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RIADENIE RYBÁRSTVA EÚ

Riadenie rybárstva v rámci spoločnej rybárskej politiky (SRP) vychádza z potreby
zabezpečiť environmentálne udržateľné využívanie morských biologických zdrojov
a dlhodobú životaschopnosť tohto odvetvia. V záujme dosiahnutia tohto cieľa prijala
Európska únia právne predpisy, ktoré upravujú prístup k vodám EÚ, rozdeľovanie
a využívanie zdrojov, celkový povolený výlov, obmedzenie rybolovného úsilia
a technické opatrenia.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 38 až 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

CIELE

Hlavným cieľom je prostredníctvom udržateľného využívania zdrojov zaručiť dlhodobú
životaschopnosť tohto odvetvia.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Pravidlá upravujúce prístup k vodám a zdrojom
Vo všeobecnosti majú všetky rybárske plavidlá EÚ rovnaký prístup k vodám a zdrojom
v celej Únii. Existuje niekoľko dočasných výnimiek z tohto pravidla, ktorých platnosť sa
však skončí koncom roka 2022. Ide o tieto výnimky:
1. Obmedzenia prístupu v oblasti do 12 míľ
V pobrežnej zóne do vzdialenosti maximálne 12 míľ môžu členské štáty obmedziť
prístup na tieto tri skupiny plavidiel a rybolovu:
— plavidlá tradične loviace v týchto vodách z priľahlých prístavov,

— plavidlá identifikované v rámci existujúcich susedských vzťahov,

— plavidlá spojené s rybolovom uvedeným v prílohe I k základnému nariadeniu
o SRP.

2. Obmedzenia prístupu v oblasti do 100 míľ v najvzdialenejších regiónoch
Vo vodách do 100 míľ od základnej línie pobrežia najvzdialenejších regiónov EÚ sa
prístup môže obmedziť na tieto skupiny plavidiel:
— plavidlá registrované v prístavoch týchto území,

— plavidlá tradične loviace v týchto vodách.
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B. Cieľ maximálneho udržateľného výnosu
Jednou z priorít SRP je ochrana zdrojov upravovaním rybolovnej kapacity v závislosti
od rybolovných možností. V záujme dosiahnutia udržateľného využívania zdrojov sa pri
riadení populácií rýb musí zohľadniť maximálny udržateľný výnos. SRP z tohto dôvodu
vychádza pri svojich rozhodnutiach z najlepších dostupných vedeckých odporúčaní
a uplatňuje prístup predbežnej opatrnosti, v rámci ktorého nedostatok vedeckých
informácií nesmie byť použitý ako dôvod na odloženie alebo neprijatie opatrení
zameraných na ochranu druhov. Udržateľné využívanie zdrojov súčasne znamená
progresívne uplatňovanie ekosystémového prístupu k riadeniu rybárstva.
C. Rybolovné možnosti
EÚ každoročne prideľuje rybolovné možnosti pre väčšinu svojich komerčných
druhov. Tie sú vyjadrené ako celkový povolený výlov (TAC). Na základe vedeckých
posudkov Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES) a Vedeckého, technického
a hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF) Komisia predkladá Rade svoje návrhy
TAC do konca každého roka. V posledných rokoch boli podľa podmienok viacročných
riadiacich plánov obmedzenia výlovu stabilnejšie, čo umožnilo rybárom lepšie plánovať
činnosti.
D. Zásada relatívnej stability
Rybolovné možnosti sú medzi členskými štátmi rozdelené takým spôsobom, aby sa
zabezpečila relatívna stabilita rybolovných činností každého z nich v prípade všetkých
príslušných zásob. Zásada relatívnej stability vychádza najmä z historických úrovní
výlovu a má za úlohu udržať stanovené percento povoleného rybolovného úsilia, pokiaľ
ide o hlavné komerčné druhy pre každý členský štát. Keďže je dôležité zachovať
tradičné rybolovné činnosti, najmä v oblastiach, ktoré sú najviac závislé od rybolovu,
rybolovné úsilie musí byť vo všeobecnosti z dlhodobého hľadiska stabilné.
E. Lepšie prispôsobenie rybolovných kapacít
V súlade s cieľom SRP týkajúcim sa udržateľného využívania sa zlepšuje
prispôsobenie rybolovných možností a rybolovných kapacít. Dôvodom je najmä
zlepšený stav významných populácií rýb v dôsledku zvyšujúceho sa počtu populácií
na úrovni maximálneho udržateľného výnosu (MSY), ale aj zníženie kapacity
rybárskej flotily EÚ. Hospodárska výkonnosť väčšiny rybárskych flotíl EÚ sa preto za
posledných pár rokov zvýšila. Hrubá pridaná hodnota sa v roku 2014 odhadovala na
3,7 miliardy EUR a v roku 2017 sa zvýšila na 4,5 miliardy EUR. Odhadovaný hrubý zisk
vzrástol z 1,6 miliardy EUR v roku 2014 na 2 miliardy EUR v roku 2017.
F. Nové nariadenie o technických opatreniach
Technické opatrenia sú nástroje na podporu vykonávania spoločnej rybárskej politiky.
Vo všeobecnosti sú zamerané na zabránenie výlovu juvenilných rýb, nekomerčných
druhov a iných morských živočíchov. Vzhľadom na potrebu nového prístupu
v záujme zvýšenia účinnosti technických opatrení prijali Európsky parlament a Rada
20. júna 2019 nariadenie (EÚ) 2019/1241 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane
morských ekosystémov prostredníctvom technických opatrení. Toto nariadenie
aktualizuje a konsoliduje existujúce vymedzenia rybárskeho výstroja a rybolovných
operácií a usiluje sa o jasnejší a jednotnejší výklad a vykonávanie technických pravidiel.
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Ustanovuje technické opatrenia týkajúce sa lovu a vyloďovania morských biologických
zdrojov, používania rybárskeho výstroja a vzájomného pôsobenia rybolovných činností
a morských ekosystémov.
1. Spoločné technické opatrenia
Nariadenie stanovuje spoločné technické opatrenia, ktoré sa vzťahujú na všetky vody
Únie a prípadne na rekreačný rybolov:
— zákaz deštruktívnych druhov rybárskeho výstroja alebo metód, pri ktorých sa

používajú výbušniny, jed, omamné látky, elektrický prúd, pneumatické kladivá
alebo iné úderné nástroje, vlečené zariadenia a drapáky na zber koralu červeného
alebo iných druhov koralov a koralovitých druhov a niektoré typy harpún,

— všeobecné obmedzenia používania vlečeného výstroja, statických sietí
a unášaných sietí,

— všeobecný zákaz rybolovu citlivých druhov,

— zákaz používania špecifického rybárskeho výstroja v citlivých biotopoch vrátane
citlivých morských ekosystémov,

— stanovenie minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti, t. j. minimálnej veľkosti
druhov, ktoré môžu byť ponechané na palube, prípadne vylodené,

— opatrenia na obmedzenie odhadzovania úlovkov, ako napríklad vypracovanie
pilotných projektov s cieľom preskúmať metódy na zníženie nechcených úlovkov.

2. Regionalizácia technických opatrení
Nariadenie stanovuje rámec na prispôsobenie technických opatrení regionálnym
osobitostiam rybolovu. Proces regionalizácie by sa mal dosiahnuť prostredníctvom
prístupu zdola nahor, pri ktorom môžu členské štáty v úzkej spolupráci s odvetvím
v miestnych poradných radách predkladať spoločné odporúčania k týmto technickým
opatreniam:
— selektívny výstroj z hľadiska veľkosti a druhov,

— zákaz alebo obmedzenie rybolovných činností v určitých zónach a obdobiach,

— stanovenie minimálnej ochrannej referenčnej veľkosti, t. j. minimálnej veľkosti
druhov, ktoré môžu byť ponechané na palube, prípadne vylodené,

— zriadenie zákazov rybolovu v reálnom čase s cieľom zabezpečiť ochranu citlivých
druhov alebo húfov juvenilných jedincov, neresiacich sa druhov rýb alebo
mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov,

— používanie inovačného rybárskeho výstroja,

— ochranné opatrenia,

— dočasné plány pre odhadzovanie úlovkov,

— vymedzenie pilotných projektov, pomocou ktorých sa vypracuje systém úplnej
dokumentácie úlovkov a odhodených úlovkov založený na merateľných zámeroch
a cieľoch.
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G. Viacročné plány riadenia
Cieľom viacročných plánov riadenia je udržať objem populácií v rámci bezpečných
biologických limitov pre rôzne morské oblasti Únie. Tieto plány stanovujú maximálny
výlov a ďalšie technické opatrenia berúc do úvahy charakter jednotlivých populácií
a rybolovu (cieľové druhy, použitý výstroj, stav príslušných populácií) a hospodársky
vplyv týchto opatrení na príslušné rybolovné oblasti.
H. Viacročné plány obnovy populácií
Viacročné plány obnovy populácií sa týkajú ohrozených populácií rýb. Vychádzajú
z vedeckých odporúčaní a stanovujú limity rybolovného úsilia, ako je obmedzenie počtu
dní, ktoré plavidlá strávia na mori. Zabezpečujú, aby sa vplyv rybolovných činností na
morské ekosystémy udržiaval na udržateľných úrovniach.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Od nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy zohráva Parlament rozhodujúcu
úlohu pri tvorbe právnych predpisov v oblasti riadenia rybárstva. Výber najnovších
a najdôležitejších úspechov:
Dňa 6. júla 2016 Európsky parlament a Rada prijali nariadenie (ES) č. 2016/1139,
ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populácie tresky škvrnitej, sleďa atlantického
a šproty severnej v Baltskom mori[1]. Tento nový regionálny prístup berie do
úvahy existujúce silné biologické interakcie. Stanovuje plán viacdruhového rybolovu
s prihliadnutím na dynamiku tejto oblasti medzi populáciami tresky, sleďa a šproty a tiež
vedľajšie úlovky pri takomto rybolove, najmä pobaltskej platesy a kalkana veľkého
a hladkého.
Dňa 14. septembra 2016 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2016/1627
o viacročnom pláne obnovy populácie tuniaka modroplutvého vo východnom Atlantiku
a v Stredozemnom mori[2]. Plán zohľadňuje osobitosti rôznych druhov výstroja
a rybolovných techník a presadzuje používanie selektívneho výstroja a techník
s menším vplyvom na životné prostredie, čím prispieva k primeranej životnej úrovni
miestnych komunít.
Dňa 23. novembra 2016 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2016/2094, ktorým
sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1342/2008, ktorým sa ustanovuje dlhodobý plán pre
populácie tresky a na ne zameraný rybolov[3]. Cieľom revízie plánu bolo zabezpečiť
také využívanie populácií tresky, pri ktorom sa tieto populácie obnovujú a udržujú nad
úrovňami, pri ktorých možno získať maximálny udržateľný výnos.
Dňa 4. júla 2018 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2018/973, ktorým sa vytvára
viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich
lov[4] a spresňuje vykonávanie povinnosti vylodiť úlovky v Severnom mori. Plán zahŕňa
využívanie uvedených populácií druhov rýb žijúcich pri morskom dne v Severnom mori,
a ak sú tieto populácie rozšírené aj mimo neho, v jeho priľahlých vodách.

[1]Ú. v. EÚ L 191, 15.7.2016, s. 1.
[2]Ú. v. EÚ L 252, 16.9.2016, s. 1.
[3]Ú. v. EÚ L 330, 3.12.2016, s. 1.
[4]Ú. v. EÚ L 179, 16.7.2018, s. 1.
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Dňa 13. novembra 2018 Parlament prijal legislatívne uznesenie o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre populácie
malých pelagických druhov v Jadranskom mori a rybolov týchto druhov[5].
Dňa 19. marca 2019 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2019/472, ktorým sa
stanovuje viacročný plán pre populácie lovené v západných vodách a priľahlých vodách
a na rybolov využívajúci tieto populácie[6].
Dňa 20. júna 2019 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2019/1022, ktorým sa
ustanovuje viacročný plán pre rybolov populácií žijúcich pri morskom dne v západnej
časti Stredozemného mora[7].
Dňa 20. júna 2019 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2019/1154 o viacročnom
pláne obnovy stredomorskej populácie mečiara veľkého[8].
Dňa 20. júna 2019 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2019/1241 o zachovaní
rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov prostredníctvom technických
opatrení[9].

Marcus Ernst Gerhard Breuer
03/2022

[5]Ú. v. EÚ C 363, 28.10.2020, s. 240.
[6]Ú. v. EÚ L 83, 25.3.2019, s. 1.
[7]Ú. v. EÚ L 172, 26.6.2019, s. 1.
[8]Ú. v. EÚ L 188, 12.7.2019, s. 1.
[9]Ú. v. EÚ L 198, 25.7.2019, s. 105.
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