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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Cieľovú rybolovnú úmrtnosť (F) 

zodpovedajúcu cieľu dosiahnutia a 

udržania MSY je vhodné stanoviť ako 

rozpätie hodnôt, ktoré sú v súlade s 

dosiahnutím MSY(FMSY). Tieto rozpätia, 

určené na základe vedeckých odporúčaní, 

sú nevyhnutné na zabezpečenie flexibility 

s cieľom zohľadniť vývoj vedeckých 

odporúčaní, prispieť k vykonávaniu 

povinnosti vylodiť úlovky a vziať do 

úvahy vlastnosti zmiešaného rybolovu. 

Rozpätia FMSY vypočítala Medzinárodná 

rada pre výskum mora (International 

Council for the Exploration of the Sea, 

ICES) a mali by zabezpečiť, aby dlhodobý 

výnos neklesol v porovnaní s MSY o viac 

ako 5 %6. Horná hranica rozpätia je 

obmedzená tak, že pravdepodobnosť 

poklesu Blim alebo Abundancelimit je v 

prípade danej populácie najviac o 5 %. 

Táto horná hranica zodpovedá aj pravidlu 

odporúčaní ICES (ICES „advice rule“)7, 

na základe ktorého v prípade, že neresiaca 

sa biomasa alebo abundancia vykazujú zlé 

hodnoty, F sa zníži na hodnotu, ktorá 

neprekračuje hornú hranicu rovnajúcu sa 

bodovej hodnote FMSY vynásobenej 

neresiacou sa biomasou alebo 

abundanciou v roku TAC a vydelenej 

hodnotou Btrigger alebo Abundancelimit 

maximálneho udržateľného výnosu. ICES 

(12) V záujme obnovy populácií rýb v 

čo najkratšom čase aspoň na úroveň, 

ktorá by umožňovala získavať maximálny 

udržateľný výnos, sa musí u všetkých 

populácií postupne a na vzostupnom 

základe dosiahnuť maximálna 

udržateľná miera ich využívania 

najneskôr do roku 2020 a potom sa ďalej 

udržiavať v súlade s cieľom trvalo 

udržateľného rozvoja Organizácie 

Spojených národov č. 14 a nariadením 

(EÚ) č. 1380/2013. 
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používa tieto úvahy a pravidlá odporúčaní 

pri poskytovaní vedeckých odporúčaní k 

rybolovnej úmrtnosti a možnostiam 

výlovu. 

___________________  

6 Žiadosť EÚ o poskytnutie rozpätí FMSY 

pre vybrané populácie v Severnom a 

Baltskom mori adresovaná rade ICES.0-

00 

 

7 Všeobecný kontext odporúčaní ICES, júl 

2015. 

 

Or. en 
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Viacročný plán pre populácie druhov žijúcich pri morskom dne v Severnom mori a ich lov 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 4 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Bez ohľadu na odseky 2 a 3 sa 

rybolovné možnosti pre populáciu môžu 

stanoviť na základe rozpätia cieľových 

hodnôt rybolovnej úmrtnosti stanovených 

v stĺpci B prílohy I, pokiaľ je príslušná 

populácia nad referenčným bodom pre 

minimálnu úroveň neresiacej sa biomasy 

stanoveným v stĺpci A prílohy II,  

vypúšťa sa 

a) ak je to potrebné na základe 

vedeckých odporúčaní alebo dôkazov na 

dosiahnutie cieľov stanovených v článku 

3 v prípade zmiešaného rybolovu; 

 

b) ak je to na základe vedeckých 

odporúčaní alebo dôkazov potrebné na to, 

aby sa predišlo závažnému poškodeniu 

populácie, ktoré spôsobila vnútrodruhová 

alebo medzidruhová dynamika populácií; 

alebo  

 

c) s cieľom obmedziť výkyvy 

rybolovných možností medzi po sebe 

idúcimi rokmi na najviac 20 %. 

 

Or. en 

 

 


