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7,11/2018 A8-0337/98 

Pozměňovací návrh  98 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4a) Strategie minimálního úniku 

biomasy, jež je nezbytná pro udržení 

reprodukčních schopností rybích 

populací, je vhodná pro druhy s krátkou 

délkou života. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/99 

Pozměňovací návrh  99 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 4 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (4b) Zavedení přístupu minimálního 

úniku vyžaduje změny v odběru 

biologických vzorků a výzkumných 

protokolech, což si vyžádá určitou dobu – 

proto je možné zavést požadavek na 

přechodné období před těmito změnami. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Pozměňovací návrh  100 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 13 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(13) Za účelem stanovení rybolovných 

práv by měla existovat prahová hodnota 

pro rozmezí FMSY pro běžné použití, 

a pokud se má za to, že je dotčená 

populace v dobrém stavu, pak pro určité 

případy i vyšší horní mez. Rybolovná 

práva by mělo být možné stanovit na vyšší 

mez pouze tehdy, je-li to na základě 

vědeckého poradenství či důkazů nutné 

k dosažení cílů stanovených v tomto 

nařízení v rámci smíšeného rybolovu nebo 

je-li to zapotřebí k tomu, aby se předešlo 

újmě populace v důsledku vnitrodruhové 

či mezidruhové dynamiky, nebo aby se 

omezily rozdíly v rybolovných právech z 

roku na rok. 

vypouští se 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/101 

Pozměňovací návrh  101 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

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

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 15 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) U populací, u nichž jsou k dispozici 

referenční body, a za účelem uplatnění 

ochranných opatření je pro populace 

sardele obecné a sardinky obecné důležité 

stanovit referenční body pro zachování 

zdrojů, které jsou vyjádřeny jako MSY 

Btrigger a Blim. Jestliže stav populace 

klesne pod úroveň MSY Btrigger, měla by 

se úmrtnost způsobená rybolovem snížit 

pod FMSY. 

(15) U populací, u nichž jsou k dispozici 

referenční body, a za účelem uplatnění 

ochranných opatření je pro populace 

sardele obecné a sardinky obecné důležité 

stanovit referenční body pro zachování 

zdrojů, které jsou vyjádřeny jako Blim , 

MSY B-escapement a F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Pozměňovací návrh  102 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 ca) „hodnotou „MSY B-escapement“ 

se rozumí deterministický limit biomasy, 

pod nímž je populace považována za 

populaci se sníženou reprodukční 

schopností, včetně jakýchkoli 

požadovaných dalších rezerv biomasy. V 

souvislosti se strategií MSY B-

escapement, představuje MSY B-

escapement  minimální množství biomasy, 

která by měla každoročně zůstat v moři po 

rybolovu přinášejícím nejvyšší udržitelné 

výnosy tím, že bude zachována dostatečná 

biomasa reprodukující se populace, aby 

byla plná reprodukční schopnost zajištěna 

s 95% pravděpodobností. Hodnotu MSY 

B-escapement každoročně stanoví 

Vědeckotechnický a hospodářský výbor 

pro rybářství (VTHVR); 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/103 

Pozměňovací návrh  103 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c b (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cb) „hodnotou F-cap“ se rozumí 

omezení rychlostí využívání při vysoké 

biomase a stanoví ji VTHVR. Omezením 

hodnoty F se zvýší únik biomasy 

proporcionálně k velikosti populace a 

zachová se vysoká pravděpodobnost toho, 

že bude ponechána minimální biomasa 

reprodukující se populace; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/104 

Pozměňovací návrh  104 

Marco Affronte 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající 

tyto populace 

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

Návrh nařízení 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c c (nové)  

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 cc) „nejlepšími dostupnými vědeckými 

stanovisky“ se rozumí veřejně dostupná 

vědecká stanoviska podložená 

nejnovějšími vědeckými údaji a metodami, 

která byla vydána nebo přezkoumána 

nezávislým unijním nebo mezinárodním 

vědeckým subjektem uznávaným na unijní 

nebo mezinárodní úrovni, jako je např. 

Vědeckotechnický a hospodářský výbor 

pro rybářství (VTHVR) a Generální 

komise pro rybolov ve Středozemním moři 

(GFCM), a která splňují požadavky 

článku 25 nařízení (EU) č. 1380/2013. 

Or. en 

 

 


