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7.11.2018 A8-0337/105 

Pozměňovací návrh  105 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Cílových hodnot úmrtnosti 

způsobené rybolovem musí být dosaženo 

co nejdříve postupným, přírůstkovým 

způsobem pro dotčené populace do roku 

2020, a poté je třeba tyto hodnoty 

zachovávat v rozmezí stanoveném 

v příloze I a v souladu s cíli stanovenými 

v čl. 3 odst. 1. 

1. V souladu s čl. 16 odst. 4 nařízení 

(EU) č. 1380/2013 počínaje rybářským 

hospodářským rokem 2021 Rada při 

stanovení rybolovných práv pro každou 

populaci stanoví tato práva tak, aby 

odpovídaly odhadované biomase populace 

převyšující MSY B-escapement, přičemž 

se nepovoluje úmrtnost způsobená 

rybolovem převyšující F-cap. Podíl 

biomasy populace, jež převyšuje MSY B-

escapement a může být odlovena, stanoví 

každoročně VTHVR 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 A8-0337/106 

Pozměňovací návrh  106 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Naznačuje-li vědecké poradenství, 

že je úroveň biomasy reprodukující se 

populace u některé z dotčených populací 

nižší než mezní referenční bod pro 

biomasu reprodukující se populace (Blim), 

jak je stanoven ve sloupci B přílohy II 

tohoto nařízení, přijmou se další nápravná 

opatření, která zajistí rychlý návrat dotčené 

populace nad úroveň, která může vytvářet 

maximální udržitelný výnos. Konkrétně 

odchylně od čl. 4 odst. 2 a 4 mohou tato 

nápravná opatření zahrnovat pozastavení 

cíleného rybolovu dotčené populace 

a odpovídající snížení rybolovných práv. 

3. Naznačuje-li vědecké poradenství, 

že je úroveň biomasy reprodukující se 

populace u některé z dotčených populací 

nižší než mezní referenční bod pro 

biomasu reprodukující se populace (Blim), 

přijmou se další nápravná opatření, která 

zajistí rychlý návrat dotčené populace nad 

úroveň, která může vytvářet MSY B-

escapement. Konkrétně odchylně od čl. 4 

odst. 2 mohou tato nápravná opatření 

zahrnovat snížení rybolovných práv 

dostačující pro obnovení populace na 

hodnotu MSY B-escapement v 

následujícím roce, nebo, je-li to nezbytné, 

pozastavení cíleného rybolovu dotčené 

populace.  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Pozměňovací návrh  107 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

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-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/108 

Pozměňovací návrh  108 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 6 – odst. 1 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Naznačuje-li vědecké poradenství, že je 

nutné přijmout nápravná opatření 

k zachování populací malých pelagických 

druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto 

nařízení, nebo v případě sardele obecné 

a sardinky obecné, pokud je úroveň 

biomasy reprodukující se populace 

u kterékoliv z těchto populací za určitý rok 

nižší než referenční body pro zachování 

zdrojů stanovené ve sloupci A přílohy II 

tohoto nařízení, je Komisi svěřena 

pravomoc přijmout akty v přenesené 

pravomoci v souladu s článkem 16 tohoto 

nařízení a článkem 18 nařízení (EU) 

č. 1380/2013 týkající se: 

Naznačuje-li vědecké poradenství, že je 

nutné přijmout nápravná opatření 

k zachování populací malých pelagických 

druhů uvedených v čl. 1 odst. 2 tohoto 

nařízení, nebo v případě sardele obecné 

a sardinky obecné, pokud je úroveň 

biomasy reprodukující se populace 

u kterékoliv z těchto populací za určitý rok 

nižší než MSY B-escapement, je Komisi 

svěřena pravomoc přijmout akty 

v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 16 tohoto nařízení a článkem 18 

nařízení (EU) č. 1380/2013 týkající se 

následujících technických opatření: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Pozměňovací návrh  109 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 

 Na podporu provádění tohoto plánu 

provádějí členské státy vědecké průzkumy 

na moři a poskytují údaje o úlovcích 

na základě schválených vědeckých 

protokolů takto: 

 a) 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; 

 b) 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 

zajištěna úplná srovnatelnost výsledků; 

 c) akustické průzkumy jsou k dispozici pro 

vědecké hodnocení rybolovných práv 

na následující rok, a to nejpozději 

do jednoho měsíce po ukončení 

průzkumu; 

 d) údaje o úlovcích každé populace se 

poskytují každý měsíc, každý rok do 1. 
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listopadu se poskytují údaje o úlovcích, 

aby se zajistil úplný 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 v 

následujícím roce o 10 %. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Pozměňovací návrh  110 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Článek 6b 

 Technická opatření 

 1. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 

akty v přenesené pravomoci v souladu 

s článkem 15 tohoto nařízení 

a článkem 18 nařízení (EU) č. 1380/2013 

za účelem doplnění tohoto nařízení, 

pokud jde o tato technická opatření: 

 a) specifikace vlastností lovných zařízení 

a pravidla týkající se jejich používání za 

účelem zajištění nebo zlepšení selektivity, 

omezení nežádoucích úlovků nebo 

minimalizace negativního dopadu na 

ekosystém; 

 b) specifikace úprav nebo doplňkových 

lovných zařízení za účelem zajištění nebo 

zlepšení selektivity, omezení nežádoucích 

úlovků nebo minimalizace negativního 

dopadu na ekosystém; 

 c) omezení nebo zákaz používání určitých 

lovných zařízení a provádění rybolovných 

činností v určitých oblastech nebo 

obdobích za účelem ochrany ryb ve tření, 

ryb nedosahujících minimální referenční 

velikosti pro zachování zdrojů nebo 

necílových druhů ryb nebo za účelem 

minimalizace negativního dopadu na 
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ekosystém, a 

 d) stanovení minimálních referenčních 

velikostí pro zachování zdrojů u všech 

populací, na něž se vztahuje toto nařízení, 

za účelem zajištění ochrany nedospělých 

mořských organismů. 

 2. Opatření uvedená v odstavci 1 tohoto 

článku musí přispívat k dosažení cílů 

stanovených v článku 3. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Pozměňovací návrh  111 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 8 – odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Bez ohledu na čl. 18 odst. 1 a 3 

nařízení (EU) č. 1380/2013 může Komise 

přijmout akty v přenesené pravomoci i bez 

společného doporučení uvedeného v 

těchto odstavcích, pokud vědecké 

poradenství ukazuje, že jsou nezbytné k 

dosažení cílů stanovených v článku 3 

tohoto nařízení. 

Or. en 

 

 


