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7.11.2018 A8-0337/105 

Pozmeňujúci návrh  105 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Cieľová hodnota rybolovnej 

úmrtnosti sa pri dotknutých populáciách 

musí dosiahnuť čo možno najskôr a 

postupne najneskôr do roku 2020 a 

odvtedy sa bude udržiavať v rozpätiach 

hodnôt uvedených v prílohe I a v súlade s 

cieľmi stanovenými v článku 3 ods. 1. 

1. V súlade s článkom 16 ods. 4 

nariadenia (EÚ) č. 1380/2013, keď Rada 

stanovuje rybolovné možnosti pre každú 

populáciu so začiatkom v rybolovnom 

roku 2021, stanoví ich tak, aby 

zodpovedali odhadovanej biomase 

populácie presahujúcej hodnotu MSY B-

escapement, ale s obmedzením umožňujúcim 

rybolovnú úmrtnosť, ktorá nie je vyššia 

ako obmedzenie miery využívania (F-cap).    

Podiel odstrániteľnej biomasy populácie 

presahujúcej hodnotu MSY B-escapement 

stanovuje každoročne STECF tak, aby 

povolený výlov viedol k menej ako 5 % 

pravdepodobnosti, že biomasa neresiacej 

sa populácie klesne pod hodnotu Blim.  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/106 

Pozmeňujúci návrh  106 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak sa vo vedeckých odporúčaniach 

uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie 

jednej z oboch dotknutých populácií je pod 

hraničným referenčným bodom pre 

biomasu neresiacej sa populácie (Blim) 

stanoveným v stĺpci B prílohy II k tomuto 

nariadeniu, prijmú sa ďalšie nápravné 

opatrenia s cieľom zabezpečiť rýchly 

návrat príslušnej populácie nad úrovne, pri 

ktorých je možné získať MSY. Odchylne 

od článku 4 ods. 2 a 4 môže medzi tieto 

opatrenia patriť najmä pozastavenie 

cieleného lovu dotknutej populácie a 

primerané zníženie rybolovných možností. 

3. Ak sa vo vedeckých odporúčaniach 

uvádza, že biomasa neresiacej sa populácie 

jednej z oboch dotknutých populácií je pod 

hraničným referenčným bodom pre 

biomasu neresiacej sa populácie (Blim), 

prijmú sa ďalšie nápravné opatrenia s 

cieľom zabezpečiť rýchly návrat príslušnej 

populácie nad úrovne, pri ktorých je možné 

dosiahnuť hodnotu MSY B-escapement. 

Odchylne od článku 4 ods. 1 môže medzi 

tieto nápravné opatrenia patriť najmä 

zníženie rybolovných možností, ktoré je 

dostatočné na to, aby sa na nasledujúci 

rok obnovila populácia na úroveň MSY B-

escapement, alebo v prípade potreby 

pozastavenie cieleného lovu dotknutej 

populácie. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/107 

Pozmeňujúci návrh  107 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 3 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 3a. STECF požaduje každoročne tieto 

ochranné referenčné body na 

zabezpečenie úplnej reprodukčnej 

schopnosti dotknutých populácií na 

základe tohto plánu: 

 a) MSY B-escapement; 

 b) Blim; 

 c) F-cap. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/108 

Pozmeňujúci návrh  108 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 6– odsek 1 – úvodná časť 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že na 

zachovanie populácií malých pelagických 

druhov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto 

nariadenia je potrebné prijať nápravné 

opatrenia, alebo – v prípade sardely 

európskej a sardinky európskej – keď v 

danom roku úroveň neresiacej sa biomasy 

jednej z týchto dvoch populácií klesne pod 

ochranné referenčné body stanovené v 

stĺpci A prílohy II k tomuto nariadeniu, 

Komisia je splnomocnená prijať 

delegované akty v súlade s článkom 16 

tohto nariadenia a článkom 18 nariadenia 

(EÚ) č. 1380/2013 k týmto aspektom: 

Ak z vedeckých odporúčaní vyplýva, že na 

zachovanie populácií malých pelagických 

druhov uvedených v článku 1 ods. 2 tohto 

nariadenia je potrebné prijať nápravné 

opatrenia, alebo – v prípade sardely 

európskej a sardinky európskej – keď v 

danom roku úroveň neresiacej sa biomasy 

jednej z týchto dvoch populácií klesne pod 

hodnotu MSY B-escapement, Komisia je 

splnomocnená prijať delegované akty v 

súlade s článkom 16 tohto nariadenia a 

článkom 18 nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 

k týmto technickým opatreniam: 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/109 

Pozmeňujúci návrh  109 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 6 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 6a 

 Poskytovanie vedeckých údajov 

 Na podporu vykonávania tohto plánu 

členské štáty vykonávajú vedecké 

prieskumy na mori a poskytujú údaje o 

úlovkoch na základe dohodnutých 

vedeckých protokolov takto: 

 a) pre zásoby sardely európskej a sardinky 

podlieha sledovanie otolitov a akustické 

echogramy spoločnému medzinárodnému 

protokolu medzi Talianskom, 

Chorvátskom a Slovinskom, ktorý sa má 

vypracovať do 1. decembra 2019; 

 b) akustické prieskumy vykonávané v 

Jadranskom mori sa riadia rovnakým 

harmonizovaným vedeckým protokolom v 

súlade s MEDIAS a každý rok sa 

vykonávajú na mori v rovnakých 

mesiacoch, aby sa zabezpečila úplná 

porovnateľnosť výsledkov; 

 c) akustické prieskumy sa sprístupňujú na 

vedecké posúdenie rybolovných možností 

na nasledujúci rok, a to najneskôr jeden 

mesiac po ukončení prieskumu; 

 d) údaje o úlovkoch pre každú populáciu 

sa poskytujú mesačne, každý rok k 1. 

novembru sa poskytujú údaje o úlovkoch 
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podľa veku s cieľom zabezpečiť úplné 

monitorovanie rybolovu a poskytovanie 

vedeckého poradenstva v dostatočnom 

časovom predstihu na stanovenie 

rybolovných možností.  

 Neposkytnutie údajov a posúdení 

uvedených v písmenách a) až d) povedie k 

zníženiu rybolovných možností na 

nasledujúci rok o 10 %. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/110 

Pozmeňujúci návrh  110 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 6 b (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Článok 6b 

 Technické opatrenia 

 1. Komisia je v súlade s článkom 15 tohto 

nariadenia a článkom 18 nariadenia (EÚ) 

č. 1380/2013 v záujme doplnenia tohto 

nariadenia splnomocnená prijímať 

delegované akty týkajúce sa týchto 

technických opatrení: 

 a) špecifikácií vlastností rybárskeho 

výstroja a pravidiel jeho používania 

s cieľom zabezpečiť alebo zlepšiť 

selektívnosť, znížiť nechcené úlovky 

alebo minimalizovať negatívny vplyv na 

ekosystémy; 

 b) špecifikácií úprav alebo zariadení na 

doplnenie rybárskeho výstroja s cieľom 

zabezpečiť alebo zlepšiť selektívnosť, 

znížiť nechcené úlovky alebo 

minimalizovať negatívny vplyv na 

ekosystém; 

 c) obmedzení alebo zákazov používania 

určitého rybárskeho výstroja a 

rybolovných činností v určitých oblastiach 

alebo obdobiach s cieľom chrániť 

neresiace sa ryby, ryby nedosahujúce 

minimálnu ochrannú referenčnú veľkosť 

alebo necieľové druhy rýb alebo 
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minimalizovať negatívny vplyv na 

ekosystém a 

 d) stanovenie minimálnych ochranných 

referenčných veľkostí pre ktorúkoľvek 

z týchto populácií, na ktoré sa vzťahuje 

toto nariadenie, s cieľom zabezpečiť 

ochranu rybej mlade morských 

organizmov. 

 2. Opatrenia uvedené v odseku 1 tohto 

článku prispievajú k dosiahnutiu cieľov 

stanovených v článku 3. 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0337/111 

Pozmeňujúci návrh  111 

Marco Affronte 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0337/2018 

Ruža Tomašić 

Viacročný plán pre populácie malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov 

týchto druhov 

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

Návrh nariadenia 

Článok 8 – odsek 2 a (nový) 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Bez ohľadu na článok 18 ods. 1 a 

3 nariadenia č. 1380/2013 môže Komisia 

prijímať delegované akty aj v prípade, že 

neexistuje spoločné odporúčanie uvedené 

v týchto odsekoch, ak z vedeckých 

odporúčaní vyplýva, že sú potrebné na 

dosiahnutie cieľov stanovených v článku 

3 tohto nariadenia. 

Or. en 

 

 


