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22.4.2015 A8-0128/54 

Pozmeňujúci návrh  54 
Linnéa Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 
Anja Hazekamp 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 8 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Je vhodné stanoviť viacdruhový 
rybolovný plán, v ktorom sa zohľadní 
dynamika medzi populáciami tresky, sleďa 
a šproty a zvážia sa aj druhy lovené ako 
vedľajší úlovok pri love týchto populácií, 
najmä populácie platesy veľkej, kalkana 
hladkého, platesy bradavičnatej a kalkana 
veľkého v Baltskom mori. Cieľom tohto 
plánu by malo byť zameranie sa na 
dosiahnutie a udržanie maximálneho 

udržateľného výnosu príslušných 

populácií. 

(8) Konečným cieľom je stanoviť 
viacdruhový rybolovný plán, v ktorom sa 
zohľadní dynamika medzi populáciami 
tresky, sleďa a šproty a zvážia sa aj druhy 
lovené ako vedľajší úlovok pri love týchto 
populácií, najmä populácie platesy veľkej, 
kalkana hladkého, platesy bradavičnatej a 
kalkana veľkého v Baltskom mori. Cieľom 
tohto plánu by malo byť obnovenie, 
dosiahnutie a udržanie populácie 

príslušných druhov nad úrovňami, pri 

ktorých možno dosiahnuť maximálny 

udržateľný výnos príslušných populácií, 

pričom by sa mal čo najviac 

minimalizovať vplyv na iné druhy, ako sú 

morské vtáky a morské cicavce, a na širšie 

morské prostredie, a to v súlade s článkom 

2 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1380/2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Pozmeňujúci návrh  55 
Linnéa Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 1 – odsek 2 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Plán sa uplatňuje aj na platesu veľkú, 
platesu bradavičnatú, kalkana veľkého a 

kalkana hladkého v poddivíziách ICES 22 
až 32 ulovených pri love dotknutých 
populácií. 

2. Toto nariadenie stanovuje aj opatrenia 
týkajúce sa vedľajších úlovkov platesy 

veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana 

veľkého a kalkana hladkého v 
poddivíziách ICES 22 – 32 a náhodných 
úlovkov morských vtákov a morských 

cicavcov, ktoré sa majú uplatniť pri love 
populácií uvedených v odseku 1. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Pozmeňujúci návrh  56 
Linnéa Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 
Ulrike Rodust 
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 3 – odsek 1 – písmeno b 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(b) zaistenie ochrany populácií platesy 
veľkej, kalkana hladkého, platesy 
bradavičnatej a kalkana veľkého v súlade s 
prístupom predbežnej opatrnosti. 

(b) zaistenie ochrany populácií platesy 
veľkej, kalkana hladkého, platesy 
bradavičnatej a kalkana veľkého nad 
úrovne, pri ktorých možno dosiahnuť 

maximálny udržateľný výnos. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Pozmeňujúci návrh  57 
Linnéa Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 
Marco Affronte 
v mene skupiny EFDD 
 
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. Pokiaľ ide o cieľovú hodnotu 
rybolovnej úmrtnosti, zohľadní sa 

najnovšie vedecké odporúčanie a podľa 
možností sa dosiahne do roku 2015 a 
postupným spôsobom najneskôr do roku 

2020 a potom sa bude zachovávať pre 
príslušné populácie. Rybolovná úmrtnosť 
sa v prípade dotknutých populácií bude 
zachovávať 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 
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sleď atlantický v 
Botnickom zálive 

neurčená sleď atlantický v 
Botnickom zálive 

0 až FMSY 

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 

 Cieľom by malo byť dosiahnuť rybolovnú 

úmrtnosť (F) na úrovni 0,8 x FMSY. 

 

Or. en 

Odôvodnenie 

V návrhu COM boli hodnoty v článku 4 predbežné, kým budú aktualizované informácie od 
ICES postupom referenčného porovnávania. ICES uverejnila svoje konečné údaje 31. marca 
2015, takže týmto pozmeňujúcim návrhom sa zavádzajú nové hodnoty ICES do viacročného 
plánu, ako bolo dohodnuté počas hlasovania výboru. 
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22.4.2015 A8-0128/58 

Pozmeňujúci návrh  58 
Linnéa Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 
Anja Hazekamp 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 2 a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Rybolovné možnosti sa stanovia takým 

spôsobom, aby sa zabezpečilo, že 

pravdepodobnosť, že prevýšia hodnoty F-

MSY uvedené v tabuľke v bode 1, bude 

nižšia než 5 %. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Pozmeňujúci návrh  59 
Linnéa Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 5 – odsek 2 a (nový) 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Keď sa biomasa ktorejkoľvek z 

dotknutých populácií na určitý rok 

dostane pod úrovne uvedené v 

nasledujúcej tabuľke, prijmú sa 

primerané opatrenia na zastavenie 

cieleného rybolovu pre príslušnú 

populáciu: 

 Populácia Limitná 

úroveň 

biomasy (v 

tonách) 

 treska škvrnitá v 

západnej oblasti 

Baltského mora 

26 000 

 treska škvrnitá vo 

východnej oblasti 

Baltského mora 

63 000 

 sleď atlantický v 

centrálnej oblasti 

Baltského mora 

430 000 

 sleď atlantický v 

Rižskom zálive 
neurčená 

 sleď atlantický v 

Botnickom mori 
neurčená 

 sleď atlantický v 

Botnickom zálive 
neurčená 
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 sleď atlantický v 

západnej oblasti 

Baltského mora 

90 000 

 šprota severná v 

Baltskom mori 
410 000 

Or. en 

Odôvodnenie 

Údaje v tabuľke zodpovedajú ICES hodnotám pre b-lim, bod, v ktorom je reprodukčná 
schopnosť populácie ohrozená, čo vedie k nižšiemu dopĺňaniu jedincov. S cieľom zabezpečiť 
plné doplnenie jedincov by sa mal cielený rybolov zastaviť až do obnovy populácií. 
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22.4.2015 A8-0128/60 

Pozmeňujúci návrh  60 
Linnéa Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 6 – odsek 1 – úvodná časť 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, 
že ktorákoľvek z populácií platesy veľkej, 
platesy bradavičnatej, kalkana veľkého 
alebo kalkana hladkého v Baltskom mori je 
ohrozená, Komisia je splnomocnená prijať 
v súlade s článkom 15 delegované akty 
týkajúce sa špecifických opatrení na 
ochranu ohrozenej populácie a týkajúce 
sa: 

1. Ak sa vo vedeckom odporúčaní uvádza, 
že ktorákoľvek z populácií platesy veľkej, 
platesy bradavičnatej, kalkana veľkého 
alebo kalkana hladkého v Baltskom mori je 
ohrozená, Komisia je splnomocnená prijať 
v súlade s článkom 15 delegované akty 
týkajúce sa špecifických opatrení na 
ochranu vedľajších úlovkov platesy 
veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana 

veľkého a kalkana hladkého a 

minimalizáciu náhodných úlovkov 

morských vtákov a morských cicavcov a 
týchto technických opatrení: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Pozmeňujúci návrh  61 
Linnéa Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 
Anja Hazekamp, Marisa Matias 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 14 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu 
tohto plánu na populácie, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov 
využívajúci tieto populácie, a najmä na 
zohľadnenie zmien vo vedeckých 
odporúčaniach, a to šesť rokov od 
nadobudnutia účinnosti plánu a potom 
každých šesť rokov. Komisia predloží 
výsledky týchto hodnotení Európskemu 
parlamentu a Rade. 

Komisia zabezpečí hodnotenie vplyvu 
tohto plánu na populácie, na ktoré sa 
vzťahuje toto nariadenie, a na rybolov 
využívajúci tieto populácie, ako aj na 
morské vtáky a morské cicavce, a najmä 
na zohľadnenie zmien vo vedeckých 
odporúčaniach, a to šesť rokov od 
nadobudnutia účinnosti plánu a potom 
každých šesť rokov. Komisia predloží 
výsledky týchto hodnotení Európskemu 
parlamentu a Rade. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Pozmeňujúci návrh  62 
Anja Hazekamp, Lidia Senra Rodríguez, Marisa Matias 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 6 – názov 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Opatrenia v prípade ohrozenia platesy 
veľkej, platesy bradavičnatej, kalkana 
veľkého a kalkana hladkého 

Technické opatrenia na zachovanie 
platesy veľkej, platesy bradavičnatej, 
kalkana veľkého a kalkana hladkého a 
náhodných úlovkov 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Pozmeňujúci návrh  63 
Marco Affronte 
v mene skupiny EFDD 
Anja Hazekamp 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 3 – odsek 1 – úvodná časť 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľom plánu je prispieť k plneniu 
cieľov spoločnej rybárskej politiky 
uvedeným v článku 2 nariadenia (EÚ) 
č. 1380/2013, a najmä: 

1. Plán zabezpečuje plnenie cieľov 
spoločnej rybárskej politiky uvedených v 
článku 2 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 a 
smernici o morskej stratégii (MSFD) 
2008/56/ES, najmä pokiaľ ide o: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Pozmeňujúci návrh  64 
Marco Affronte 
v mene skupiny EFDD 
Anja Hazekamp 
v mene skupiny GUE/NGL 
Linnéa Engström 
v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 9 – odsek 2 
 
 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa 
zameriavajú na dosiahnutie cieľa 
stanoveného v článku 3, a najmä pokiaľ ide 
o ochranu mladých jedincov alebo 
neresiacich sa rýb. 

2. Opatrenia uvedené v odseku 1 sa 
zameriavajú na dosiahnutie cieľa 
stanoveného v článku 3, a najmä pokiaľ ide 
o ochranu mladých jedincov a neresiacich 
sa rýb, ako aj súlad s environmentálnymi 
právnymi predpismi stanovenými v článku 

3a a zabezpečenie minimalizácie 

negatívnych vplyvov rybolovných činností 

na morský ekosystém, napr. náhodných 
úlovkov morských vtákov a morských 

cicavcov. 

Or. en 

 
 


