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Poprawka  88 
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w imieniu grupy ALDE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  ca) „wielkość biomasy pozwalającej na 

osiągnięcie MSY” (MSY B-escapement) 

oznacza deterministyczny limit wielkości 

biomasy, poniżej którego uznaje się, że 

stado ma ograniczoną zdolność 

reprodukcyjną, z uwzględnieniem 

wymaganych dodatkowych buforów 

biomasy. W kontekście strategii wielkości 

biomasy pozwalającej na osiągnięcie MSY 

wielkość biomasy pozwalającej na 

osiągnięcie MSY oznacza minimalną 

wielkość biomasy, która powinna 

pozostawać w morzu każdego roku po 

połowie, pozwalającą na osiągnięcie 

najwyższego podtrzymywalnego połowu 

przez utrzymanie wystarczającej biomasy 

stada tarłowego, aby zapewnić pełną 

zdolność reprodukcyjną z 

prawdopodobieństwem wynoszącym 95 %. 

Wielkość biomasy pozwalającą na 

osiągnięcie MSY określa co roku STECF; 

Or. en 
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Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  cb) „F-cap” oznacza limit wskaźników 

eksploatacji, gdy biomasa jest wysoka, i 

jest określany przez STECF. Przez 

zastosowanie górnego limitu F wielkość 

biomasy pozwalającej na osiągnięcie MSY 

jest zwiększana proporcjonalnie do 

wielkości stada, co utrzymuje wysokie 

prawdopodobieństwo osiągnięcia 

minimalnej wielkości biomasy pozostałej 

do odbycia tarła; 

Or. en 
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Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  1a. W przypadku zastosowania strategii 

wielkości biomasy pozwalającej na 

osiągnięcie MSY zgodnie z art. 16 ust. 4 

rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, gdy 

Rada ustala uprawnienia do połowów dla 

każdego stada, rozpoczynając od roku 

połowowego 2022, zapewnia, by te 

uprawnienia do połowów odpowiadały 

szacunkowej biomasie stada powyżej MSY 

B-escapement, ale przy ograniczeniu 

umożliwiającym zapewnienie 

śmiertelności połowowej nie wyższej niż 

Fcap. 

 Na podstawie najlepszych dostępnych 

opinii naukowych ilość usuwalnej 

biomasy stada powyżej MSY B-

escapement jest określona tak, aby 

dopuszczalne połowy skutkowały 

prawdopodobieństwem spadku biomasy 

stada tarłowego do wartości poniżej Blim 

wynoszącym mniej niż 5 %. 

Or. en 
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Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 5 – ustęp 3 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  3a. Co roku do STECF należy zwrócić 

się o zapewnienie w oparciu o ten plan 

następujących punktów odniesienia do 

celów ochrony, aby zabezpieczyć pełną 

zdolność reprodukcyjną odnośnego stada: 

 a) MSY B-escapement; 

 b) Blim; 

 c) F-cap. 

Or. en 
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tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 6 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

  Artykuł 6a 

Zapewnianie danych naukowych 

 Jeżeli na koniec pierwszych trzech lat 

stosowania planu wieloletniego najlepsze 

dostępne opinie naukowe, a także 

najbardziej aktualne dane uzyskane przy 

zastosowaniu metod i protokołów 

uzgodnionych zgodnie z akapitem drugim 

wskazują, że stada te nie znajdują się na 

poziomie FMSY, zastosowanie ma 

strategia wielkości biomasy pozwalającej 

na osiągnięcie MSY.  

W celu wspierania wdrażania tego planu 

państwa członkowskie prowadzą badania 

naukowe na morzu i zapewniają dane 

dotyczące połowów w oparciu o ustalone 

protokoły naukowe w następujący sposób: 

 (i)  dla stad sardeli i sardynek, odczyty 

otolitów i echogramy akustyczne są oparte 

na wspólnym międzynarodowym protokole 

między Włochami, Chorwacją i Słowenią, 

który ma zostać opracowany do 1 grudnia 

2019 r.; 

 (ii)  badania akustyczne prowadzone 

na Morzu Adriatyckim podlegają temu 

samemu zharmonizowanemu protokołowi 

zgodnie z MEDIAS i są prowadzone na 
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morzu w tych samych miesiącach każdego 

roku, aby zapewnić pełną 

porównywalność wyników; 

 (iii)  badania akustyczne udostępnia się 

do oceny naukowej uprawnień do 

połowów na następny rok najpóźniej jeden 

miesiąc po zakończeniu badania; 

 (iv) dane dotyczące połowów dla każdego 

stada są przekazywane co miesiąc, 

informacje dotyczące połowów pod 

względem wieku są przekazywane do 1 

listopada każdego roku, aby zapewnić 

pełny monitoring połowów i opracowanie 

opinii naukowych w czasie 

wystarczającym do ustalenia uprawnień 

do połowów.  

 Niedostarczenie danych i ocen 

wymienionych w lit. i)–iv) skutkuje 

ograniczeniem uprawnień do połowów. 

Or. en 

 

 


