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22.4.2015 A8-0128/50 

Pozměňovací návrh  50 
Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři 
a rybolov využívající tyto populace 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Návrh nařízení 
Bod odůvodnění 25 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(25) Co se týče časového rámce, očekává 
se, že u dotčených populací by mělo být 
dosaženo maximálního udržitelného 
výnosu do roku 2015. Od té doby by měl 
být dále udržován. 

(25) Co se týče časového rámce, u 
dotčených populací by mělo být dosaženo 
cíle pokud možno do roku 2015. Dosažení 
míry využívání k pozdějšímu datu by mělo 
být umožněno pouze v tom případě, kdy by 
její dosažení do roku 2015 vážným 
způsobem ohrozilo sociální a 
hospodářskou udržitelnost dotčených 
rybářských loďstev. Po roce 2015 by mělo 
být dosaženo této míry využívání co 
nejdříve a v každém případě nejpozději v 
roce 2020. Tento cíl by měl být od 
uvedených let dále udržován. 

Or. en 



 

AM\1058812CS.doc  PE555.109v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
22.4.2015 A8-0128/51 

Pozměňovací návrh  51 
Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
za skupinu PPE 
 
Zpráva A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři 
a rybolov využívající tyto populace 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 4 – odst. 1 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do roku 2015 musí být dosaženo 
cílových hodnot úmrtnosti způsobené 
rybolovem, které musí být u dotčených 
populací nadále zachovávány 
v následujících rozmezích: 

1. Cílové hodnoty úmrtnosti způsobené 
rybolovem musí brát v potaz nejčerstvější 
vědecké poznatky a kde to je možné, musí 
být dosaženy do roku 2015 a na 
postupném rostoucím základě nejpozději 
do roku 2020 a musí být u dotčených 
populací nadále zachovávány. Cílové 
hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem 
pro dotčené populace jsou stanoveny 
v následujících rozmezích: 

Populace Cílové rozmezí 
úmrtnosti 
způsobené 
rybolovem 

Populace Cílové rozmezí 
úmrtnosti 
způsobené 
rybolovem 

Treska obecná 
v západní části 
Baltského moře 

0,23 – 0,29 Treska obecná 
v západní části 
Baltského moře 

0 – FMSY 

Treska obecná ve 
východní části 
Baltského moře 

0,41 – 0,51 Treska obecná ve 
východní části 
Baltského moře 

0 – FMSY 

Sleď obecný 
ve střední části 
Baltského moře 

0,23 – 0,29 Sleď obecný 
ve střední části 
Baltského moře 

0 – FMSY 

Sleď obecný 
v Rižském zálivu 

0,32 – 0,39 Sleď obecný 
v Rižském zálivu 

0 – FMSY 

Sleď obecný 
v Botnickém moři 

0,13 – 0,17 Sleď obecný 
v Botnickém moři 

0 – FMSY 

Sleď obecný 
v Botnickém 

nejsou stanoveny Sleď obecný 
v Botnickém 

nejsou stanoveny 
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zálivu zálivu 
Sleď obecný 
v západní části 
Baltského moře 

0,25 – 0,31 Sleď obecný 
v západní části 
Baltského moře 

0 – FMSY 

Šprot obecný 
v Baltském moři 

0,26 – 0,32 Šprot obecný 
v Baltském moři 

0 – FMSY 

 Hodnoty FMSY (úmrtnosti ryb, která 
bude v souladu se zásadou maximálního 
udržitelného výnosu) budou vzaty 
z posledních dostupných spolehlivých 
vědeckých doporučení a úmrtnost ryb (F) 
by měla nižší než FMSY. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Pozměňovací návrh  52 
Nils Torvalds 
za skupinu ALDE 
 
Zpráva A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři 
a rybolov využívající tyto populace 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 4 – odst. 1 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Do roku 2015 musí být dosaženo 
cílových hodnot úmrtnosti způsobené 
rybolovem, které musí být u dotčených 
populací nadále zachovávány 
v následujících rozmezích: 

1. Cílové hodnoty úmrtnosti způsobené 
rybolovem musí brát v potaz nejčerstvější 
vědecké poznatky a kde to je možné, musí 
být dosaženy do roku 2015 a na 
postupném rostoucím základě nejpozději 
do roku 2020 a musí být u dotčených 
populací nadále zachovávány. Cílové 
hodnoty úmrtnosti způsobené rybolovem 
pro dotčené populace jsou stanoveny 
v následujících rozmezích: 

Populace Cílové rozmezí 
úmrtnosti 
způsobené 
rybolovem 

Populace Cílové rozmezí 
úmrtnosti 
způsobené 
rybolovem 

Treska obecná 
v západní části 
Baltského moře 

0,23 – 0,29 Treska obecná 
v západní části 
Baltského moře 

0 – 0,26 

Treska obecná ve 
východní části 
Baltského moře 

0,41 – 0,51 Treska obecná ve 
východní části 
Baltského moře 

0 – FMSY 

Sleď obecný 
ve střední části 
Baltského moře 

0,23 – 0,29 Sleď obecný 
ve střední části 
Baltského moře 

0 – 0,22 

Sleď obecný 
v Rižském zálivu 

0,32 – 0,39 Sleď obecný 
v Rižském zálivu 

0 – 0,32 

Sleď obecný 0,13 – 0,17 Sleď obecný 0 – 0,12 
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v Botnickém moři v Botnickém moři 

Sleď obecný 
v Botnickém 
zálivu 

nejsou stanoveny Sleď obecný 
v Botnickém 
zálivu 

0 – FMSY 

Sleď obecný 
v západní části 
Baltského moře 

0,25 – 0,31 Sleď obecný 
v západní části 
Baltského moře 

0 – 0,32 

Šprot obecný 
v Baltském moři 

0,26 – 0,32 Šprot obecný 
v Baltském moři 

0 – 0,26 

 Úmrtnost ryb (F) by měla cílit na 0.8 x 
FMSY. 

  

Or. en 

Odůvodnění 

ICES zveřejnil své konečné výsledky dne 31. března 2015. Tento pozměňovací návrh je 

technickou aktualizací a do článku 4 nařízení jsou tak vloženy nejnovější aktualizované 

hodnoty ICES, které přijal Výbor pro rybolov. 
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22.4.2015 A8-0128/53 

Pozměňovací návrh  53 
Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
za skupinu S&D 
 
Zpráva A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Víceletý plán pro populace tresky obecné, sledě obecného a šprota obecného v Baltském moři 
a rybolov využívající tyto populace 
COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Návrh nařízení 
Čl. 4 – odst. 1 a (nový) 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Jakmile budou k dispozici nenjovější 
vědecké údaje o rozmezích úmrtnosti nebo 
úrovních biomasy reprodukující se 
populace, Komise má v souladu s článkem 
15 pravomoc přijmout akty v přenesené 
pravomoci a umožnit tak přezkum plánu s 
ohledem na nejnovější veděcké údaje. V 
zájmu rybolovné činnosti a s cílem 
zachovat účinnost přijatých opatření 
týkajících se biomasy by přezkum měl být 
proveden v přiměřené době.  

Or. en 

 
 


