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NÁVRHY 

Výbor pre rybárstvo vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 

potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 

A. keďže do mora sa dostávajú obrovské množstvá plastov a mikroplastov, ktoré sa po ich 

vyhodení vo vode lámu a štiepia a následne vstupujú do potravinového reťazca, 

keď rôzne morské živočíchy konzumujú toxické látky, ktoré môžu otráviť a zabiť žijúce 

morské zdroje a takisto priamo ovplyvňujú ľudské zdravie; keďže plastový odpad 

v moriach má vplyv aj na efektívnosť rybárskeho výstroja, pričom tento vplyv je 

v prípade maloobjemového rybolovu ešte väčší a spôsobuje hospodárske problémy; 

B. keďže problém plastového morského odpadu je globálnym problémom, ktorý sa dá 

vyriešiť len prostredníctvom medzinárodnej spolupráce; 

C. keďže v rezolúcii č. 11 Environmentálneho zhromaždenia Programu OSN pre životné 

prostredie (UNEP), ktoré sa konalo v dňoch 23. – 27. mája 2016, sa uznáva, 

že prítomnosť plastového odpadu a mikroplastov v morskom prostredí je čoraz 

závažnejším problémom globálneho záujmu, ktorý si vyžaduje naliehavú globálnu 

reakciu s ohľadom na prístup založený na životnom cykle výrobku; 

D. keďže tá istá rezolúcia nabáda producentov výrobkov a iné subjekty, aby odstránili alebo 

obmedzovali používanie primárnych plastových mikročastíc vo výrobkoch; keďže USA 

a Kanada už zaviedli zákaz používania mikroplastov v konkrétnych výrobkoch osobnej 

starostlivosti; keďže niekoľko členských štátov upozornilo Komisiu, aby vypracovala 

právne predpisy zakazujúce mikroplasty v určitých kozmetických výrobkoch, a keďže 

Komisia požiadala, aby Európska chemická agentúra obmedzila používanie úmyselne 

pridávaných mikroplastov; keďže Rada vyzvala Komisiu, aby prijala opatrenia týkajúce 

sa mikroplastov, najmä v kozmetických výrobkoch a čistiacich a pracích prostriedkoch; 

keďže spotrebitelia sú značne zmätení z pojmov súvisiacich s plastami, najmä pokiaľ ide 

o bioplasty, biologicky rozložiteľné plasty a plasty z biologického materiálu, pričom 

na plnenie stratégie pre plasty sú rozhodujúce jasné informácie od výrobcov plastov; 

E. keďže Komisia sa zaviazala podľa potreby vypracovať požiadavky na výrobky 

podľa smernice o ekodizajne1, v ktorých sa zohľadnia mikroplasty, a takisto vypracovala 

kritériá na zlepšenie recyklovateľnosti plastov v rámci svojich kritérií 

pre environmentálnu značku a zelené verejné obstarávanie; 

F. keďže riešenia týkajúce sa plastov v moriach nemožno oddeliť od celkovej stratégie 

pre plasty; keďže článok 48 nariadenia o kontrole rybárstva2, ktorý obsahuje opatrenia 

určené na podporu vyťahovania strateného rybárskeho výstroja, je krokom správnym 

smerom, ale jeho rozsah pôsobnosti je príliš obmedzený vzhľadom na to, že členské štáty 

majú možnosť oslobodiť od tejto povinnosti drvivú väčšinu rybolovných plavidiel 

a že vykonávanie požiadaviek na nahlasovanie je stále slabé; 

G. keďže členské štáty sú signatármi Medzinárodného dohovoru o zabránení znečisťovaniu 

                                                 
1 OJ L 285, 31.10.2009, p. 10. 
2 OJ L 343, 22.12.2009, p. 1. 
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z lodí (MARPOL) a mali by sa usilovať o úplné vykonávanie jeho ustanovení; 

H. keďže k neúmyselnému zachytávaniu rýb dochádza vtedy, keď sa do stratených alebo 

v mori zanechaných biologicky nerozložiteľných rybárskych sietí, pascí a lovných šnúr 

zachytia či zakliesnia morské živočíchy alebo keď v ich dôsledku dôjde k zraneniu, 

vyhladovaniu a zabitiu uvedených živočíchov; keďže k neúmyselnému zachytávaniu rýb 

(tzv. ghost fishing) dochádza pomocou strateného a v mori zanechaného rybárskeho 

výstroja; keďže v nariadení o kontrole rybárstva sa vyžaduje povinné označovanie 

výstroja a oznamovanie a vyťahovanie strateného výstroja; keďže niektorí rybári preto 

z vlastného podnetu prinášajú späť do prístavov stratené siete vytiahnuté z mora; 

I. keďže hoci je náročné presne posúdiť presný prínos akvakultúry k tvorbe morského 

odpadu, odhaduje sa, že 80 % morského odpadu tvoria plasty a mikroplasty a že približne 

20 % až 40 % tohto morského plastového odpadu sa čiastočne spája s ľudskou činnosťou 

na mori vrátane prevádzkovania obchodných a výletných lodí, pričom zvyšok pochádza 

z pevniny, a keďže podľa nedávnej štúdie FAO1 približne 10 % pochádza zo strateného 

alebo zahodeného rybárskeho výstroja; keďže stratený a zahodený rybársky výstroj je 

jednou zo zložiek morského plastového odpadu a keďže sa odhaduje, že 94 % plastov, 

ktoré sa dostávajú do oceánu, končí na morskom dne, a preto je potrebné využívať 

Európsky námorný a rybársky fond (ENRF) na poskytovanie platieb alebo iných 

finančných a materiálnych stimulov pre rybárov, aby sa priamo podieľali na programoch 

„výlovu morského odpadu“; 

1. víta oznámenie Komisie s názvom Európska stratégia pre plasty v obehovom 

hospodárstve (COM(2018)0028), v ktorom sa podporuje vykonávanie rámcovej smernice 

o morskej stratégii2 zameranej na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu 

európskych morských vôd; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že vykonávanie 

článku 48 ods. 3 nariadenia o kontrole rybárstva, ktoré sa týka povinností vyťahovania 

a nahlasovania strateného rybárskeho výstroja, nebolo súčasťou správy Komisie z roku 

2017 o hodnotení a vykonávaní tohto nariadenia; zdôrazňuje, že je potrebné podrobné 

posúdenie vykonávania požiadaviek nariadenia o kontrole rybárstva z hľadiska 

rybárskeho výstroja; 

2. zdôrazňuje, že pochopenie a riešenie problému morského odpadu si vyžaduje súbor 

vzájomne prepojených a ambicióznych opatrení na viacerých úrovniach, a preto žiada, 

aby EÚ a členské štáty zlepšili koordináciu medzinárodného úsilia o zmiernenie rôznych 

foriem morského znečistenia a zintenzívnili globálne opatrenia proti plastom v súlade 

s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj (cieľ trvalo udržateľného rozvoja č. 14); 

poukazuje na to, že súčasťou takéhoto úsilia môžu byť kampane a programy 

na zvyšovanie povedomia o vplyve odpadu na morské ekosystémy, výskum 

uskutočniteľnosti biologicky rozložiteľných/kompostovateľných rybárskych sietí, 

vzdelávacie projekty pre rybárov a osobitné verejné programy na odstraňovanie plastov 

a iných predmetov z morského dna, ako aj preskúmanie možnosti zavedenia rozšírenej 

zodpovednosti výrobcov za rybársky výstroj; 

3. žiada Komisiu, členské štáty a regióny, aby podporili plány na zber odpadu na mori, 

do ktorých by sa podľa možnosti zapojili rybárske plavidlá, a aby v prístavoch zaviedli 

                                                 
1 Abandoned, lost or otherwise discarded fishing gear  
2 OJ L 164, 25.6.2008, p. 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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zariadenia na zber a likvidáciu morského odpadu, ako aj systémy recyklácie sietí na konci 

životnosti; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby využívali odporúčania uvedené 

v dobrovoľných usmerneniach FAO týkajúcich sa označovania rybárskeho výstroja 

a aby úzko spolupracovali s odvetvím rybárstva s cieľom bojovať proti neúmyselnému 

zachytávaniu rýb (tzv. ghost fishing); 

4. zdôrazňuje, že členské štáty a regióny musia urobiť viac pre formuláciu stratégií a plánov 

na obmedzovanie straty rybárskeho výstroja na mori a že na zber a odstraňovanie 

morského odpadu by sa mali využívať granty z ENRF, pričom by sa tiež mali vytvoriť 

systémy recyklácie výstroja a potrebná infraštruktúra; nabáda členské štáty a regióny, 

aby v spolupráci s ENRF predkladali návrhy v rámci programu Horizont 2020; 

poukazuje na to, že členské štáty by tiež mohli vykonávať dobrovoľný systém bonusov 

pre rybárov, ktorí prinesú späť plastový odpad a stratené alebo zastarané siete; dôrazne 

nabáda Komisiu a členské štáty, aby viac podporovali existujúce iniciatívy zamerané 

na riešenie tohto globálneho problému, ako sú napríklad Výlov odpadu, Oceana, nadácia 

Surfrider Foundation, nadácia Plastic Oceans Foundation, iniciatíva Mission Blue 

a iniciatíva One world, one ocean; 

 

5. vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, aby podporili využívanie inovačných 

rybárskych výstrojov tým, že budú rybárov nabádať k tomu, aby nahradili staré siete 

a vybavili existujúce siete sledovacími zariadeniami a senzormi prepojenými 

s aplikáciami pre smartfóny, čipmi rádiofrekvenčnej identifikácie a sledovacími 

zariadeniami pre plavidlá, aby kapitáni mohli presnejšie sledovať svoje siete a v prípade 

potreby ich opätovne vytiahnuť; uznáva úlohu, ktorú pri predchádzaní vstupu plastového 

odpadu do morí môžu zohrávať technológie; 

6. vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, aby rozširovali zber údajov v oblasti plastov 

v mori, a to vytvorením a vykonávaním celoeurópskeho povinného systému digitálneho 

nahlasovania výstroja strateného jednotlivými rybárskymi plavidlami v záujme podpory 

činnosti zameranej na vylovenie výstrojov, v rámci ktorého by sa využívali údaje 

z regionálnych databáz, s cieľom vymieňať si informácie v európskej databáze riadenej 

Európskou agentúrou pre kontrolu rybárstva alebo s cieľom rozvíjať systém Únie 

na výmenu informácií na mori (SafeSeaNet) tak, aby sa stal používateľsky ústretovým 

systémom na úrovni celej EÚ, ktorý bude rybárom umožňovať nahlasovať stratený 

výstroj; 

7. mikroplasty sú škodlivé pre populácie rýb, biodiverzitu aj ľudské zdravie; vyzýva preto 

Komisiu, aby rozvíjala a podporovala spôsobilosti zisťovania a monitorovania úrovní 

znečistenia mikroplastami v komerčnom rybolove, morských výrobkoch a morskom 

prostredí a jeho biologických zdrojoch; vyzýva Komisiu, aby prispôsobila rámce 

na analýzu rizika pre potravinovú bezpečnosť s cieľom vyhodnocovať nebezpečenstvá 

a riziká pre spotrebiteľov; vyzýva Komisiu, aby v súlade so zásadou nahrádzania 

a s postupmi REACH obmedzovala látky, ktoré predstavujú riziko pre stratégiu 

pre plasty, aby naliehavo pokračovala podľa postupu požadovaného Radou 

na obmedzenie používania úmyselne pridávaných mikroplastov, a to tak, že by Európsku 

chemickú agentúru požiadala o preskúmanie vedeckého základu na prijatie regulačných 

opatrení na úrovni EÚ, ktorými by sa zabezpečilo postupné obmedzovanie používania 

mikroplastov v tovaroch ako kozmetika, výrobky osobnej starostlivosti, čistiace a pracie 

prostriedky a farby, čo by postupne viedlo k úplnému zákazu; poukazuje na dôležitosť 
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spolupráce medzi členskými štátmi, vnútroštátnymi a regionálnymi orgánmi, priemyslom 

a zainteresovanými stranami, ktoré sa zaoberajú účinkami znečistenia mikroplastami 

a nanoplastami a vplyvom znečistenia na rybárstvo, akvakultúru a dodávateľské reťazce 

pre morské produkty. 
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