu Scomber (Scomber spp.) 20 cm 

Pozmeňujúci návrh  

makrely rodu Scomber (Scomber spp.) 20 cm1a 

 

 ___________ 

 1a Minimálne ochranné referenčné 

veľkosti sardinky európskej, sardely 

európskej, sleďa atlantického, stavridy 

ostrobokej a makrely atlantickej sa 

neuplatňujú, ak ich množstvo predstavuje 

maximálne 10 % živej hmotnosti 

celkových úlovkov ponechaných na 

palube pre každý z týchto druhov. 
 Percentuálny podiel sardinky európskej, 

sardely európskej, sleďa atlantického, 

stavridy ostrobokej alebo makrely 

atlantickej sa počíta ako pomer živej 

hmotnosti všetkých morských organizmov 

na palube po vytriedení alebo pri vylodení. 
 Percentuálny podiel sa vypočíta na 

základe jednej alebo viacerých 

reprezentatívnych vzoriek. Hranica 10 % 

sa neprekročí počas prekládky, vylodenia, 

prepravy, skladovania, vystavovania ani 

počas predaja. 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Odôvodnenie 

Cieľom pozmeňujúceho návrhu je zachovanie platných právnych prepisov. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Pozmeňujúci návrh  325 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 – riadok 3 

 

 

Text predložený Komisiou  

Minimálne 100 mm Podmienky Cielený lov merlúzy 

európskej alebo tresky 

merlang. Na koncovom 

rukávci musí byť osadený 

panel so štvorcovými okami 

s veľkosťou 100 mm. 

Pozmeňujúci návrh  

Minimálne 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. 

  Cielený lov druhov 

platesotvarých (30 % 

úlovkov) vlečnou sieťou s 

vodiacimi štítmi1a alebo 

druhov, pre ktoré neplatia 

žiadne obmedzenia výlovu 

(50 % úlovkov). Na výstroji 

sa osadí panel so 

štvorcovými okami s 

veľkosťou najmenej 80 
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mm. 

  __________________ 

  1a Celkové množstvo 

úlovkov môže obsahovať 

najviac 10 % tresky 

škvrnitej a tresky 

jednoškvrnnej. 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  

Or. en 

Odôvodnenie 

Konkrétna veľkosť ôk pre tento rybolov by sa mala stanoviť podľa zloženia úlovkov. 
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11.1.2018 A8-0381/326 

Pozmeňujúci návrh  326 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 – riadok 4 

 

 

Text predložený Komisiou  

Minimálne 80 mm Podmienky Cielený lov homára štíhleho 

(Nephrops norvegicus) alebo 

druhov, pre ktoré neplatia 

obmedzenia výlovu. Na koncovom 

rukávci musí byť osadený panel so 

štvorcovými okami veľkosti 

minimálne 120 mm alebo triediaca 

mriežka s maximálnym rozstupom 

priečok 35 mm, resp. ekvivalentné 

selektívne zariadenie. 

Pozmeňujúci návrh  

Minimálne 80 mm Podmienky Cielený rybolov homára štíhleho 

(Nephrops norvegicus) (30 % 

úlovkov). Na koncovom rukávci 

musí byť osadený panel so 

štvorcovými okami veľkosti 

minimálne 120 mm alebo triediaca 

mriežka s maximálnym rozstupom 

priečok 35 mm, resp. ekvivalentné 

selektívne zariadenie. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Konkrétna veľkosť ôk pre tento rybolov by sa mala stanoviť podľa zloženia úlovkov. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Pozmeňujúci návrh  327 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 – riadok 5 

 

 

Text predložený Komisiou  

Minimálne 80 mm Divízie ICES 

VIIa, b, d, e, h a 

j 

Divízie ICES VIIa, b, d, e, h a j 

Cielený lov druhov rodu Solea 

vlečnými sieťami s rozperným 

rahnom V hornej polovici prednej 

časti siete sa osadí panel s 

minimálnou veľkosťou ôk 180 mm. 

Pozmeňujúci návrh  

Minimálne 80 mm Divízie ICES 

VIIa, b, d, e, f, 

g, h a j 

Cielený lov soley (15 % úlovkov) 

vlečnými sieťami s rozperným 

rahnom. V hornej polovici prednej 

časti siete sa osadí panel s 

minimálnou veľkosťou ôk 180 mm. 

Or. en 

Odôvodnenie 

Konkrétna veľkosť ôk pre tento rybolov by sa mala stanoviť podľa zloženia úlovkov. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Pozmeňujúci návrh  328 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 – riadok 5 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou  

   

Pozmeňujúci návrh  

Minimálne 80 mm Podoblasti 

ICES VIId a 

VIIe 

Cielený lov tresky merlang, 

makrely rodu Scomber alebo 

druhov, pre ktoré neplatia 

obmedzenia výlovu (spolu 50 %). 

Or. en 

Odôvodnenie 

Konkrétna veľkosť ôk pre tento rybolov by sa mala stanoviť podľa zloženia úlovkov. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Pozmeňujúci návrh  329 

Gabriel Mato 

v mene skupiny PPE 

 

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 – riadok 3 

 

 

Text predložený Komisiou  

Minimálne 100 mm Podmienky Cielený lov soley alebo druhov, pre 

ktoré neplatia obmedzenia výlovu 

Pozmeňujúci návrh  

Minimálne 100 mm1a Podmienky 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). 

1a V divízii ICES VIId sa 

uplatňuje veľkosťou ôk 

90 mm. 

  

Or. en 

Odôvodnenie 

Tento pozmeňujúci návrh preberá znenie platných právnych predpisov. 

 

 


