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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

(12) Należy ustanowić docelowy 

wskaźnik śmiertelności połowowej (F) 

odpowiadający celowi, jakim jest 

osiągnięcie i utrzymanie MSY jako 

przedziałów wartości, które są spójne z 

osiągnięciem maksymalnego 

podtrzymywalnego połowu (FMSY). 

Wspomniane przedziały oparte na opinii 

naukowej są niezbędne do zapewnienia 

elastyczności w uwzględnianiu zmian 

opinii naukowej, do przyczynienia się do 

wdrożenia obowiązku wyładunku oraz 

uwzględniania cech połowów 

wielogatunkowych. Przedziały MSY 

zostały obliczone przez Międzynarodową 

Radę Badań Morza (ICES) i mają 

zapewnić maksymalnie 5-procentowe 

ograniczenie wysokiego odłowu 

długoterminowego w stosunku do MSY6. 

Górna granica przedziału jest 

ograniczona, aby prawdopodobieństwo 

spadku liczebności stada poniżej wartości 

Blim lub wartości Abundancelimit nie 

przekraczało 5 %. Górna granica 

przedziału jest również zgodna z „zasadą 

doradczą”7 ICES, zgodnie z którą w 

przypadku, gdy stan biomasy tarłowej lub 

liczebności jest zły, wartość F należy 

zmniejszyć do wartości nieprzekraczającej 

górnej granicy równej wartości punktu 

(12) Aby w jak najkrótszym czasie 

odbudować populacje ryb co najmniej w 

stopniu pozwalającym na uzyskanie 

maksymalnego podtrzymywalnego 

połowu, należy najpóźniej do 2020 r. w 

sposób progresywny i stopniowy osiągnąć, 

a następnie utrzymać wskaźnik 

maksymalnej zrównoważonej eksploatacji 

w odniesieniu do wszystkich stad, zgodnie 

z celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 

14 oraz rozporządzeniem (UE) 

nr 1380/2013. 
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FMSY pomnożonego przez biomasę tarłową 

lub liczebność w roku obowiązywania 

TAC, podzielonego przez wartość MSY 

Btrigger lub wartość Abundancelimit. ICES 

wykorzystuje powyższe założenia oraz 

zasadę doradczą przy przedstawianiu 

opinii naukowych dotyczących 

śmiertelności połowowej i wariantów 

połowowych. 

___________________  

6 UE zwróciła się do ICES o 

przedstawienie przedziałów FMSY dla 

wybranych stad z Morza Północnego i 

Morza Bałtyckiego. 

 

7 Kontekst ogólny opinii ICES, lipiec 

2015 r. 

 

Or. en 
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Tekst proponowany przez Komisję Poprawka 

4. Niezależnie od przepisów ust. 2 i 3 

uprawnienia do połowów stada mogą 

zostać ustalone zgodnie z przedziałami 

śmiertelności połowowej wyznaczonymi w 

kolumnie B załącznika I, pod warunkiem 

że przedmiotowe stado znajduje się 

powyżej minimalnego punktu odniesienia 

biomasy tarłowej określonego w kolumnie 

A załącznika II:  

skreśla się 

a) jeżeli, na podstawie opinii lub 

dowodów naukowych, jest to niezbędne do 

osiągnięcia celów określonych w art. 3 w 

odniesieniu do połowów 

wielogatunkowych; 

 

b) jeżeli, na podstawie opinii lub 

dowodów naukowych, jest to konieczne do 

uniknięcia poważnej szkody dla stada z 

powodu dynamiki wewnątrz- lub 

międzygatunkowej; lub  

 

c) w celu ograniczenia do 

maksymalnie 20 % wahań w 

uprawnieniach do połowów między 

następującymi po sobie latami. 

 

Or. en 

 

 


