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7.11.2018 A8-0337/1 

Pozměňovací návrh  88 

Norica Nicolai 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – bod 2 – písm. c a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) hodnotou „MSY B-escapement“ se 

rozumí deterministický limit biomasy, pod 

nímž je populace považována za populaci 

se sníženou reprodukční schopností, 

včetně jakýchkoli požadovaných dalších 

rezerv biomasy. V souvislosti se strategií 

MSY B-escapement, představuje MSY B-

escapement  minimální množství biomasy, 

která by měla každoročně zůstat v moři po 

rybolovu přinášejícím nejvyšší udržitelné 

výnosy tím, že bude zachována dostatečná 

biomasa populace pro tření, aby byla plná 

reprodukční schopnost zajištěna s 95% 

pravděpodobností. Hodnotu MSY B-

escapement každoročně stanoví 

Vědeckotechnický a hospodářský výbor 

pro rybářství (VTHVR); 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/89 

Pozměňovací návrh  89 

Norica Nicolai 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c b (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  cb) „hodnotou F-cap“ se rozumí 

omezení rychlostí využívání při vysoké 

biomase a stanoví ji VTHVR. Omezením 

hodnoty F se zvýší únik biomasy 

proporcionálně k velikosti populace a 

zachová se vysoká pravděpodobnost toho, 

že bude ponechána minimální biomasa 

pro tření; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/90 

Pozměňovací návrh  90 

Norica Nicolai 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  1a. V případě uplatňování strategie úniku 

biomasy a v souladu s čl. 16 odst. 4 

nařízení (EU) č. 1380/2013, když Rada 

stanovuje rybolovná práva pro každou 

populaci,  počínaje rybářským 

hospodářským rokem 2022, stanoví tato 

rybolovná práva tak, aby odpovídala 

odhadované biomase populace převyšující 

hodnotu MSY B-escapement, ale při 

omezení úmrtnosti způsobené rybolovem 

převyšující hodnotu F-cap. 

 Na základě nejlepšího vědeckého 

poradenství se podíl odstranitelné biomasy 

populace, jež převyšuje hodnotu MSY B-

escapement, každoročně stanoví tak, aby 

přípustné odlovy přinášely menší než 5% 

pravděpodobnost, že biomasa 

reprodukující se populace poklesne pod 

Blim. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/91 

Pozměňovací návrh  91 

Norica Nicolai 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Návrh nařízení 

Čl. 5 – odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  3a. Na základě tohoto plánu se od 

VTHVR každoročně vyžadují následující 

referenční body pro zachování za účelem 

ochrany plné reprodukční kapacity 

populací: 

 a) MSY B-escapement; 

 b) Blim; 

 c) F-strop. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/92 

Pozměňovací návrh  92 

Norica Nicolai 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Návrh nařízení 

Článek 6 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  Článek 6a  

Poskytování vědeckých údajů 

 Pokud na konci prvních tří let 

uplatňování tohoto víceletého plánu, 

nejlepšího dostupného vědeckého 

poradenství, jakož i nejaktuálnějších 

údajů získaných prostřednictvím metodik 

a protokolů dohodnutých podle druhého 

odstavce, vyplývá, že populace nejsou 

na úrovni FMSY, použije se strategie 

úniku biomasy.  

Na podporu provádění tohoto plánu 

provádějí členské státy vědecké průzkumy 

na moři a poskytují údaje o úlovcích 

na základě schválených vědeckých 

protokolů takto: 

 i)  pro populace sardele obecné a 

sardinky obecné se sledování otolitů a 

akustické echogramy řídí společným 

protokolem mezinárodně sdíleným mezi 

Itálií, Chorvatskem a Slovinskem, jenž 

bude vyvinut do 1. prosince 2019; 

 ii)  akustické průzkumy prováděné 

v Jaderském moři mají stejný 

harmonizovaný vědecký protokol, který je 

v souladu s MEDIAS a působí na moři 

ve stejných měsících každý rok, aby byla 
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zajištěna úplná srovnatelnost výsledků; 

 iii)  akustické průzkumy jsou 

k dispozici pro vědecké hodnocení 

rybolovných práv na následující rok, a to 

nejpozději do jednoho měsíce po ukončení 

průzkumu; 

 iv) údaje o úlovcích každé populace se 

poskytnou každý měsíc a údaje o úlovcích 

podle věku se poskytnou každý rok do 1. 

listopadu, aby se zajistil plný monitoring 

rybolovu a poskytování vědeckého 

poradenství v dostatečném předstihu před 

stanovením rybolovných práv.  

 Neposkytnutí údajů a posouzení 

uvedených v bodech i) až iv) povede 

ke snížení rybolovných práv. 

Or. en 

 

 

 


