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Pozmeňujúci návrh 306
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
v mene skupiny The Left

Správa A9-0016/2021
Clara Aguilera
Fisheries control
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009
Hlava IV kapitola 1 oddiel 1, článok 25a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečia účinnú 
kontrolu povinnosti vylodiť úlovky. Na 
tento účel sa minimálny podiel rybárskych 
plavidiel, ktoré sa plavia pod ich vlajkou a 
lovia druhy, na ktoré sa vzťahuje 
povinnosť vyloviť úlovky, stanovený v 
odseku 2 musí vybaviť systémami 
priemyselnej televízie (CCTV) s 
kontinuálnym záznamom, ktoré 
uchovávajú údaje.

1. Členské štáty zabezpečia účinnú 
kontrolu povinnosti vylodiť úlovky, 
náhodných úlovkov citlivých druhov a 
spoľahlivosti údajov o úlovkoch. Na tento 
účel musia byť všetky rybárske plavidlá 
používajúce aktívny výstroj a pasívny 
výstroj dlhší ako 12 metrov, ktoré sa plavia 
pod svojou vlajkou stanovenou v odseku 
2, vybavené systémami priemyselnej 
televízie (CCTV) a inými elektronickými 
monitorovacími zariadeniami s 
kontinuálnym záznamom, ktoré 
uchovávajú údaje, v súlade so všetkými 
platnými pravidlami o ochrane súkromia 
a spracovaní osobných údajov. Záznam 
CCTV sa obmedzuje na vybavenie a časti 
plavidiel, kde sa produkty rybolovu berú 
na palubu, manipuluje sa s nimi a 
uskladňujú sa, pričom sa vždy rešpektuje 
právo posádky na súkromie. Tieto systémy 
CCTV nezaznamenávajú zvukový signál a 
zvukový signál sa nepoužíva na účely 
monitorovania.

Or. en

Odôvodnenie

Text je prepojený s definíciou, ktorú Komisia používa pre malé plavidlá, a zabezpečuje, aby 
mohli byť zahrnuté napríklad plavidlá na príbrežný lov kreviet, o ktorých je známe, že majú 
problémy s veľkými vedľajšími úlovkami.
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Pozmeňujúci návrh 307
Anja Hazekamp, Manuel Bompard
v mene skupiny The Left

Správa A9-0016/2021
Clara Aguilera
Kontrola rybolovu
(COM(2018)0368 – C8-0238/2018 – 2018/0193(COD))

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 23
Nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009
Hlava IV kapitola 1, oddiel 1, článok 25a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Percentuálny podiel rybárskych 
plavidiel uvedených v odseku 1 sa pre 
rôzne rizikové kategórie sa stanoví v 
osobitných programoch kontroly a 
inšpekcie prijatých podľa článku 95. V 
týchto programoch sa určia aj rizikové 
kategórie a typy rybárskych plavidiel 
zaradených do týchto kategórií.

2. Percentuálny podiel rybárskych 
plavidiel uvedených v odseku 1 sa pre 
rôzne rizikové kategórie sa stanoví v 
osobitných programoch kontroly a 
inšpekcie prijatých podľa článku 95. V 
týchto programoch sa určia aj rizikové 
kategórie a typy rybárskych plavidiel 
zaradených do týchto kategórií. Rizikové 
kategórie uverejní Komisia najneskôr v 
auguste 2022.

Or. en

Odôvodnenie

Urgent implementation of appropriate tools enabling the enforcement of the landing 
obligation is highly necessary to allow for the sustainable management of fish populations. 
Since the European landing obligation was initiated in 2015, the majority of EU Total 
allowable catches was increased, to account for the part of the catch that was previously 
discarded and would now be landed. However, according to members of the Scientific, 
Technical and Economic Committee for Fisheries (STECF), discarding has not declined in 
EU fisheries at any significant level and the magnitude of these increases may likely have 
resulted in a substantial widespread increase in fishing mortality being exerted on European 
fish populations. https://academic.oup.com/icesjms/advance-
article/doi/10.1093/icesjms/fsaa200/6026103?login=true


