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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(12) Je třeba stanovit cílovou hodnotu 

úmrtnosti způsobené rybolovem (F), jež 

odpovídá cíli dosažení a zachování 

maximálního udržitelného výnosu (MSY), 

a to jakožto rozmezí hodnot, jež jsou 
v souladu s dosažením maximálního 

udržitelného výnosu (FMSY). Tato 

rozmezí vycházející z vědeckého 

poradenství jsou nutná k tomu, aby bylo 

možné zajistit flexibilitu, jež by umožnila 

reagovat na vývoj vědeckého poradenství, 

přispět k provádění povinnosti vykládky 

a zohlednit charakteristiku smíšeného 

rybolovu. Rozmezí hodnot FMSY 

vypočítala Mezinárodní rada pro průzkum 

moří (ICES) a jsou stanovena tak, aby 

docházelo k maximálně 5% snížení 

dlouhodobého výnosu v porovnání 

s maximálním udržitelným výnosem40. 

Horní hranice rozmezí je omezena, takže 

pravděpodobnost, že populace poklesne 

pod úroveň mezního referenčního bodu 

Blim nebo Abundancelimit není vyšší než 

5 %. Tato horní hranice je také v souladu 

s „doporučovaným pravidlem“ rady 

ICES41 , které uvádí, že pokud je biomasa 

reprodukující se populace nebo početní 

stav ve špatném stavu, je třeba snížit F na 

hodnotu, která nepřesahuje horní hranici, 

jež se rovná hodnotě FMSY vynásobené 

biomasou reprodukující se populace nebo 

 V zájmu obnovy rybích populací 
v co nejkratším možném čase nad míru, 

která by umožňovala maximální 

udržitelný výnos, by měla být u všech 

populací dosažena maximální udržitelná 

míra jejich využívání postupným 

a pravidelným navyšováním nejpozději do 

roku 2020 a poté udržována, jak je 

uvedeno v cíli udržitelného rozvoje OSN 

č. 14 a v nařízení (EU) č. 1380/2013. 
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početním stavem v roce celkového 

přípustného odlovu, vydělené hodnotou 

MSY Btrigger nebo Abundancelimit. 

Rada ICES používá tato hlediska 

a doporučované pravidlo při poskytování 

vědeckého poradenství ohledně úmrtnosti 

způsobené rybolovem a možností odlovu. 

__________________ __________________ 

40 Žádost EU adresovaná ICES 

o poskytnutí rozmezí FMSY vybraných 

populací v Severním a Baltském moři. 

 

41 Obecné souvislosti poradenství rady 

ICES, červenec 2015. 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Aniž jsou dotčeny odstavce 2 a 3, 

lze rybolovná práva pro populaci stanovit 

ve shodě s rozmezími úmrtnosti způsobené 

rybolovem stanovenými ve sloupci B 

přílohy I, pokud se stav dotčené populace 

nachází nad úrovní minimálních 

referenčních bodů pro biomasu 

reprodukující se populace, jak jsou 

stanoveny ve sloupci A přílohy II: 

vypouští se 

a) je-li to na základě vědeckého 

poradenství či důkazů nutné pro dosažení 

cílů stanovených v článku 3 v případě 

smíšeného rybolovu; 

 

b) je-li to na základě vědeckého 

poradenství či důkazů nutné k zamezení 

závažné újmy populaci způsobené 

dynamikou v rámci druhu či mezi 

populacemi, nebo 

 

c) s cílem omezit rozdíl v rybolovných 

právech mezi po sobě následujícími roky 

na nejvýše 20 %. 
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