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11.9.2017 A8-0263/80 

Pozměňovací návrh  80 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 12 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je třeba stanovit cílovou hodnotu 

úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež 

odpovídá cíli dosažení a zachování 

maximálního udržitelného výnosu (MSY), 

a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou 

v souladu s dosažením maximálního 

udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí 

vycházející z vědeckého poradenství jsou 

nutná k tomu, aby bylo možné zajistit 

flexibilitu, jež by umožnila reagovat na 

vývoj vědeckého poradenství, přispět 

k provádění povinnosti vykládky 

a zohlednit charakteristiku smíšeného 

rybolovu. Rozmezí hodnot FMSY vypočítala 

Mezinárodní rada pro průzkum moří 

(ICES) a jsou stanovena tak, aby 

docházelo k maximálně 5% snížení 

dlouhodobého výnosu v porovnání 

s maximálním udržitelným výnosem6. 

Horní hranice rozmezí je omezena, takže 

pravděpodobnost, že populace poklesne 

pod úroveň mezního referenčního bodu 

Blim nebo Abundancelimit není vyšší než 5 

%. Tato horní hranice je také v souladu 

s „doporučovaným pravidlem“ rady 

ICES7, které uvádí, že pokud je biomasa 

reprodukující se populace nebo početní 

stav ve špatném stavu, je třeba snížit F na 

hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, 

jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené 

biomasou reprodukující se populace nebo 

(12) Je třeba stanovit cílovou hodnotu 

úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež 

odpovídá cíli dosažení a zachování 

maximálního udržitelného výnosu (MSY), 

a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou 

v souladu s dosažením maximálního 

udržitelného výnosu (FMSY). Tato rozmezí 

vycházející z vědeckého poradenství jsou 

nutná k tomu, aby bylo možné zajistit 

flexibilitu, jež by umožnila reagovat na 

vývoj vědeckého poradenství, přispět 

k provádění povinnosti vykládky 

a zohlednit charakteristiku smíšeného 

rybolovu. Míra využívání FMSY by měla 

představovat horní hranici pro využívání. 
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početním stavem v roce celkového 

přípustného odlovu, vydělené hodnotou 

MSY Btriggernebo Abundancelimit. Rada 

ICES používá tato hlediska 

a doporučované pravidlo při poskytování 

vědeckého poradenství ohledně úmrtnosti 

způsobené rybolovem a možností odlovu. 

___________________  

6 Žádost EU určená radě ICES 

o poskytnutí rozmezí hodnot FMSY pro 

vybrané populace v Severním moři 

a Baltském moři. 

 

7 Obecné souvislosti poradenství rady 

ICES, červenec 2015. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Pozměňovací návrh  81 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Za účelem stanovení rybolovných 

práv by měla existovat horní prahová 

hodnota pro FMSY pro běžné využívání, 

a pokud se má za to, že je dotčená 

populace v dobrém stavu, pro určité 

případy i dodatečná horní hranice. 

Rybolovná práva by mělo být možné 

stanovit na úroveň horní meze pouze 

tehdy, je-li to na základě vědeckého 

poradenství či důkazů nutné k dosažení 

cílů stanovených v tomto nařízení v rámci 

smíšeného rybolovu, nebo je-li to 

zapotřebí k tomu, aby se předešlo újmě 

populace v důsledku vnitrodruhové či 

mezidruhové dynamiky, nebo aby se 

omezily rozdíly v rybolovných právech 

mezi jednotlivými roky. 

vypouští se 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Pozměňovací návrh  82 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení 

(EU) č. 1380/2013 jsou rybolovná práva ve 

shodě s cílovými rozmezími úmrtnosti 

způsobené rybolovem stanovenými ve 

sloupci A přílohy I tohoto nařízení. 

2. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení 

(EU) č. 1380/2013 jsou rybolovná práva ve 

shodě s cílovými rozmezími úmrtnosti 

způsobené rybolovem stanovenými 

v příloze I tohoto nařízení. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Pozměňovací návrh  83 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, 

lze rybolovná práva pro populaci stanovit 

ve shodě s rozmezími úmrtnosti způsobené 

rybolovem stanovenými ve sloupci B 

přílohy I, pokud se stav dotčené populace 

nachází nad úrovní minimálních 

referenčních bodů pro biomasu 

reprodukující se populace, jak jsou 

stanoveny ve sloupci A přílohy II: 

vypouští se 

a) je-li to na základě vědeckého 

poradenství či důkazů nutné pro dosažení 

cílů stanovených v článku 3 v případě 

smíšeného rybolovu; 

 

b) je-li to na základě vědeckého 

poradenství či důkazů nutné k zamezení 

závažné újmy populaci způsobené 

dynamikou v rámci druhu či mezi 

populacemi,  nebo 

 

c) s cílem omezit rozdíl v rybolovných 

právech mezi po sobě následujícími roky 

na nejvýše 20 %. 

 

Or. en 



 

AM\1134041CS.docx  PE605.639v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.9.2017 A8-0263/84 

Pozměňovací návrh  84 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Čl. 9 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Naznačuje-li vědecké poradenství, že je 

nutné přijmout nápravná opatření 

k zachování kterékoli populace žijící při 

dně ze skupin 3 až 7, nebo pokud je 

úroveň biomasy reprodukující se populace 

u kterékoliv populace ve skupině 1 nebo 

početní stav kterékoliv funkční jednotky 

ve skupině 2 za určitý rok nižší než 

referenční body pro zachování zdrojů 

stanovené ve sloupci A přílohy II tohoto 

nařízení, je Komisi svěřena pravomoc 

přijmout akty v přenesené pravomoci 

v souladu s článkem 18 tohoto nařízení 

a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 

týkající se: 

Naznačuje-li vědecké poradenství, že je 

nutné přijmout dodatečná opatření s cílem 

zajistit, aby veškerý rybolov, na nějž se 

vztahuje toto nařízení, byl řízen v souladu 

s článkem 3 tohoto nařízení, je Komisi 

svěřena pravomoc přijmout akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 18 tohoto nařízení a článkem 18 

nařízení (EU) č. 1380/2013. Bez ohledu na 

čl. 18 odst. 1 a 3 může Komise v případě 

chybějícího společného doporučení 

uvedeného v těchto odstavcích přijmout 

akty v přenesené pravomoci.  Tyto akty 

obsahují opatření týkající se: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Pozměňovací návrh  85 

Nils Torvalds 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Návrh nařízení 

Příloha I 

 

Znění navržené Komisí 

 

1. Skupina 1 

  

Populace Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je 

v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY) 

Sloupec A Sloupec B 

Treska obecná 

v Severním moři 
0,22–0,33 0,33–0,49 

Treska jednoskvrnná 0,25–0,37 0,37–0,52 

Platýs evropský 

v Severním moři 
0,13–0,19 0,19–0,27 

Treska tmavá 0,20–0,32 0,32–0,43 

Jazyk obecný v Severním 

moři 

0,11–0,20 0,20–0,37 

Jazyk obecný 

v Kattegatu 
0,19–0,22 0,22–0,26 

Treska bezvousá 

v Severním moři 
není stanoveno není stanoveno 

 

2. Skupina 2 

  

Funkční jednotka (FU) 

humra severského 

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je 

v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu (FMSY) 

(vyjádřené jako míra odlovu) 

Sloupec A Sloupec B 

Divize IIIa FU 3 a 4 0,056–0,079 0,079–0,079 

Farn Deeps FU 6 0,07–0,081 0,081–0,081 

Fladen Ground FU 7 0,066–0,075 0,075–0,075 

Firth of Forth FU 8 0,106–0,163 0,163–0,163 

Moray Firth FU 9 0,091–0,118 0,118–0,118 
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Pozměňovací návrh 

 

1. Skupina 1 

  

Hodnotové údaje v tabulce vycházejí z nejnovějšího doporučení rady ICES vydaného na 

zvláštní žádost s názvem „Žádost EU určená radě ICES o poskytnutí rozmezí hodnot FMSY 

pro vybrané populace v Severním a Baltském moři“. 

POPULACE Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je 

v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu 

(FMSY) 

Treska obecná v podoblasti 

IV a divizích VIId a IIIa 

západ 

FMSY lower - FMSY  

Treska obecná v podoblasti 

IV a divizích VIa a IIIa 

západ 

FMSY lower - FMSY  

Platýs evropský v podoblasti 

IV a divizi IIIa 

FMSY lower - FMSY  

Treska tmavá 

v podoblastech IV a VI 

a divizi IIIa  

FMSY lower - FMSY  

Jazyk obecný v podoblasti 

IV 

FMSY lower - FMSY  

Jazyk obecný v divizi IIIa 

a subdivizích 22–24 

FMSY lower - FMSY  

Treska bezvousá 

v podoblasti IV a divizi 

VIId 

FMSY lower - FMSY  

Ďas mořský v divizi IIIa 

a podoblastech IV a VI 

FMSY lower - FMSY  

Kreveta severní v divizích 

IVa východ a IIIa 

FMSY lower - FMSY  

 

2. Skupina 2 

  

Hodnotové údaje v tabulce vycházejí z nejnovějšího doporučení rady ICES vydaného na 

zvláštní žádost s názvem „Žádost EU určená radě ICES o poskytnutí rozmezí hodnot FMSY 

pro vybrané populace v Severním a Baltském moři“. 

Funkční jednotka (FU) 

humra severského 

Cílové rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem, jež je 

v souladu s dosažením maximálního udržitelného výnosu 

(FMSY) (vyjádřené jako míra odlovu) 

 Sloupec A  

Divize IIIa FU 3 a 4 FMSY lower - FMSY  

Farn Deeps FU 6 FMSY lower - FMSY  

Fladen Ground FU 7 FMSY lower - FMSY  

Firth of Forth FU 8 FMSY lower - FMSY  
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Moray Firth FU 9 FMSY lower - FMSY  

 

Or. en 

 

 

 


