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22.4.2015 A8-0128/54 

Pozměňovací návrh  54 
Linnéa Engström 
za skupinu Verts/ALE 
Anja Hazekamp 
za skupinu GUE/NGL 
 
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 8 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Je vhodné stanovit vícedruhový plán 
rybolovu zohledňující dynamiku mezi 
populacemi tresky obecné, sledě obecného 
a šprota obecného, který bere u těchto 
populací v úvahu i druhy ulovené jako 
vedlejší úlovek, zejména populace platýse 
evropského, pakambaly východoatlantské, 
platýse bradavičnatého a pakambaly velké 
v Baltském moři. Cílem tohoto plánu by 
měla být snaha dosáhnout u dotčených 
populací maximálních udržitelných 
výnosů a zachovat je. 

(8) Konečným cílem je stanovit 
vícedruhový plán rybolovu zohledňující 
dynamiku mezi populacemi tresky obecné, 
sledě obecného a šprota obecného, který 
bere u těchto populací v úvahu i druhy 
ulovené jako vedlejší úlovek, zejména 
populace platýse evropského, pakambaly 
východoatlantské, platýse bradavičnatého 
a pakambaly velké v Baltském moři. Cílem 
tohoto plánu by mělo být opětovné 
stanovení, dosažení a zachování populací 
dotčených druhů nad úrovněmi 
umožňujícími dosahovat u dotčených 
populací maximální udržitelné výnosy při 
co největší minimalizaci dopadu na další 
druhy, jako jsou mořští ptáci a mořští 
savci, a na širší mořské prostředí 
v souladu s čl. 2 odst. 2 nařízení (ES) 
č. 1380/2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Pozměňovací návrh  55 
Linnéa Engström 
za skupinu Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
za skupinu GUE/NGL 
 
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. 1 – odst. 2 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Plán se vztahuje i na platýse 
evropského, platýse bradavičnatého, 
pakambalu velkou a pakambalu 
východoatlantskou v subdivizích ICES 
22–32 ulovené při rybolovu dotčených 
populací. 

2. Toto nařízení rovněž stanoví opatření 
týkající se vedlejších úlovků platýse 
evropského, platýse bradavičnatého, 
pakambaly velké a pakambaly 
východoatlantské v subdivizích ICES 22–
32 a náhodných úlovků mořských ptáků 
a mořských savců, která se mají použít při 
rybolovu populací uvedených v odstavci 1. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Pozměňovací návrh  56 
Linnéa Engström 
za skupinu Verts/ALE 
Ulrike Rodust 
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. 3 – odst. 1 – písm. b 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) zajištění zachování populací platýse 
evropského, pakambaly východoatlantské, 
platýse bradavičnatého a pakambaly velké 
v souladu s přístupem předběžné 
opatrnosti. 

b) zajištění zachování populací platýse 
evropského, pakambaly východoatlantské, 
platýse bradavičnatého a pakambaly velké 
nad úrovněmi, které umožňují dosahovat 
maximální udržitelný výnos. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Pozměňovací návrh  57 
Linnéa Engström 
za skupinu Verts/ALE 
Marco Affronte 
za skupinu EFDD 
 
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 nejnovější 
vědecké poznatky a podle možností 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 až 0,26 

Treska obecná ve 
východní části 
Baltského moře 

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

0 až FMSY 

Sleď obecný 
ve střední části 
Baltského moře 

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

0 až 0,22 

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

Sleď obecný 
v Botnickém moři 

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

0 až 0,12 

Sleď obecný 
v Botnickém 
zálivu 

není stanoveno Sleď obecný 
v Botnickém 
zálivu 

0 až FMSY 

Sleď obecný 
v západní části 
Baltského moře 

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

0 až 0,32 

Šprot obecný 
v Baltském moři 

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

0 až 0,26 

 Úmrtnost ryb (F) by měla být na úrovni 
0,8 x FMSY. 

Or. en 

Odůvodnění 

V návrhu Komise byly hodnoty v článku 4 předběžné, dokud nejsou k dispozici aktualizované 
informace ICES z procesu referenčního srovnání. ICES zveřejnila své konečné údaje dne 
31. března 2015, takže tímto pozměňovacím návrhem se vkládají nové hodnoty ICES do 
víceletého plánu, jak bylo dohodnuto při hlasování výboru PECH. 
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22.4.2015 A8-0128/58 

Pozměňovací návrh  58 
Linnéa Engström 
za skupinu Verts/ALE 
Anja Hazekamp 
za skupinu GUE/NGL 
 
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. 2 a (nový) 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Při stanovení rybolovných práv se 
zajistí, aby pravděpodobnost, že převýší 
hodnoty F-MSY uvedené v tabulce 
v odstavci 1, byla menší než 5 %. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Pozměňovací návrh  59 
Linnéa Engström 
za skupinu Verts/ALE 
 
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. 5 – odst. 2 a (nový) 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Když biomasa některé z dotčených 
populací klesne v určitém roce pod úrovně 
stanovené v níže uvedené tabulce, musí 
být přijata vhodná opatření k zastavení 
cíleného rybolovu příslušné populace: 

 Populace Mezní 
úroveň 

biomasy (v 
tunách) 

 Treska obecná 
v západní části 
Baltského moře 

26 000 

 Treska obecná ve 
východní části 
Baltského moře 

63 000 

 Sleď obecný 
ve střední části 
Baltského moře 

430 000 

 Sleď obecný 
v Rižském zálivu 

nejsou 
stanoveny 

 Sleď obecný 
v Botnickém moři 

nejsou 
stanoveny 

 Sleď obecný 
v Botnickém zálivu 

nejsou 
stanoveny 

 Sleď obecný 90 000 
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v západní části 
Baltského moře 

 Šprot obecný 
v Baltském moři 

410 000 

Or. en 

Odůvodnění 

Údaje v tabulce odpovídají hodnotám ICES pro B-lim, tj. bod, kdy je ohrožena reprodukční 
schopnost populace, což má za následek nižší přírůstek. Pro zajištění plného přírůstku by měl 
být cílený rybolov zastaven, dokud se populace nezotaví. 
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22.4.2015 A8-0128/60 

Pozměňovací návrh  60 
Linnéa Engström 
za skupinu Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
za skupinu GUE/NGL 
 
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. 6 – odst. 1 – návětí 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Konstatuje-li vědecké poradenství, že 
zachování kterékoli populace platýse 
evropského, platýse bradavičnatého, 
pakambaly velké a pakambaly 
východoatlantské v Baltském moři je 
ohroženo, je Komisi svěřena pravomoc 
přijmout v souladu s článkem 15 akty 
v přenesené pravomoci týkající se 
zvláštních opatření pro zachování 
ohrožené populace a kterékoli 
z následujících skutečností: 

1. Konstatuje-li vědecké poradenství, že 
zachování kterékoli populace platýse 
evropského, platýse bradavičnatého, 
pakambaly velké a pakambaly 
východoatlantské v Baltském moři je 
ohroženo, je Komisi svěřena pravomoc 
přijmout v souladu s článkem 15 akty 
v přenesené pravomoci týkající se 
zvláštních opatření pro ochranu vedlejších 
úlovků platýse evropského, platýse 
bradavičnatého, pakambaly velké 
a pakambaly východoatlantské 
a minimalizaci náhodných úlovků 
mořských ptáků a mořských savců 
a následujících technických opatření: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Pozměňovací návrh  61 
Linnéa Engström 
za skupinu Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Marisa Matias 
za skupinu GUE/NGL 
 
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 
Článek 14 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Šest let po vstupu tohoto plánu v platnost 
a poté každých dalších šest let Komise 
zajistí hodnocení dopadu tohoto plánu na 
populace, na něž se vztahuje toto nařízení, 
a na rybolov využívající tyto populace, 
zejména s cílem zohlednit změny ve 
vědeckém poradenství. Výsledky těchto 
hodnocení předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě. 

Šest let po vstupu tohoto plánu v platnost 
a poté každých dalších šest let Komise 
zajistí hodnocení dopadu tohoto plánu na 
populace, na něž se vztahuje toto nařízení, 
a na rybolov využívající tyto populace, 
jakož i na mořské ptáky a mořské savce, 
zejména s cílem zohlednit změny ve 
vědeckém poradenství. Výsledky těchto 
hodnocení předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Pozměňovací návrh  62 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
za skupinu GUE/NGL 
 
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. 6 – název 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Opatření v případě ohrožení platýse 
evropského, platýse bradavičnatého, 
pakambaly velké a pakambaly 
východoatlantské 

Technická opatření pro zachování platýse 
evropského, platýse bradavičnatého, 
pakambaly velké a pakambaly 
východoatlantské a náhodných úlovků 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Pozměňovací návrh  63 
Marco Affronte 
za skupinu EFDD 
Anja Hazekamp 
za skupinu GUE/NGL 
 
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. 3 – odst. 1 – návětí 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Úkolem plánu je přispět k cílům 
společné rybářské politiky uvedeným 
v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013, 
zejména: 

1. Úkolem plánu je zajistit dosažení cílů 
společné rybářské politiky uvedených 
v článku 2 nařízení (EU) č. 1380/2013 
a rámcové směrnice o strategii pro mořské 
prostředí 2008/56/ES, zejména: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Pozměňovací návrh  64 
Marco Affronte 
za skupinu EFDD 
Anja Hazekamp 
za skupinu GUE/NGL 
Linnéa Engström 
za skupinu Verts/ALE 
 
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. 9 – odst. 2 
 
 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Cílem opatření uvedených v odstavci 1 
je dosažení cílů stanovených v článku 3, 
a zejména ochrana nedospělých ryb nebo 
ryb ve tření. 

2. Cílem opatření uvedených v odstavci 1 
je dosažení cílů stanovených v článku 3, 
zejména ochrana nedospělých ryb a ryb ve 
tření a rovněž soulad s ekologickými 
právními předpisy Unie, jak je uvedeno ve 
článku 3a, a zajištění minimalizace 
negativních dopadů rybolovných činností 
na mořský ekosystém, jako jsou náhodné 
úlovky mořských ptáků a mořských savců. 

Or. en 

 
 


