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11.9.2017 A8-0263/80 

Pozmeňujúci návrh  80 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) 

zodpovedajúcu cieľu dosiahnutia a 

udržania MSY je vhodné stanoviť ako 

rozpätie hodnôt, ktoré sú v súlade s 

dosiahnutím MSY(FMSY). Tieto rozpätia, 

určené na základe vedeckých odporúčaní, 

sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility s 

cieľom zohľadniť vývoj vedeckých 

odporúčaní, prispieť k vykonávaniu 

povinnosti vylodiť úlovky a vziať do úvahy 

vlastnosti zmiešaného rybolovu. Rozpätia 

FMSY vypočítala Medzinárodná rada pre 

výskum mora (International Council for 

the Exploration of the Sea, ICES) a mali 
by zabezpečiť, aby dlhodobý výnos 

neklesol v porovnaní s MSY6 o viac ako 

5 %. Horná hranica rozpätia je 

obmedzená tak, že pravdepodobnosť 

poklesu Blim alebo Abundancelimit je v 

prípade danej populácie najviac o 5 %. 

Táto horná hranica zodpovedá aj pravidlu 

odporúčaní ICES (ICES „advice rule“)7, 

na základe ktorého v prípade, že neresiaca 

sa biomasa alebo abundancia vykazujú zlé 

hodnoty, F sa zníži na hodnotu, ktorá 

neprekračuje hornú hranicu rovnajúcu sa 

bodovej hodnote FMSY vynásobenej 

neresiacou sa biomasou alebo 

abundanciou v roku TAC a vydelenej 

hodnotou Btrigger alebo Abundancelimit 

maximálneho udržateľného výnosu. ICES 

(12) Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) 

zodpovedajúcu cieľu dosiahnutia a 

udržania MSY je vhodné stanoviť ako 

rozpätie hodnôt, ktoré sú v súlade s 

dosiahnutím MSY (FMSY). Tieto rozpätia, 

určené na základe vedeckých odporúčaní, 

sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility s 

cieľom zohľadniť vývoj vedeckých 

odporúčaní, prispieť k vykonávaniu 

povinnosti vylodiť úlovky a vziať do úvahy 

vlastnosti zmiešaného rybolovu. Miera 

využívania FMSY by mala tvoriť hornú 

hranicu využívania. 
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používa tieto úvahy a pravidlo odporúčaní 

pri poskytovaní vedeckých odporúčaní k 

rybolovnej úmrtnosti a možnostiam 

výlovu. 

___________________  

6 Žiadosť EÚ o poskytnutie rozpätí FMSY 

pre vybrané populácie v Severnom a 

Baltskom mori adresovaná rade ICES. 

 

7 Všeobecný kontext odporúčaní ICES, júl 

2015. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/81 

Pozmeňujúci návrh  81 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

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

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 13 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(13) Na účely stanovenia rybolovných 

možností by mala existovať prahová 

hodnota rozpätí FMSY pre bežné situácie 

a pre isté situácie (za predpokladu, že 

dotknutá populácia sa považuje za 

populáciu v dobrom stave) aj horná 

hranica. Rybolovné možnosti by malo byť 

možné stanoviť len do výšky hornej 

hranice, ak je to na základe vedeckých 

odporúčaní alebo dôkazov potrebné na 

účely dosiahnutia cieľov stanovených v 

tomto nariadení pre zmiešaný rybolov 

alebo zamedzenia vážnej škode na 

populácii v dôsledku vnútrodruhovej 

alebo medzidruhovej dynamiky populácií, 

alebo obmedzenia medziročných výkyvov 

rybolovných možností. 

vypúšťa sa 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 2 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. V súlade s článkom 16 ods. 4 

nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zodpovedajú 

rybolovné možnosti rozpätiu cieľových 

hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v 

stĺpci A prílohy I k tomuto nariadeniu. 

2. V súlade s článkom 16 ods. 4 

nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 zodpovedajú 

rybolovné možnosti rozpätiu cieľových 

hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených v 

prílohe I k tomuto nariadeniu. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Bez ohľadu na odseky 2 a 3 sa 

rybolovné možnosti pre populáciu môžu 

stanoviť na základe rozpätia cieľových 

hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených 

v stĺpci B prílohy I, pokiaľ je príslušná 

populácia nad referenčným bodom pre 

minimálnu úroveň neresiacej sa biomasy 

stanoveným v stĺpci A prílohy II, 

vypúšťa sa 

a) ak je to potrebné na základe 

vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na 

dosiahnutie cieľov stanovených v článku 

3 v prípade zmiešaného rybolovu; 

 

b) ak je to na základe vedeckých 

odporúčaní alebo dôkazov potrebné na to, 

aby sa predišlo závažnému poškodeniu 

populácie, ktoré spôsobila vnútrodruhová 

alebo medzidruhová dynamika populácií; 

alebo 

 

c) s cieľom obmedziť výkyvy 

rybolovných možností medzi po sebe 

idúcimi rokmi na najviac 20 %. 

 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 9 – odsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa z vedeckých odporúčaní vyplýva, že 

nápravné opatrenia sú potrebné na 

zachovanie ktorejkoľvek z populácie 

druhov žijúcich pri morskom dne skupín 3 

až 7 alebo keď v danom roku úroveň 

neresiacej sa biomasy ktorejkoľvek z 

populácií skupiny 1 alebo úroveň 

abundancie ktorejkoľvek z funkčných 

jednotiek skupiny 2 pod ochranné 

referenčné body uvedené v stĺpci A 

prílohy II k tomuto nariadeniu, Komisia 

je splnomocnená prijať delegované akty v 

súlade s článkom 18 tohto nariadenia a 

článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 

k týmto aspektom: 

Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že 

dodatočné opatrenia sú potrebné na 

zabezpečenie toho, aby sa všetky formy 

rybárstva, na ktoré sa vzťahuje toto 

nariadenie, riadili v súlade s článkom 3 

tohto nariadenia, Komisia je 

splnomocnená prijať delegované akty v 

súlade s článkom 18 tohto nariadenia a 

článkom 18 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013. Bez ohľadu na článok 18 

ods. 1 a 3 môže Komisia prijať delegované 

akty bez spoločného odporúčania 

uvedeného v týchto odsekoch. Tieto 

delegované akty zahŕňajú opatrenia 

týkajúce sa: 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

Nils Torvalds 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0263/2017 

Ulrike Rodust 

Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 

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

Návrh nariadenia 

Príloha I 

 

 

Text predložený Komisiou 

 

1. Skupina 1 

  

Populácia Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti 

zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho 

udržateľného výnosu (FMSY) 

Stĺpec A Stĺpec B 

Treska škvrnitá v 

Severnom mori 

0,22 – 0,33 0,33 – 0,49 

Treska jednoškvrnná 0,25 – 0,37 0,37 – 0,52 

Platesa veľká v 

Severnom mori 

0,13 – 0,19 0,19 – 0,27 

Treska tmavá 0,20 – 0,32 0,32 – 0,43 

Solea európska v 

Severnom mori 

0,11 – 0,20 0,20 – 0,37 

Solea európska v 

Kattegate 

0,19 – 0,22 0,22 – 0,26 

Treska merlang v 

Severnom mori 

Neurčené Neurčené 

 

2. Skupina 2 

  

Funkčná jednotka (FJ) 

homára štíhleho 

Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti 

zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho 

udržateľného výnosu (FMSY) (ako miera rybolovu) 

Stĺpec A Stĺpec B 

FJ 3 a 4 v divízii IIIa 0,056 – 0,079 0,079 – 0,079 

FJ 6 vo Farn Deeps 0,07 – 0,081 0,081 – 0,081 

FJ 7 vo Fladen Ground 0,066 – 0,075 0,075 – 0,075 

FJ 8 vo Firth of Forth 0,106 – 0,163 0,163 – 0,163 
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FJ 9 v Moray Firth 0,091 – 0,118 0,118 – 0,118 

 

 

Pozmeňujúci návrh 

 

1. Skupina 1 

  

Zdrojom údajov v tabuľke je najnovšie odporúčanie ICES na osobitnú žiadosť s názvom 

Žiadosť EÚ o poskytnutie rozsahov FMSY pre vybrané populácie v Severnom a Baltskom 

mori. 

Populácia Rozsah cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti 

zodpovedajúci dosiahnutiu maximálneho udržateľného 

výnosu (FMSY) 

Treska škvrnitá v podoblasti 

IV a divíziách VIId a IIIa 

západ 

FMSY spodná hranica – FMSY  

Treska jednoškrvrnná 

v podoblasti IV a divíziách 

VIa a IIIa západ 

FMSY spodná hranica – FMSY  

Platesa veľká v podoblasti 

IV a divízii IIIa 

FMSY spodná hranica – FMSY  

Treska tmavá v 

podoblastiach IV a VI 

a divízii IIIa  

FMSY spodná hranica – FMSY  

Solea európska v podoblasti 

IV 

FMSY spodná hranica – FMSY  

Solea európska v divízii IIIa 

a poddivíziách 22 – 24 

FMSY spodná hranica – FMSY  

Treska merlang v podoblasti 

IV a divízii VIId 

FMSY spodná hranica – FMSY  

Čertovité v divízii IIIa a 

podoblastiach IV a VI 

FMSY spodná hranica – FMSY  

Kreveta boreálna v 

divíziách IVa východ a IIIa 

FMSY spodná hranica – FMSY  

 

2. Skupina 2 

  

Zdrojom údajov v tabuľke je najnovšie odporúčanie ICES na osobitnú žiadosť s názvom 

Žiadosť EÚ o poskytnutie rozsahov FMSY pre vybrané populácie v Severnom a Baltskom 

mori. 

Funkčná jednotka (FJ) 

homára štíhleho 

Rozsahy cieľových hodnôt rybolovnej úmrtnosti 

zodpovedajúce dosiahnutiu maximálneho udržateľného 

výnosu (FMSY) (ako miera rybolovu) 

 Stĺpec A  

FJ 3 a 4 v divízii IIIa FMSY spodná hranica – FMSY  

FJ 6 vo Farn Deeps FMSY spodná hranica – FMSY  

FJ 7 vo Fladen Ground FMSY spodná hranica – FMSY  
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FJ 8 vo Firth of Forth FMSY spodná hranica – FMSY  

FJ 9 v Moray Firth FMSY spodná hranica – FMSY  

 

Or. en 

 

 


