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7.11.2018 A8-0337/88 

Predlog spremembe  88 

Norica Nicolai 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (ca) „Ciljna količina pobegle biomase 

za dosego največjega trajnostnega 

donosa“ pomeni deterministično mejno 

vrednost biomase, pod katero ima stalež 

zmanjšano sposobnost razmnoževanja, 

vključno z morebiti potrebno zalogo 

biomase. V okviru strategije o tej ciljni 

količini je to minimalna biomasa, ki bi 

morala vsako leto ostati v morju po 

ribolovu in ki zagotavlja največji 

trajnostni donos, saj omogoča, da se 

ohrani toliko biomase drstitvenega 

staleža, kolikor je je potrebne za 

zagotovitev polne reproduktivne 

zmogljivosti s 95-odstotno verjetnostjo. 

Ciljno količino pobegle biomase za dosego 

največjega trajnostnega donosa vsako leto 

določi Znanstveni, tehnični in 

gospodarski odbor za ribištvo; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/89 

Predlog spremembe  89 

Norica Nicolai 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 2 – odstavek 2 – točka c b (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  (cb) „Zgornja meja umrljivosti rib“ 

pomeni omejitev stopenj izkoriščanja, 

kadar je biomase veliko, določi pa jo 

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor 

za ribištvo. Z omejitvijo ribolovne 

umrljivosti se v razmerju do velikosti 

staleža poveča pobegla biomasa, s čimer 

se ohrani velika verjetnost za dosego 

minimalne količine biomase, ki se pusti za 

drstenje; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/90 

Predlog spremembe  90 

Norica Nicolai 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 4 – odstavek 1 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  1a. V primeru uporabe strategije o pobegli 

biomasi in v skladu s členom 16(4) 

Uredbe (EU) št. 1380/2013 Svet pri 

določitvi ribolovnih možnosti za 

posamezni stalež od ribolovnega leta 2022 

naprej določa ribolovne možnosti tako, da 

ustrezajo ocenjeni biomasi staleža, ki 

presega ciljno količino pobegle biomase 

za dosego največjega trajnostnega donosa, 

pri čemer ribolovna umrljivost ne sme 

presegati zgornje meje zanjo. 

 Na podlagi najboljšega razpoložljivega 

znanstvenega mnenja se delež odstranljive 

biomase staleža, ki presega ciljno količino 

pobegle biomase za dosego največjega 

trajnostnega donosa določi tako, da je 

dovoljeni ulov z manj kot 5-odstotno 

verjetnostjo pod mejno referenčno točko 

za biomaso drstitvenega staleža (Blim). 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/91 

Predlog spremembe  91 

Norica Nicolai 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 5 – odstavek 3 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  3a. Na podlagi tega načrta se od 

Znanstvenega, tehničnega in 

gospodarskega odbora za ribištvo 

zahtevajo naslednje referenčne točke 

ohranjanja za zaščito popolne sposobnosti 

razmnoževanja zadevnih staležev: 

 (a) ciljna količina pobegle biomase za 

dosego največjega trajnostnega donosa; 

 (b) mejna referenčna točka za biomaso 

drstitvenega staleža; 

 (c) zgornja meja ribolovne umrljivosti. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/92 

Predlog spremembe  92 

Norica Nicolai 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Večletni načrt za male pelagične staleže v Jadranskem morju in ribolov, ki izkorišča te staleže 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

Predlog uredbe 

Člen 6 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

  Člen 6a 

Predložitev znanstvenih podatkov 

 Če razpoložljivo znanstveno mnenje in 

najnovejši podatki, pridobljeni z 

metodologijami in protokoli, sprejetimi v 

skladu z drugim odstavkom, ob izteku 

prvih treh let izvajanja tega večletnega 

načrta kažejo, da staleži ne dosegajo ravni 

FMSY, se uporabi strategija o pobegli 

biomasi.  

Države članice podprejo izvajanje tega 

načrta z izvedbo znanstvenih raziskav na 

morju in zagotavljanjem podatkov o ulovu 

na podlagi dogovorjenih znanstvenih 

protokolov: 

 (i)  za staleže sardona in sardele velja 

za odčitavanje otolita in akustične 

ehograme skupni mednarodni protokol 

Italije, Hrvaške in Slovenije, ki ga je treba 

pripraviti do 1. decembra 2019; 

 (ii)  akustične raziskave v Jadranskem 

morju se izvajajo po istem 

harmoniziranem znanstvenem protokolu, 

ki je skladen z raziskavo MEDIAS, in 

zaradi popolne primerljivosti rezultatov 

potekajo v morju vsako leto v istih 

mesecih; 

 (iii)  akustične raziskave so najkasneje 

en mesec po zaključku raziskave na voljo 
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za znanstveno oceno ribolovnih možnosti 

za naslednje leto; 

 (iv) podatki o ulovu za posamezni stalež se 

zagotavljajo mesečno, informacije o 

starosti ulova pa se zagotovijo do 

1. novembra vsako leto, s čimer se 

omogočita popolno spremljanje ribolova 

in pravočasna priprava znanstvenega 

mnenja za določitev ribolovnih možnosti.  

 Če se ne predložijo podatki in ocene iz 

točk (i) do (iv), se ribolovne možnosti 

zmanjšajo. 

Or. en 

 

 


