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3.3.2021 A9-0016/328

Pozmeňujúci návrh 328
Izaskun Bilbao Barandica,
v mene skupiny Renew

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

Návrh nariadenia
Článok 1 – odsek 1 – bod 11
Nariadenie (ES) č. 1224/2009
Článok 14 – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Odchylne od prvého pododseku platí, že v 
prípade úlovkov uvedených v článku 15 
ods. 1 písm. a) prvej a tretej zarážke 
nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, ktoré sa 
vyloďujú netriedené, sa tolerančné limity 
stanovené v tomto odseku neuplatňujú na 
úlovky druhov, ktoré spĺňajú obe tieto 
podmienky:

a) predstavujú menej ako 1 % 
hmotnosti všetkých vylodených druhov; 
ako aj
b) ich celková hmotnosť je menej ako 
100 kg.  

Odchylne od prvého pododseku v prípade 
rybolovu malých pelagických druhov 
(makrely, sleďa obyčajného, stavridy 
ostrobokej, tresky belasej, ryby Capros 
aper, sardely európskej, striebristky 
severnej, sardinky európskej a šproty 
severnej) a priemyselného rybolovu 
(okrem iného korušky polárnej, 
piesočnice a tresky koruškovitej), ktoré sa 
vyloďujú  netriedené, sa uplatňujú tieto 
výnimky:

a) tolerančné limity stanovené v 
tomto odseku sa neuplatňujú na úlovky 
druhov, ktoré spĺňajú jednu z týchto 
podmienok:
i) predstavujú menej ako 1 % hmotnosti 
všetkých vylodených druhov; alebo
ii) ich celková hmotnosť je menej ako 
100 kg;

b) v prípade členských štátov, ktoré 
na váženie netriedených vykládok prijali 
plán odberu vzoriek založený na riziku a 
schválený Komisiou, sa uplatňujú tieto 
tolerančné limity:

i) v prípade malých pelagických 
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druhov a rybolovu na priemyselné účely je 
povolená miera tolerancie pri odhadoch 
množstva rýb ponechaných na palube, 
ktoré sa zaznamenávajú v rybárskom 
denníku v kilogramoch, 10 % celkového 
množstva všetkých druhov 
zaznamenaných v denníku za každý druh;
ii) v prípade ostatných necieľových 
druhov je povolená miera tolerancie pri 
odhadoch množstva rýb ponechaných na 
palube, či už sa zaznamenávajú alebo 
nezaznamenávajú v denníku 
v kilogramoch, 200 kg alebo 1 % 
celkového množstva všetkých druhov 
zaznamenaných v denníku za každý druh; 
ako aj
iii) v prípade celkového množstva 
všetkých druhov je povolená miera 
tolerancie pri odhadoch množstva rýb 
ponechaných na palube, ktoré sa 
zaznamenávajú v denníku v kilogramoch, 
10 % celkového množstva všetkých druhov 
zaznamenaných v denníku.

Odchylne od prvého odseku je v prípade 
rybolovu tropických tuniakov vakovou 
sieťou v prípade druhov, na ktoré sa 
vzťahuje plán odberu vzoriek založený na 
riziku schválený Komisiou, povolená 
tolerancia v odhade celkových množstiev 
rýb držaných na palube v kilogramoch, 
ktoré sú uvedené v rybárskom denníku, 
spolu 10 % celkových vyložených 
množstiev všetkých druhov.

Or. en


