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7.11.2018 A8-0337/98 

Pozmeňujúci návrh  98 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) V prípade krátko žijúcich druhov 

rýb je vhodná stratégia minimálneho 

úniku biomasy, ktorá je potrebnú na 

zabezpečenie reprodukčnej schopnosti 

populácií rýb. 

Or. en 



 

AM\1168501SK.docx  PE624.215v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.11.2018 A8-0337/99 

Pozmeňujúci návrh  99 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Odôvodnenie 4 b (nové) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 4b. Zavedenie prístupu minimálneho 

úniku si vyžaduje zmeny v protokoloch 

biologického odberu vzoriek a 

výskumných protokoloch, čo si vyžiada 

určitý čas, preto je možné zaviesť 

požiadavku na prechodné obdobie pred 

týmito zmenami. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Pozmeňujúci návrh  100 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

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 vyššia 

hranica. Rybolovné možnosti by malo byť 

možné stanoviť len do výšky vyššej 

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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7.11.2018 A8-0337/101 

Pozmeňujúci návrh  101 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Odôvodnenie 15 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Pokiaľ ide o populácie, v prípade 

ktorých sú k dispozícii, a na účely 

uplatnenia ochranných mechanizmov je 

nevyhnutné stanoviť pre sardelu európsku 

a sardinku európsku ochranné referenčné 

body vyjadrené ako MSYBtrigger a Blim. V 

prípade, že populácia klesne pod MSY 

Btrigger, mala by sa rybolovná úmrtnosť 

znížiť na hodnotu nižšiu ako FMSY. 

(15) Pokiaľ ide o populácie, v prípade 

ktorých sú k dispozícii, a na účely 

uplatnenia ochranných mechanizmov je 

nevyhnutné stanoviť pre sardelu európsku 

a sardinku európsku ochranné referenčné 

body vyjadrené ako Blim,,MSY B-

escapement a F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Pozmeňujúci návrh  102 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 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. MSY B-escapement 

každoročne stanovuje Vedecký, technický 

a hospodársky výbor pre rybárstvo 

(STECF); 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/103 

Pozmeňujúci návrh  103 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 A8-0337/104 

Pozmeňujúci návrh  104 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 c (nové)  

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cc) „Najlepšie dostupné vedecké 

odporúčanie“ je verejne dostupné vedecké 

odporúčanie, ktoré vychádza z najnovších 

vedeckých údajov a metód, ktoré vydal 

alebo partnersky preskúmal nezávislý 

subjekt Únie alebo medzinárodný vedecký 

subjekt uznávaný na úrovni Únie alebo na 

medzinárodnej úrovni, ako napríklad 

Vedecký, technický a hospodársky výbor 

pre rybárstvo (STECF) a Všeobecná 

rybárska komisia pre Stredozemné more 

(GFCM), a ktorý spĺňa požiadavky článku 

25 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013. 

Or. en 

 

 


