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10.1.2018 A8-0381/330 

Pozměňovací návrh  330 

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 C – bod 7.l – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

7.1 Cílený rybolov makrely obecné 

vlečnými zařízeními s kapsou o velikosti 

ok menší než 80 mm nebo dánskými 

nevody, při kterém makrely obecné tvoří 

více než 50 tun úlovku uchovávaného na 

palubě, je zakázán v oblasti vymezené 

loxodromami postupně spojujícími níže 

uvedené souřadnice měřené podle 

souřadnicového systému WGS84: 

7.1 Zakazuje se cílený rybolov makrely 

obecné vlečnými zařízeními s kapsou 

o velikosti ok menší než 80 mm nebo 

dánskými nevody, s výjimkou případů, kdy 

hmotnost makrely nepřesahuje 15 % živé 

váhy celkového množství makrel 

a ostatních mořských živočichů 
na plavidle, odlovených v oblasti 

vymezené loxodromami postupně 

spojujícími níže uvedené souřadnice 

měřené podle souřadnicového systému 

WGS84: 

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upravit rybolov podle reality. 
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10.1.2018 A8-0381/331 

Pozměňovací návrh  331 

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 C – bod 9.l – odrážka 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

– svislé tenatové sítě pro lov při dně, 

které se používají pro cílený rybolov 

štikozubce obecného, s velikostí ok 

nejméně 120 mm a nejvýše 100 ok 

hluboké, přičemž celková délka všech 

nasazených sítí nepřesahuje 25 km na 

plavidlo a maximální doba ponoření je 24 

hodin, 

– svislé tenatové sítě pro lov při dně, 

které se používají pro cílený rybolov 

štikozubce obecného (85 % úlovku), 

s velikostí ok nejméně 100 mm a nejvýše 

100 ok hluboké, přičemž celková délka 

všech nasazených sítí nepřesahuje 25 km 

na plavidlo a maximální doba ponoření je 

24 hodin, 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/332 

Pozměňovací návrh  332 

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 VII – 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 úměrně k živé 

hmotnosti všech mořských živočichů 

na palubě po vytřídění nebo během 

vykládky. 

 Tento 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 
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Odůvodnění 

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zachování současné legislativy. 
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10.1.2018 A8-0381/333 

Pozměňovací návrh  333 

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 VII – část A – tabulka – řádek 16 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Kranas (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Na kranase pestrého (Trachurus 

picturatus) odloveného v přilehlých vodách 

Azorského souostroví, které spadají pod 

svrchovanost nebo jurisdikci Portugalska, 

se nevztahuje žádná minimální referenční 

velikost pro zachování zdrojů. 

Pozměňovací návrh  

Kranas (Trachurus spp.) 15 cm1, 1a, 1b 

 __________________ 

 1 Na kranase pestrého (Trachurus 

picturatus) odloveného v přilehlých vodách 

Azorského souostroví, které spadají pod 

svrchovanost nebo jurisdikci Portugalska, 

se nevztahuje žádná minimální referenční 

velikost pro zachování zdrojů. 

 1a. Procentní podíl kranase o délce 12 až 

15 cm může představovat nejvýše 5 %. 

Pro účely kontroly tohoto množství se 

na hmotnost úlovků použije koeficient 

1,20. Tato ustanovení se nepoužijí 

u úlovků, na něž se vztahuje povinnost 

vykládky. 

 1bOdchylně od článku 15 nařízení (EU) 

č. 1380/2013 se minimální referenční 
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velikosti pro zachování zdrojů nepoužijí 

na sardinky, sardele, sledě, kranase 

a makrely v rámci omezení 10 % živé 

hmotnosti celkových odlovů 

uchovávaných na plavidle pro každý 

z těchto druhů. 

 Podíl sardinek, sardelí, sleďů, kranasů 

nebo makrel, které nemají požadovanou 

velikost, se vypočítá úměrně k živé 

hmotnosti všech mořských živočichů 

na palubě po vytřídění nebo během 

vykládky. 

 Procentní podíl může být vypočten 

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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10.1.2018 A8-0381/334 

Pozměňovací návrh  334 

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 VII – část B – odst. 1 – tabulka – řádek 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí  

  

Pozměňovací návrh  

Nejméně 70 mm1a Celé území – 

_________   

1a. Při cíleném rybolovu štikozubce 

obecného v divizích ICES VIIIa, b, d 

a e se použije velikost ok 100 mm 

(40 % úlovků). 

  

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh znovu zavádí velikost ok, která platí v současnosti pro danou zónu. 

V případě štikozubce obecného umožňuje také zachování stávající velikosti ok. Současně 

platná hraniční hodnota 20 % se však zdá být z hlediska stávající praxe problematická. 

Navrhuje se proto stanovit hraniční hodnotu ve výši 40 %, která by umožnila stanovit 

povinnost vykládky, aniž by to mělo neblahé důsledky pro stávající rybolovnou praxi. 
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10.1.2018 A8-0381/335 

Pozměňovací návrh  335 

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

 

 

Znění navržené Komisí  

Nejméně 55mm Celé území Cílený rybolov 

druhů, na které se 

nevztahují 

omezení odlovů, 

nebo růžichy 

šedé 

Pozměňovací návrh   

Nejméně 55mm Celé území Cílený rybolov 

druhů, na něž se 

nevztahují 

omezení odlovů 

(30 % úlovků) 

  Cílený rybolov 

růžichy šedé 

(30 % úlovků) 

  Cílený rybolov 

makrely obecné, 

kranase a tresky 

modravé (60 % 

úlovků) 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh přebírá právní předpisy platné v současné době. 
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