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3.3.2021 A9-0016/320

Pozmeňujúci návrh 320
Francisco José Millán Mon
v mene skupiny PPE

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

Návrh nariadenia
Článok 1 — odsek 1 — bod 1 — písmeno f
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 4 – odsek 1 – bod 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

20. „šarža“ je dávka jednotiek 
produktov rybolovu alebo akvakultúry;

20. „šarža“ je dávka jednotiek 
produktov rybolovu alebo akvakultúry. 
Toto vymedzenie sa uplatňuje len na 
produkty rybolovu a akvakultúry, na ktoré 
sa vzťahuje kapitola 3 kombinovanej 
nomenklatúry stanovenej nariadením 
Rady (EHS) č. 2658/87.
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3.3.2021 A9-0016/321

Pozmeňujúci návrh 321
Francisco José Millán Mon
v mene skupiny PPE

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

Návrh nariadenia
Článok 1 — odsek 1 — bod 1 — písmeno k
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 4 – odsek 1 – bod 34 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

34a. „maloobjemová pobrežná flotila“ 
sú rybárske plavidlá, ktoré majú aspoň tri 
z týchto piatich charakteristík:
a) ich celková dĺžka je menej ako 
12 metrov;
b) pôsobia výlučne v teritoriálnych 
vodách vlajkového štátu;
c) ich rybárske výjazdy netrvajú viac 
ako 24 hodín od vyplávania do návratu do 
prístavu;
d) ich posádka nemá viac ako štyroch 
členov;
e) používajú selektívny rybársky 
výstroj s malým vplyvom na životné 
prostredie,
[Toto vymedzenie sa uplatňuje v celom 
texte; odkazy na „plavidlá s celkovou 
dĺžkou menej ako 12 metrov“ v nariadení 
(ES) č. 1224/2009 sa nahrádzajú slovami 
„plavidlá patriace do maloobjemovej 
pobrežnej flotily“].
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3.3.2021 A9-0016/322

Pozmeňujúci návrh 322
Francisco José Millán Mon
v mene skupiny PPE

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

Návrh nariadenia
Článok 1 — odsek 1 — bod 6Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 9 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a. Odchylne od odsekov 1, 2 a 3 sú 
členské štáty oprávnené oslobodiť malé 
plavidlá pôsobiace výlučne vo vnútorných 
vodách vlajkového členského štátu od 
povinnosti mať na palube sledovacie 
zariadenie.

Or. en
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3.3.2021 A9-0016/323

Pozmeňujúci návrh 323
Francisco José Millán Mon
v mene skupiny PPE

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) V nariadení (ES) č. 1224/2009 by 
sa mal uviesť odkaz na vymedzenia v 
nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1379/201330. V záujme jasnosti a 
konzistentnosti by sa niektoré vymedzenia 
stanovené v nariadení (ES) č. 1224/2009 
mali vypustiť alebo zmeniť a mali by sa 
pridať nové vymedzenia.

(4) V nariadení (ES) č. 1224/2009 by 
sa mal uviesť odkaz na vymedzenia v 
nariadení (EÚ) č. 1380/2013 a v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1379/201330. V záujme jasnosti a 
konzistentnosti by sa niektoré vymedzenia 
stanovené v nariadení (ES) č. 1224/2009 
mali vypustiť alebo zmeniť a mali by sa 
pridať nové vymedzenia. Na základe 
výziev odvetvia a predchádzajúcich 
uznesení Európskeho parlamentu a v 
súlade so súčasnými pravidlami 
Medzinárodnej komisie pre zachovanie 
atlantických tuniakov by sa malo doplniť 
najmä vymedzenie pojmu „malá pobrežná 
flotila“, ktoré je založené na viacerých 
kritériách.

__________________ __________________
30 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 
2013 o spoločnej organizácii trhov s 
produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým 
sa menia nariadenia Rady (ES) č. 
1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. 
ES L 354, 28.12.2013, s. 1).

30 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) č. 1379/2013 z 11. decembra 
2013 o spoločnej organizácii trhov s 
produktmi rybolovu a akvakultúry, ktorým 
sa menia nariadenia Rady (ES) č. 
1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a zrušuje 
nariadenie Rady (ES) č. 104/2000 (Ú. v. 
ES L 354, 28.12.2013, s. 1).

Or. en
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3.3.2021 A9-0016/324

Pozmeňujúci návrh 324
Francisco José Millán Mon
v mene skupiny PPE

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

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Maloobjemový rybolov zohráva v 
Únii dôležitú úlohu z biologického, 
hospodárskeho a sociálneho hľadiska. 
Vzhľadom na možné vplyvy 
maloobjemového rybolovu na populáciu 
rýb je dôležité kontrolovať, či sú rybolovné 
činnosti a rybolovné úsilie menších 
plavidiel v súlade s pravidlami spoločnej 
rybárskej politiky. Na tento účel je 
potrebné získať údaje o polohe uvedených 
plavidiel. Preto by členské štáty mali mať 
možnosť sledovať všetky rybárske 
plavidlá vrátane tých, ktorých dĺžka 
nepresahuje12 metrov. Plavidlá s dĺžkou 
12 metrov teraz môžu používať mobilné 
zariadenia, ktoré sú lacnejšie a ľahšie 
použiteľné.

(12) Maloobjemový rybolov zohráva v 
Únii dôležitú úlohu z biologického, 
hospodárskeho a sociálneho hľadiska. 
Vzhľadom na možné vplyvy 
maloobjemového rybolovu na populáciu 
rýb je dôležité kontrolovať, či sú rybolovné 
činnosti a rybolovné úsilie menších 
plavidiel v súlade s pravidlami spoločnej 
rybárskej politiky. V prípade niektorých 
segmentov maloobjemovej pobrežnej 
flotily by však povinnosť mať na palube 
sledovacie zariadenie mohla neprimerane 
zaťažiť ich rybolovnú kapacitu. Členské 
štáty by preto mať byť oprávnené 
oslobodiť malé plavidlá pobrežnej flotily 
pôsobiace výlučne vo vnútorných vodách 
vlajkového členského štátu od povinnosti 
mať na palube sledovacie zariadenie. S 
cieľom zabezpečiť primeranú úroveň 
kontroly fyzických osôb aj takýchto 
plavidiel by členské štáty mali 
monitorovať ich činnosti vykonávaním 
pravidelných inšpekcií.
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