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ZACHOVÁNÍ RYBOLOVNÝCH ZDROJŮ

Mají-li být rybolovné zdroje zachovány, je třeba je využívat způsobem udržitelným pro
životní prostředí a zajistit dlouhodobou životaschopnost tohoto odvětví. Proto existuje
několik evropských předpisů, které omezují přístup do vod Unie, přidělování zdrojů a jejich
využívání, stanoví celkové limity přípustných úlovků a další technická opatření.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 38 až 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

CÍLE

Hlavním cílem je prostřednictvím udržitelného využívání zdrojů zajistit dlouhodobou
životaschopnost odvětví.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Základní zásady přístupu do vod a ke zdrojům
1. Přístup do vod Unie
a. Zásada rovného přístupu
Obecným pravidlem je, že rybářská plavidla Unie mají rovný přístup do vod a ke zdrojům ve
všech vodách Unie.
b. Omezení v zóně 12 námořních mil
Jde o výjimku ze zásady rovného přístupu do vod EU, která se vztahuje na 12 námořních mil od
pobřeží. V těchto zónách si členské státy mohou vyhradit výlučná rybolovná práva. Důvodem
pro tuto výjimku je nutnost zachování nejcitlivějších oblastí omezováním rybolovu a ochranou
tradičních rybářských činností, na nichž závisí sociální a hospodářský rozvoj některých
pobřežních regionů. Opatření, která stanoví podmínky přístupu do vod a ke zdrojům, jsou
přijímána na základě dostupných biologických, socioekonomických a technických informací.
Toto omezení bylo nařízením (ES) č. 1152/2012 prodlouženo do konce roku 2014.
c. Jiná omezení přístupu přesahující zónu 12 námořních mil
V roce 2005 vydala Komise sdělení (COM(2005)0422) o přezkoumání některých omezení
přístupu v rámci společné rybářské politiky (SRP) týkajících se oblasti Shetlandy a oblasti
omezení lovu platýse velkého. Vydáním tohoto sdělení splnila Komise svou povinnost
posuzovat oprávněnost omezení přístupu do vod a ke zdrojům mimo zónu 12 námořních mil.
Oblast Shetlandy byla vytvořena za účelem kontroly přístupu k druhům, které mají zvláštní
význam pro region a které jsou biologicky citlivé. Oblast omezení lovu platýse velkého byla
zřízena v zájmu omezení výmětů platýsovitých ryb, zejména platýse velkého, v rybolovných
oblastech Severního moře. Podle výše uvedeného sdělení budou v oblasti Shetlandy platit

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0422
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opatření na omezení přístupu po další tři roky, zatímco u druhé oblasti nebylo stanoveno žádné
datum, neboť není jisté, jak rozsáhlé studie budou zapotřebí.
2. Rozdělení zdrojů a udržitelné využívání
a. Zásada relativní stability
Rybolovná práva jsou rozdělována mezi členské státy tak, aby byla zajištěna relativní stabilita
rybolovných činností každého z nich pro každou z daných populací ryb. Tato zásada relativní
stability, která vychází především z objemu úlovků v uplynulých letech, spočívá v zachování
stanoveného podílu povolené intenzity rybolovu hlavních obchodně využitelných druhů pro
každý členský stát. Intenzita rybolovu by měla být obecně dlouhodobě stabilní a měla by
zohledňovat skutečnost, že rybolovné činnosti je třeba zachovat, především v regionech, které
jsou na rybolovu dlouhodobě závislé.
b. Udržitelné využívání
Jednou z priorit SRP je zachování zdrojů skrze neustálé přizpůsobování rybolovné kapacity
možnostem rybolovu. Aby bylo dosaženo udržitelného využívání, musí se populace ryb
regulovat pomocí tzv. maximálního udržitelného výnosu. Za tímto účelem vycházejí rozhodnutí
v oblasti SRP z nejlepších dostupných vědeckých poznatků a uplatňuje se přístup založený na
předběžné opatrnosti, podle něhož nedostatek vědeckých poznatků není důvodem pro odklad či
nepřijetí opatření na zachování druhů. Udržitelné využívání také znamená, že do řízení rybolovu
je třeba postupně zavádět přístup založený na ekosystémech.
B. Zachování rybolovných zdrojů
1. Celkové přípustné úlovky a omezení intenzity rybolovu
a. Omezení úlovků
Celkové přípustné odlovy (TAC), založené na vědeckých názorech Mezinárodní rady pro
průzkum moří (ICES) a Vědeckotechnického a hospodářského výboru pro rybářství (STECF),
se u většiny populací budou i nadále počítat ročně, aby je bylo možné upravovat v souladu
s vývojem populací ryb. V rámci víceletého řízení zdrojů však budou stabilnější a umožní
rybářům lépe plánovat své činnosti.
b. Omezení intenzity rybolovu
Omezení intenzity rybolovu lze využít jako součást plánů na obnovu populací ohrožených
ryb. Ty mohou sestávat například z povoleného počtu dnů rybolovu za měsíc. Tento počet se
může lišit podle použitého zařízení, zóny rybolovu (podle rozdělení ICES), lovených druhů ryb,
stavu populací a případně výkonu plavidla. V zájmu zajištění větší pružnosti může členský stát
převádět tyto dny mezi jednotlivými plavidly svých flotil.
c. Technická opatření
Obecně si tato opatření kladou za cíl zabránit lovu nedospělých jedinců, obchodně
nevyužitelných druhů a jiných mořských živočichů. Jsou stanovována podle cílových druhů
a příbuzných druhů (u smíšených lovišť), rybářských oblastí a druhu použitého lovného zařízení.
Nejběžnější technická opatření se vztahují na:
— rybářské náčiní, kdy stanoví minimální velikost ok pro rybářské sítě, jejich strukturu a počet

na palubě;

— složení a limity náhodných druhotných úlovků na palubě;

— používání selektivních lovných zařízení pro snížení dopadu rybolovných činností na
mořské ekosystémy a necílové druhy;
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— stanovení oblastí a období, kdy je rybolov zakázán nebo omezen, včetně ochrany oblastí,
kde dochází ke tření a líhnutí ryb;

— stanovení minimální velikosti druhů, které lze ponechat na palubě nebo které lze vyložit.

Pokud by byly živé vodní zdroje nebo mořské ekosystémy v důsledku rybolovných činností
vážně ohroženy a byl by nutný okamžitý zásah, může Komise spolu s členskými státy (nebo
členský stát ze svého vlastního podnětu) přijmout nouzová opatření na ochranu populací ryb
a na obnovu rovnováhy ohrožených mořských ekosystémů.
Případně může členský stát přijmout opatření pro zachování a regulaci platná pro všechna
rybářská plavidla v rozmezí své dvanáctimílové zóny, ovšem za podmínky, že tato opatření
nebudou diskriminační a že proběhnou konzultace s Komisí, jinými dotčenými členskými státy
a příslušným Regionálním poradním sborem. Opatření, která jsou přísnější než předpisy EU,
mohou členské státy uplatnit pouze na rybářská plavidla plující pod vlajkou těchto států a ve
výsostných vodách spadajících pod jejich soudní pravomoc.
Nakonec stojí za zmínku projekty experimentálního rybolovu, které slouží k propagaci
zachování a výzkumu selektivních lovných postupů, které mají být zaváděny.
2. Dlouhodobá strategie řízení rybolovných zdrojů
Víceleté plány řízení a obnovy rybích populací si kladou za cíl zachovat objem rybích
populací v rámci bezpečných biologických mezí. Tyto plány stanoví maximální úlovky a soubor
technických opatření s ohledem na povahu každé rybí populace a rybolovné oblasti (cílové
druhy, lovná zařízení, stav dotčených druhů) a na hospodářský dopad těchto opatření na dané
rybolovné oblasti.
Víceleté plány obnovy rybích populací budou uplatněny na ohrožené populace. Vycházejí
z vědeckých poznatků a stanoví omezení intenzity rybolovu (tj. počtu dní, kdy mohou plavidla
vyplout na moře). Zajišťují, aby „vliv rybolovných činností na mořské ekosystémy zůstal na
udržitelné úrovni“.
3. Řízení flotily plavidel
Řízení flotily plavidel je způsobem, jak regulovat kapacitu rybolovu za účelem zajištění stabilní
a trvalé rovnováhy mezi touto kapacitou rybolovu a jeho možnostmi. To zahrnuje:
— stanovení počtu a typu plavidel, která smějí lovit (např. formou licencí k rybolovu);

— registr plavidel jako prostředek pro řízení a kontrolu kapacity rybolovu;

— režim vstupu/výstupu a opatření za účelem celkového omezení kapacity;

— omezení intenzity rybolovu a referenční úrovně;

— povinnost členských států hlásit své kapacity rybolovu;

— nástroje Evropského rybářského fondu (ERF) na regulaci kapacity rybolovu.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Evropský parlament (EP) vždy ve vztahu ke zdrojům dbal na dodržování zásad předběžné
opatrnosti a udržitelnosti. Pozměňovací návrhy, které předložil Výbor pro rybolov Evropského
parlamentu k plánům řízení a obnovy rybích populací, byly v širším rozsahu přijímány teprve
v poslední době. Nedošlo například k přijetí žádného z pozměňovacích návrhů, které EP
předložil k plánu pro tresku obecnou (2004). Některé z nich však byly začleněny (alespoň
částečně) do plánu pro tresku obecnou z roku 2008. Celkově bylo přijato, ať již v plném rozsahu
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nebo zčásti, 80 % pozměňovacích návrhů EP k tomuto plánu. Obdobně tomu bylo i v případě
plánů pro tuňáka obecného z let 2007 a 2009.
Nejvíce pozměňovacích návrhů bylo v období mezi návrhem a přijetím plánu předloženo
k revizi plánu obnovy tresky obecné z roku 2008. Nejméně pozměňovacích návrhů bylo
předloženo v souvislosti s plánem obnovy sledě obecného v oblasti západního pobřeží Skotska.
Většina změn se týkala opatření na kontrolu intenzity rybolovu. U sedmi z dvanácti plánů, které
byly přezkoumány od roku 2002, byly vypuštěny značné části textu věnované otázce omezení
intenzity. Jednalo se o tyto plány: treska obecná – 2004, 2) štikozubec severní, 3) štikozubec
jižní a humr severský, 4) jazyk mořský v Biskajském zálivu, 5) jazyk mořský v západní části
Lamanšského průlivu, 6) platýs velký a jazyk mořský v Severním moři a 7) treska obecná
v Baltském moři. Uvedené plány původně obsahovaly kapitolu s několika ustanoveními (celkem
8 článků), jimiž se zaváděl jednak systém řízení intenzity rybolovu založený na kW dnech,
jednak databáze, která měla být doplňována podle přiloženého seznamu plavidel. Celá tato
kapitola byla zrušena, a to nejprve u plánu pro tresku obecnou z roku 2004 a poté u každého
dalšího plánu, který tuto kapitolu obsahoval. Příčinou bylo přesvědčení, že toto opatření bude
mít diskriminační dopad na členské státy vlastnící početné flotily zaměřené na lov tresky oproti
státům, pro něž treska představuje pouze vedlejší úlovek. Namísto vypuštěné kapitoly bylo do
každého z plánů vloženo několik ustanovení zaměřených na omezení intenzity rybolovu, což
umožnilo přistupovat k této otázce flexibilně a komplexně. Systém, který byl zaveden v plánu
pro obnovu tresky obecné z roku 2004 (tj. počet dnů rybolovu připadající na lovné zařízení),
zpočátku nepřinesl očekávané snížení intenzity rybolovu, a proto byl v nařízení z roku 2008
nahrazen režimem, jímž se omezil celkový počet kW dnů na flotilu. Tímto způsobem bylo
možné sledovat konkrétní vliv jednotlivých flotil na úmrtnost tresky obecné.
Dne 6. července 2016 Evropský parlament a Rada přijaly nařízení (EU) 2016/1139, kterým se
stanoví víceletý plán pro populaci tresky obecné, sledě obecného a šproty obecné v Baltském
moři. Tento nový regionální přístup zohledňuje existující silné biologické interakce. Stanoví
plán vícedruhového rybolovu zohledňující dynamiku této oblasti mezi populacemi tresky,
sledě a šproty a rovněž vedlejší úlovek při tomto rybolovu, zejména baltské populace platýse
evropského, platýse bradavičnatého, pakambaly velké a pakambaly východoatlantské.
Značné množství pozměňovacích návrhů bylo předloženo rovněž v souvislosti s plánem
na obnovu štikozubce jižního a humra severského. Patřily mezi ně i pozměňovací návrhy
k nástrojům pro omezení intenzity rybolovu a k inspekčním, kontrolním a monitorovacím
opatřením, z nichž většinu předložil EP. Na základě komentářů předložených Evropským
parlamentem a Radou byl výrazným způsobem změněn a posílen plán obnovy tuňáka obecného,
do něhož byla začleněna také povinnost členských států připravovat plány rybolovných činností.
Jednou z hlavních změn, kterou se přijaté nařízení liší od návrhu opatření týkajících se úhoře
říčního, je zrušení ustanovení o obdobích sezónního zákazu rybolovu. Posíleny byly spíše
takové plány řízení populací úhoře říčního, v nichž by zákaz lovu představoval pouze jeden
z možných nástrojů řízení. Výbor pro rybolov EP nesouhlasil se sezónním zákazem rybolovu
a navrhl, aby byla intenzita rybolovu snížena o polovinu. Toto snížení intenzity však bude platit
pouze v případech, kdy nedojde ke schválení plánu řízení populace úhoře říčního.
Co se týče lovu populace hlubinných druhů ryb, EP usiluje o zlepšení jejich trvale udržitelného
využívání a ochranu hlubinných mořských ekosystémů. Dne 30. června 2016 se Evropský
parlament a Rada dohodly na tom, že je třeba přezkoumat stávající pravidla stanovená v roce
2002 nařízením Rady (ES) 2347/2002. Cílem je vytvořit revidovaný režim pro lov populace
hlubinných druhů ryb v EU a ve vnějších vodách středovýchodního Atlantiku.
Carmen-Paz Martí
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