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10.1.2018 A8-0381/336 

Pozměňovací návrh  336 

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. 2 – tabulka– řádek 3 

 

 

Znění navržené Komisí  

Nejméně 80 mm Celé území Cílený rybolov druhů nepodléhajících 

omezením odlovů 

Pozměňovací návrh  

Nejméně 60 mm Celé území Cílený rybolov druhů, na něž se 

nevztahují omezení odlovů (30 % 

úlovků) 

Or. en 

Odůvodnění 

 Pro tento rybolov je třeba vymezit konkrétní velikost ok na základě složení úlovků. 
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10.1.2018 A8-0381/337 

Pozměňovací návrh  337 

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 – tabulka – řádek 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí  

   

Pozměňovací návrh  

Nejméně 40 mm Celé území Cílený rybolov parmice nachové, 

garnel (Penaeus spp), straška 

kudlankového, jazyka klínotvarého 

a pyskounů (40 % úlovků) 

  

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh přebírá znění v současnosti platných právních předpisů. 
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10.1.2018 A8-0381/338 

Pozměňovací návrh  338 

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 C – odst. 1 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) od 1. října do 31. ledna 

následujícího roku v zeměpisné oblasti 

ohraničené linií spojující v uvedeném 

pořadí tyto souřadnice: 

a) ve stanovené uzavřené oblasti 

budou moci lovit plavidla, která používají 

vlečné sítě pro lov při dně, s těmito 

vlastnostmi: 

– 43°46,5’ s. š., 07°54,4' z. d., – používají oka o velikosti 70 

mm nebo větší, a 

– 44°01,5’ s. š., 07°54,4' z. d., – jejich průměrný úlovek štikozubce 

obecného v předchozím roce nepřesahuje 

8 % z celkových úlovků. 

–  43°25,0' s. š., 09°12,0' z. d.,  

–  43°10,0' s. š., 09°12,0' z. d.;  

Or. en 

Odůvodnění 

Cílem pozměňovacího návrhu je přizpůsobit rybolov reálnému stavu. Vzhledem k tomu, že 

většina rybářské flotily v Biskajském zálivu tvořená plavidly s vlečnými sítěmi pro lov při dně 

používá oka o velikosti 70 mm, představuje štikozubec obecný pouze 7 % úlovků. 
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10.1.2018 A8-0381/339 

Pozměňovací návrh  339 

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 C – odst. 4 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Používání pevných sítí 

v podoblastech ICES VIII, IX, X a XII 

východně od 27° z. d. 

4. Používání pevných sítí 

v podoblastech ICES IX, X a XII východně 

od 27° z. d. 

Or. en 

Odůvodnění 

V podoblasti VIII je obvyklé používat v hloubce větší než 800 metrů pevné sítě. Je vhodnější 

zachovat současnou situaci, aby se zabránilo provozním obtížím spojeným se vstupem 

nařízení v platnost. Pokud by to bylo nutné, vhodné úpravy by mohly být provedeny 

regionalizovanými opatřeními. 
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10.1.2018 A8-0381/340 

Pozměňovací návrh  340 

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 D 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

[...] vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Přítomnost kytovců v této oblasti je velmi vzácná a jejich náhodný odlov je téměř nulový. 

V této oblasti se nevyskytují citlivé druhy mořských ptáků. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Pozměňovací návrh  341 

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 IX – část C – odst. 6 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Je zakázán cílený lov růžichy šedé 

(Pagellus bogaraveo) pomocí těchto 

zařízení: 

Je zakázán cílený lov (20 % úlovků) 

růžichy šedé (Pagellus bogaraveo) pomocí 

těchto zařízení: 

Or. en 

 

 


