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7.11.2018 A8-0337/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

Norica Nicolai 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  ca) „ MSY B-escapement“ je 

deterministické obmedzenie pre biomasu, 

pod ktorým sa populácia považuje za 

populáciu so zníženou reprodukčnou 

schopnosťou vrátane akýchkoľvek 

požadovaných ďalších rezerv biomasy. V 

kontexte stratégie uplatňujúcej MSY B-

escapement je MSY B-escapement 

minimálne množstvo biomasy, ktorá by 

mala každoročne zostať v mori po 

rybolove prinášajúcom najvyšší 

udržateľný výnos, a to zachovaním 

dostatočnej biomasy neresiacej sa 

populácie, aby sa zabezpečila úplná 

reprodukčná schopnosť s 95 % 

pravdepodobnosťou. Úroveň MSY B-

escapement každoročne stanovuje 

Vedecký, technický a hospodársky výbor 

pre rybárstvo (STECF). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/89 

Pozmeňujúci návrh  89 

Norica Nicolai 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 2 – odsek 2 – písmeno c b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  cb) „F-cap“ je obmedzenie miery 

využívania pri vysokom objeme biomasy a 

stanovuje ho STECF. Obmedzením 

objemu biomasy sa zvýši únik biomasy 

úmerne k veľkosti zásob, čím sa zachová 

vysoká pravdepodobnosť dosiahnutia 

minimálneho množstva biomasy 

ponechanej na neresenie. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/90 

Pozmeňujúci návrh  90 

Norica Nicolai 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  1a. V prípade uplatňovania stratégie B-

escapement a v súlade s článkom 16 ods. 4 

nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, keď Rada 

stanovuje rybolovné možnosti pre každú 

populáciu so začiatkom v rybolovnom 

roku 2022, stanoví ich tak, aby 

zodpovedali odhadovanej biomase 

populácie presahujúcej hodnotu MSY B-

escapement, ale s obmedzením 

umožňujúcim rybolovnú úmrtnosť, ktorá 

nie je vyššia ako F-cap. 

 Na základe najlepších dostupných 

vedeckých informácií sa podiel 

odstrániteľnej biomasy populácie 

presahujúcej hodnotu MSY B-escapement 

stanovuje každoročne tak, aby povolený 

výlov viedol k menej ako 5 % 

pravdepodobnosti, že biomasa neresiacej 

sa populácie klesne pod hodnotu Blim. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/91 

Pozmeňujúci návrh  91 

Norica Nicolai 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  3a. STECF požaduje každoročne tieto 

ochranné referenčné body na 

zabezpečenie úplnej reprodukčnej 

schopnosti dotknutých populácií na 

základe tohto plánu: 

 a) MSY B-escapement; 

 b) Blim; 

 c) F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

Norica Nicolai 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 6 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

  Článok 6a 

Poskytovanie vedeckých údajov 

 Ak na konci prvých troch rokov 

uplatňovania tohto viacročného plánu z 

najlepších dostupných vedeckých 

odporúčaní a z najaktuálnejších údajov 

získaných prostredníctvom metodík a 

protokolov dohodnutých podľa druhého 

odseku vyplýva, že populácie nie sú na 

úrovni FMSY, uplatňuje sa stratégia 

biomass escapement.  

Na podporu vykonávania tohto plánu 

členské štáty vykonávajú vedecké 

prieskumy na mori a poskytujú údaje o 

úlovkoch na základe dohodnutých 

vedeckých protokolov takto: 

 i)  pre zásoby sardely európskej a 

sardinky podlieha sledovanie otolitov a 

akustické echogramy spoločnému 

medzinárodnému protokolu medzi 

Talianskom, Chorvátskom a Slovinskom, 

ktorý sa má vypracovať do 1. decembra 

2019; 

 ii)  akustické prieskumy vykonávané v 

Jadranskom mori uplatňujú rovnaký 

harmonizovaný vedecký protokol, ktorý je 

v súlade s MEDIAS, a vykonávajú sa na 
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mori každoročne v rovnakých mesiacoch, 

aby sa zabezpečila úplná porovnateľnosť 

výsledkov; 

 iii)  akustické prieskumy sa 

sprístupňujú na vedecké posúdenie 

rybolovných možností na nasledujúci rok, 

a to najneskôr jeden mesiac po ukončení 

prieskumu; 

 iv) údaje o úlovkoch pre každú populáciu 

sa poskytujú mesačne, každý rok k 1. 

novembru sa poskytujú údaje o úlovkoch 

podľa veku s cieľom zabezpečiť úplné 

monitorovanie rybolovu a poskytovanie 

vedeckého poradenstva v dostatočnom 

časovom predstihu na stanovenie 

rybolovných možností.  

 Neposkytnutie údajov a posúdení 

uvedených v písmenách i) až iv) povedie k 

zníženiu rybolovných možností. 

Or. en 

 

 


