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22.4.2015 A8-0128/50 

Pozmeňujúci návrh  50 
Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej 

v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Návrh nariadenia 
Odôvodnenie 25 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(25) Pokiaľ ide o časový rámec, očakáva 

sa, že v prípade dotknutých populácií by sa 

maximálny udržateľný výnos mal 

dosiahnuť do roku 2015. Následne by sa 

mal zachovávať. 

(25) Pokiaľ ide o časový rámec, v prípade 

dotknutých populácií by sa cieľ mal podľa 

možnosti dosiahnuť do roku 2015. 

Dosiahnutie mier využívania 

k neskoršiemu dátumu by sa malo povoliť 

iba vtedy, ak by ich dosiahnutie do roku 

2015 vážne ohrozilo sociálnu 

a hospodársku udržateľnosť dotknutých 

rybárskych flotíl. Tieto miery by sa mali 

po roku 2015 dosiahnuť čo najskôr 

a v každom prípade najneskôr v roku 

2020. Cieľ by sa mal od uvedených 

dátumov zachovávať. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/51 

Pozmeňujúci návrh  51 
Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 
v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej 

v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 1 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti v 

prípade dotknutých populácií sa dosiahne 

do roku 2015 a následne sa bude 

zachovávať v rámci týchto pásiem: 

1. Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti 

zohľadní najnovšie vedecké odporúčanie 

a dosiahne sa do roku 2015 tam, kde je to 

možné, a postupne, na vzostupnom 

základe, najneskôr do roku 2020 a potom 

sa bude zachovávať pre príslušné 

populácie. Rybolovná úmrtnosť v prípade 

dotknutých populácií sa stanoví v rámci 

týchto pásiem: 

Populácia Cieľová miera 

rybolovnej 

úmrtnosti 

Populácia Cieľová miera 

rybolovnej 

úmrtnosti 

treska škvrnitá v 

západnej oblasti 

Baltského mora 

0,23 – 0,29 treska škvrnitá v 

západnej oblasti 

Baltského mora 

0 – FMSY 

treska škvrnitá vo 

východnej oblasti 

Baltského mora 

0,41 – 0,51 treska škvrnitá vo 

východnej oblasti 

Baltského mora 

0 – FMSY 

sleď atlantický v 

centrálnej oblasti 

Baltského mora 

0,23 – 0,29 sleď atlantický v 

centrálnej oblasti 

Baltského mora 

0 – FMSY 

sleď atlantický v 

Rižskom zálive 

0,32 – 0,39 sleď atlantický v 

Rižskom zálive 

0 – FMSY 

sleď atlantický v 

Botnickom mori 

0,13 – 0,17 sleď atlantický v 

Botnickom mori 

0 – FMSY 

sleď atlantický v 

Botnickom zálive 

neurčená sleď atlantický v 

Botnickom zálive 

neurčená 

sleď atlantický v 

západnej oblasti 

0,25 – 0,31 sleď atlantický v 

západnej oblasti 

0 – FMSY 
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Baltského mora Baltského mora 

šprota severná v 

Baltskom mori 

0,26 – 0,32 šprota severná v 

Baltskom mori 

0 – FMSY 

 Hodnoty pre FMSY (rybolovná úmrtnosť 

v súlade s dosiahnutím maximálneho 

udržateľného výnosu) sa prevezmú 

z posledného dostupného spoľahlivého 

vedeckého odporúčania a rybolovná 

úmrtnosť (F) by mala byť nižšia než 

FMSY. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Pozmeňujúci návrh  52 
Nils Torvalds 
v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej 

v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 1 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti v 

prípade dotknutých populácií sa dosiahne 

do roku 2015 a následne sa bude 

zachovávať v rámci týchto pásiem: 

1. Cieľová hodnota rybolovnej úmrtnosti 

zohľadní najnovšie vedecké odporúčanie 

a dosiahne sa do roku 2015 tam, kde je to 

možné, a postupne, na vzostupnom 

základe, najneskôr do roku 2020 a potom 

sa bude zachovávať pre príslušné 

populácie. Rybolovná úmrtnosť v prípade 

dotknutých populácií sa stanoví v rámci 

týchto pásiem: 

Populácia Cieľová miera 

rybolovnej 

úmrtnosti 

Populácia Cieľová miera 

rybolovnej 

úmrtnosti 

treska škvrnitá v 

západnej oblasti 

Baltského mora 

0,23 – 0,29 treska škvrnitá v 

západnej oblasti 

Baltského mora 

0 až 0,26 

treska škvrnitá vo 

východnej oblasti 

Baltského mora 

0,41 – 0,51 treska škvrnitá vo 

východnej oblasti 

Baltského mora 

0 až FMSY 

sleď atlantický v 

centrálnej oblasti 

Baltského mora 

0,23 – 0,29 sleď atlantický v 

centrálnej oblasti 

Baltského mora 

0 až 0,22 

sleď atlantický v 

Rižskom zálive 

0,32 – 0,39 sleď atlantický v 

Rižskom zálive 

0 až 0,32 

sleď atlantický v 

Botnickom mori 

0,13 – 0,17 sleď atlantický v 

Botnickom mori 

0 až 0,12 

sleď atlantický v neurčená sleď atlantický v 0 až FMSY 
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Botnickom zálive Botnickom zálive 

sleď atlantický v 

západnej oblasti 

Baltského mora 

0,25 – 0,31 sleď atlantický v 

západnej oblasti 

Baltského mora 

0 až 0,32 

šprota severná v 

Baltskom mori 

0,26 – 0,32 šprota severná v 

Baltskom mori 

0 až 0,26 

 Rybolovná úmrtnosť (F) by mala 

smerovať k hodnote 0,8 x FMSY. 

Or. en 

Odôvodnenie 

ICES uverejnila konečné údaje 31. marca 2015. Tento pozmeňujúci návrh je technickou 

aktualizáciou a doplní posledné aktualizované hodnoty ICES do článku 4 nariadenia, ako 

bolo prijaté vo Výbore pre rybárstvo. 
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22.4.2015 A8-0128/53 

Pozmeňujúci návrh  53 
Ulrike Rodust, Isabelle Thomas 
v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0128/2015 
Jarosław Wałęsa 
Viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického a šproty severnej 

v Baltskom mori a pre rybolov využívajúci tieto populácie 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Návrh nariadenia 
Článok 4 – odsek 1 a (nový) 
 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. Keď budú k dispozícii nové vedecké 

údaje týkajúce sa miery úmrtnosti alebo 

minimálnych úrovní neresiacej sa 

biomasy, Komisia má právomoc prijímať 

delegované akty v súlade s článkom 15 

tak, aby bolo možné prehodnotiť tento 

plán na základe najnovších vedeckých 

údajov. Aktualizácia by sa mala 

uskutočniť v súlade s primeraným 

časovým harmonogramom, a to v záujme 

rybolovnej činnosti aj s cieľom sledovať 

účinnosť prijatých opatrení týkajúcich sa 

biomasy. 

Or. en 

 

 


