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NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

jako příslušný výbor, aby do návrhu usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy: 

A. vzhledem k tomu, že do moře se dostávají obrovská množství plastů a mikroplastů, které 

se ve vodě rozdrobí a následně vstupují do potravního řetězce, kdy toxické látky přijímá 

široká škála mořských živočichů a mohou otrávit a usmrtit živé mořské zdroje a mít 

i přímý dopad na lidské zdraví; vzhledem k tomu, že plastový odpad v mořském prostředí 

může mít dopad i na účinnost rybolovných zařízení, což je ještě znatelnější v případě 

drobného rybolovu a způsobuje to ekonomické problémy; 

B. vzhledem k tomu, že problematika plastového odpadu v moři představuje celosvětovou 

výzvu, kterou lze řešit pouze mezinárodní spoluprací; 

C. vzhledem k tomu, že rezoluce 11 Environmentálního shromáždění OSN Programu OSN 

pro životní prostředí z 23.–27. května 2016 uznává, že přítomnost plastového odpadu 

a mikroplastů v mořském prostředí představuje rychle narůstající závažný problém 

celosvětové povahy, který vyžaduje naléhavé celosvětové řešení zohledňující přístup 

založený na životním cyklu výrobků; 

D. vzhledem k tomu, že stejná rezoluce vybídla výrobce výrobků a ostatní, aby odstranili či 

snížili využívání primárních mikroplastových částic v produktech; vzhledem k tomu, že 

byl zákaz používání mikroplastů ve specifických výrobcích pro osobní péči zaveden ve 

Spojených státech a v Kanadě; vzhledem k tomu, že několik členských států oznámilo 

Komisi návrhy zákonů na zákaz mikroplastů v některých kosmetických přípravcích, 

a vzhledem k tomu, že Komise požádala Evropskou agenturu pro chemické látky, aby 

omezila záměrně přidávané mikroplasty; vzhledem k tomu, že Rada rovněž vyzvala 

Komisi, aby přijala opatření ohledně mikroplastů, zejména těch pocházejících 

z kosmetických přípravků a detergentů; vzhledem k tomu, že existuje značný zmatek 

mezi spotřebiteli týkající se terminologie plastů, a to zejména pokud jde o bioplasty 

a biologicky rozložitelné plasty a plasty z biologického materiálu a že jasné informace od 

výrobců plastu jsou zásadní pro plnění strategie v oblasti plastů; 

E. vzhledem k tomu, že Komise je v příslušných případech odhodlaná vypracovat 

produktové požadavky v souladu se směrnicí o ekodesignu1, které by zohledňovaly 

mikroplasty, a že také vypracovala kritéria pro zlepšení recyklovatelnosti plastů v rámci 

svých kritérií pro ekoznačku a zelené veřejné zakázky; 

F. vzhledem k tomu, že řešení pro boj s plasty v moři nelze oddělit od celkové strategie pro 

plasty; vzhledem k tomu, že článek 48 nařízení pro kontrolu rybolovu2, které obsahuje 

opatření na podporu vytažení ztracených lovných zařízení, je krokem správným směrem, 

ale má příliš omezenou oblast působnosti, jelikož členským státům je umožněno vyjmout 

velkou většinu rybářských plavidel z této povinnosti a provádění požadavků na podávání 

zpráv je nedostačující; 

G. vzhledem k tomu, že členské státy jsou signatáři Mezinárodní úmluvy o zabránění 

                                                 
1 Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10. 
2 Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1 
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znečišťování z lodí (MARPOL) a měly by usilovat o plné provádění jejích ustanovení; 

H. vzhledem k tomu, že k tzv. „ghost fishingu“ (nechtěnému odlovu) dochází, když ztracené 

nebo opuštěné, biologicky nerozložitelné rybářské sítě, vrše a vlasce zachytí, zamotají, 

zraní, vyhladoví a způsobí smrt mořských živočichů; vzhledem k tomu, že fenomén tzv. 

„ghost fishingu“ (nechtěného odlovu) je způsoben ztrátou lovných zařízení a jejich 

ponecháním v moři; vzhledem k tomu, že nařízení pro kontrolu rybolovu požaduje 

povinné označování zařízení a oznamování a vytažení ztracených zařízení; vzhledem 

k tomu, že někteří rybáři tedy z vlastní iniciativy přivážejí zpět do přístavů ztracené sítě 

vytažené z moře; 

I. vzhledem k tomu, že i přestože je obtížné přesně posoudit, jak přesně se akvakultura 

podílí na odpadu v moři, odhaduje se, že 80 % mořského odpadu tvoří plasty 

a mikroplasty a že někde mezi 20 % a 40 % tohoto mořského plastového odpadu částečně 

souvisí s lidskými činnostmi na moři, včetně obchodních a výletních lodí a zbytek tvoří 

odpad původem z pevniny, zatímco podle nedávné studie FAO1 10 % pochází ze 

ztracených a odhozených lovných zařízení; vzhledem k tomu, že ztracené a odhozené 

lovné zařízení je jednou ze složek mořského plastového odpadu a že přibližně 94 % 

plastů, které vstupují do oceánu, končí na jeho dně, a proto je potřeba využívat Evropský 

námořní a rybářský fond (ENRF) pro to, aby rybáři se přímo zapojili do systémů lovu 

odpadků v moři a byly jim za to poskytnuty platby nebo jiné finanční či materiální 

pobídky, 

1. vítá sdělení Komise s názvem „Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství“ 

(COM(2018)0028), které podporuje provádění rámcové směrnice pro strategii 

v mořském prostředí2, jejímž cílem je dosáhnout dobrého stavu prostředí evropských 

mořských vod; vyjadřuje však politování nad tím, že provádění čl. 48 odst. 3 nařízení 

o kontrole rybolovu o povinnosti vytáhnout ztracená lovná zařízení a podávat o nich 

zprávy nefiguruje v hodnotící a prováděcí zprávě Komise za rok 2017; zdůrazňuje, že je 

zapotřebí podrobné posouzení provádění požadavků nařízení o kontrole rybolovu 

v souvislosti s lovnými zařízeními; 

2. zdůrazňuje, že pochopení a řešení odpadu v moři vyžaduje řadu vzájemně propojených 

a ambiciózních víceúrovňových opatření, a vyzývá proto EU a členské státy, aby zlepšily 

koordinaci mezinárodního úsilí o snižování forem znečištění moří a posílily celosvětová 

opatření proti plastům v souladu s Agendou pro udržitelný rozvoj 2030 (cíl udržitelného 

rozvoje č. 14); poukazuje na to, že toto úsilí může zahrnovat kampaně a programy na 

zvyšování povědomí o dopadu odpadu na mořské ekosystémy, výzkum proveditelnosti 

biologicky rozložitelných / kompostovatelných rybářských sítí, vzdělávací projekty pro 

rybáře a specifické programy pro veřejnost na odstranění plastů a dalších předmětů 

z mořského dna, stejně jako zaměření se na proveditelnost prodloužené odpovědnosti 

výrobců za lovná zařízení; 

3. vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby podpořily plány na sběr odpadu v moři se 

zapojením, kde je to možné, rybářských lodí a zavedením přijímání mořského odpadu 

a zařízení na jeho likvidaci v přístavech, a také systémů recyklace pro sítě na konci 

životnosti; vyzývá Komisi a členské státy, aby se řídily doporučeními obsaženými 

                                                 
1 Opuštěná, ztracená či jinak odhozená lovná zařízení. 
2 Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19. 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiU3LS6kvHbAhVD26QKHYMrByYQFggmMAA&url=https://wedocs.unep.org/rest/bitstreams/13186/retrieve&usg=AOvVaw34FF8mzhLcQbkPd9zxD4XN
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v dobrovolných pokynech FAO o označování lovných zařízení v úzké spolupráci 

s rybolovným odvětvím v zájmu boje proti tzv. „ghost fishingu“; 

4. zdůrazňuje, že členské státy a regiony musí vyvinout větší úsilí při formulaci strategií 

a plánů na snižování ztrát lovných zařízení a že granty ENRF by měly být používány ke 

sběru a odstraňování odpadků z moře a zavádění systémů na recyklaci zařízení 

a potřebnou infrastrukturu; vybízí členské státy a regiony, aby v součinnosti s ENRF 

předkládaly návrhy v rámci programu Horizont 2020; poukazuje na to, že členské státy 

mohou také provádět dobrovolné bonusové systémy pro rybáře, kteří přivážejí zpět 

plastový odpad a ztracené a zastaralé sítě; apeluje na Komisi a členské státy, aby více 

podpořily stávající iniciativy pro řešení tohoto celosvětového problému, například lov 

odpadků v moři, Oceana, nadace Surfrider Foundation, nadace Plastic Oceans 

Foundation, iniciativa Mission blue a One world, one ocean; 

 

5. vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby podporovaly využívání inovativních 

rybolovných zařízení, tím že vybídnou rybáře ke zpětnému odkupu starých sítí a vybaví 

stávající sítě sledovacími zařízeními a senzory propojenými s aplikacemi na chytrých 

telefonech, čipy RFID (identifikace na základě rádiové frekvence) a čtyřramennými 

kotvami, aby velitelé lodí získali přesnější přehled o dráze svých sítí a mohli je v případě 

potřeby vytáhnout; uznává úlohu, kterou mohou při předcházení vstupu plastového 

odpadu do moře hrát technologie; 

6. vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby zlepšily shromažďování údajů v oblasti 

plastů v moři zavedením a prováděním celounijního povinného digitálního systému 

nahlašování pro zařízení ztracená jednotlivými rybářskými plavidly v rámci podpory 

jejich odstraňování, využívaly data z regionálních databází, sdílely informace v evropské 

databázi spravované Agenturou pro kontrolu rybolovu a rozvíjely systém Unie pro 

výměnu informací na moři (SafeSeaNet) směrem k uživatelsky vstřícnému, 

celoevropskému rozhraní umožňujícímu rybářům upozornit na ztracené lovné zařízení; 

7. mikroplasty poškozují rybí populace, biologickou rozmanitost a lidské zdraví; vyzývá 

proto Komisi, aby vytvořila a podporovala kapacity na odhalování a monitorování úrovně 

znečištění mikroplasty v komerčně významných druzích ryb, produktech z mořských 

plodů a mořském prostředí a jeho biologických zdrojích; vyzývá Komisi, aby přijala 

rámce pro analýzu rizik pro bezpečnost potravin s cílem hodnotit nebezpečí a rizika pro 

spotřebitele; vyzývá Komisi, aby v souladu se zásadou substituce a postupy REACH pro 

omezování látek, které představují riziko pro strategii v oblasti plastů, naléhavě 

pokračovala s postupem požadovaným Radou omezit používání záměrně přidávaných 

mikroplastů, tím, že požádá, aby Evropská agentura pro chemické látky přezkoumala 

vědecký základ v zájmu provedení regulačních opatření na úrovni EU s cílem přinést 

postupné snížení používání mikroplastů ve zboží, jako jsou kosmetické přípravky, 

výrobky pro osobní péči, osobní péče, detergenty a barvy až do úplného zákazu; 

zdůrazňuje význam spolupráce mezi členskými státy, vnitrostátními a regionálními 

orgány, odvětvím a zúčastněnými subjekty, jichž se týkají dopady znečištění mikroplasty 

a nanoplasty a dopady znečištění na dodavatelské řetězce rybolovu, akvakultury 

a mořských plodů. 
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