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Uvodna izjava 12 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(12) Določiti je treba ciljno stopnjo 

ribolovne umrljivosti (F), ki ustreza cilju 

doseganja in ohranjanja največjega 

trajnostnega donosa, kot razpone 

vrednosti, ki so skladni z doseganjem 

največjega trajnostnega donosa (FMSY). 

Ti razponi, ki temeljijo na znanstvenem 

mnenju, so potrebni, da se zagotovi 

prožnost pri upoštevanju sprememb 

znanstvenega mnenja, da se spodbudi 

izvajanje obveznosti iztovarjanja ter 

upoštevajo značilnosti mešanega ribolova. 

Razpone FMSY je izračunal Mednarodni 

svet za raziskovanje morja (ICES), in 

sicer tako, da omogočajo dolgoročno 

zmanjšanje donosa za največ 5 % v 

primerjavi z največjim trajnostnim 

donosom6. Določena je zgornja meja 

razpona, tako da možnost zmanjšanja 

staleža pod  Blim ali  Abundancelimitni 

večja od 5 %. Zadevna zgornja meja je 

tudi v skladu s tako imenovanim 

svetovalnim pravilom ICES7, ki določa, da 

je treba, kadar je drstitvena biomasa ali 

številčnost v slabem stanju, F zmanjšati 

na vrednost, ki ne presega zgornje meje, 

ki je enaka vrednosti FMSY, pomnoženi z 

drstitveno biomaso ali številčnostjo v letu, 

na katero se nanaša celotni dovoljeni 

ulov, deljeno z MSY Btriggerali 

Abundancelimit. ICES te predpostavke in 

svetovalna pravila uporablja pri pripravi 

(12) Da bi se v čim krajšem možnem 

času ribje populacije obnovile vsaj do 

ravni, ki zagotavljajo največji trajnostni 

donos, se stopnja izkoriščanja največjega 

trajnostnega donosa za vse staleže doseže 

s postopnim dvigovanjem najpozneje do 

leta 2020 in se nato ohranja, kar je v 

skladu s ciljem trajnostnega razvoja 14 

OZN in Uredbo (EU) št. 1380/2013. 
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znanstvenega mnenja o ribolovni 

umrljivosti in možnostih ulova. 

___________________  

6 Zahteva EU za ICES, naj za izbrane 

staleže v Severnem in Baltskem morju 

predloži razpone FMSY. 

 

7 Splošno ozadje mnenja ICES, julij 2015.  

Or. en 
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Člen 4 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. Ne glede na odstavka 2 in 3 se 

lahko ribolovne možnosti za posamezni 

stalež določijo v skladu z razponi za 

ribolovno umrljivost iz stolpca B Priloge I, 

če je zadevni stalež nad najnižjo 

referenčno točko za drstitveno biomaso iz 

stolpca A Priloge II:  

črtano 

(a) če je na podlagi znanstvenega 

mnenja ali dokazov to potrebno za 

uresničevanje namena iz člena 3 v 

primeru mešanega ribolova; 

 

(b) če je na podlagi znanstvenega 

mnenja ali dokazov to potrebno za 

preprečitev škode za stalež, ki jo povzroča 

dinamika znotraj staleža ali med staleži 

različnih vrst, ali   

 

(c) da se spremembe ribolovnih 

možnosti med zaporednimi leti omejijo na 

največ 20 %. 

 

Or. en 

 

 


