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7.11.2018 A8-0337/98 

Poprawka  98 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 a (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4a) Strategia polegająca na 

zapewnieniu minimalnej wielkości 

biomasy niezbędnej do zagwarantowania, 

by zdolność reprodukcyjna stada nie 

została osłabiona, jest odpowiednia w 

odniesieniu do gatunków krótko żyjących. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/99 

Poprawka  99 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 4 b (nowy) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 (4b) Wprowadzenie podejścia opartego 

na minimalnej wielkości biomasy wymaga 

zmian w protokołach pobierania próbek 

biologicznych i protokołach badań, które 

to zmiany wymagają czasu, dlatego 

konieczny jest okres przejściowy przed 

wdrożeniem. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/100 

Poprawka  100 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 13 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(13) Na potrzeby ustalania uprawnień do 

połowów należy co do zasady stosować 

pułap przedziałów FMSY oraz, z 

zastrzeżeniem uznania stanu danego stada 

za dobry, wyznaczyć górny limit dla 

niektórych przypadków. Uprawnienia do 

połowów powinny być ustalane do 

wysokości górnego limitu wyłącznie 

wówczas, gdy na podstawie opinii 

naukowej lub dowodu jest to niezbędne do 

osiągnięcia celów określonych w 

niniejszym rozporządzeniu w odniesieniu 

do połowów wielogatunkowych lub do 

uniknięcia szkody dla stada z powodu 

dynamiki wewnątrz- lub 

międzygatunkowej, lub w celu 

ograniczenia rocznych wahań w 

wysokości uprawnień do połowów. 

skreśla się 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/101 

Poprawka  101 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Motyw 15 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(15) W przypadku stad, dla których są 

one dostępne, oraz na potrzeby stosowania 

środków ochronnych należy określić 

punkty odniesienia ochrony wyrażone jako 

MSY Btrigger oraz Blim dla stad sardeli i 

sardynek. Jeśli liczebność stada spadnie 

poniżej MSY Btrigger, śmiertelność 

połowowa powinna zostać zredukowana 

poniżej wartości FMSY. 

(15) W przypadku stad, dla których są 

one dostępne, oraz na potrzeby stosowania 

środków ochronnych należy określić 

punkty odniesienia ochrony wyrażone jako 

Blim, MSY B-escapement i F-cap dla stad 

sardeli i sardynek. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/102 

Poprawka  102 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c a (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 ca) „wielkość biomasy pozwalającej na 

osiągnięcie MSY” (MSY B-escapement) 

oznacza deterministyczny limit wielkości 

biomasy, poniżej którego uznaje się, że 

stado ma ograniczoną zdolność 

reprodukcyjną, z uwzględnieniem 

wymaganych dodatkowych buforów 

biomasy. W kontekście strategii wielkości 

biomasy pozwalającej na osiągnięcie MSY 

wielkość biomasy pozwalającej na 

osiągnięcie MSY oznacza minimalną 

wielkość biomasy, która powinna 

pozostawać w morzu każdego roku po 

połowie, pozwalającą na osiągnięcie 

najwyższego podtrzymywalnego połowu 

przez utrzymanie wystarczającej biomasy 

stada tarłowego, aby zapewnić pełną 

zdolność reprodukcyjną z 

prawdopodobieństwem wynoszącym 95 %. 

Wielkość biomasy pozwalającą na 

osiągnięcie MSY określa co roku STECF; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/103 

Poprawka  103 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c b (nowa) 

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cb) „F-cap” oznacza limit wskaźników 

eksploatacji, gdy biomasa jest wysoka, i 

jest określany przez STECF. Przez 

zastosowanie górnego limitu F wielkość 

biomasy pozwalającej na osiągnięcie MSY 

jest zwiększana proporcjonalnie do 

wielkości stada, co utrzymuje wysokie 

prawdopodobieństwo osiągnięcia 

minimalnej wielkości biomasy pozostałej 

do odbycia tarła; 

Or. en 



 

AM\1168501PL.docx  PE602.914v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

7.11.2018 A8-0337/104 

Poprawka  104 

Marco Affronte 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów 

tych zasobów 

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia 

 Artykuł 2 – ustęp 2 – litera c c (nowa)  

 

 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

 cc) „Najlepsze dostępne opinie naukowe” 

odnoszą się do powszechnie dostępnych 

opinii naukowych, których podstawę 

stanowią najbardziej aktualne dane i 

metody naukowe i które zostały wydane 

albo zrecenzowane przez niezależną 

instytucję naukową uznaną na szczeblu 

unijnym lub międzynarodowym, taką jak 

Komitet Naukowo-Techniczny i 

Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) i 

Generalna Komisja Rybołówstwa Morza 

Śródziemnego (GFCM), i które spełniają 

wymogi art. 25 rozporządzenia (UE) nr 

1380/2013. 

Or. en 

 

 


