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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre rybné 
hospodárstvo, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. zdôrazňuje, že je potrebné prijať okamžité a dôkladné opatrenia, pokiaľ ide o boj proti 
problému nezákonného rybolovu, a opakuje, že táto otázka je globálnym problémom;

2. zdôrazňuje, že nezákonný rybolov je formou nadnárodného organizovaného zločinu 
a zostáva jednou z najvážnejších hrozieb pre ochranu a udržateľné riadenie morských 
zdrojov;

3. zdôrazňuje, že ekologická udržateľnosť je nevyhnutným predpokladom pre dlhodobú 
hospodársku a sociálnu životaschopnosť činností v oblasti rybolovu, a preto žiada, aby sa 
prijali komplexné, účinné a transparentné opatrenia na zabraňovanie nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu (rybolov NNN), na odrádzanie od neho a jeho 
odstránenie vrátane opatrení týkajúcich sa vlajkových, pobrežných a prístavných 
štátov, opatrení v oblasti trhu a opatrení, ktoré zabezpečia, že štátni príslušníci týchto 
štátov nebudú podporovať rybolov NNN, ani sa doňho nezapoja;

4. zdôrazňuje význam práva spotrebiteľa na to, aby mal vždy istotu, že kúpený produkt bol 
ulovený zákonným spôsobom; 

5. upozorňuje na skutočnosť, že nadmerný rybolov umocnený nezákonným rybolovom 
predstavuje vážnu hrozbu pre biodiverzitu a udržateľné morské prostredie, a rovnako 
zdôrazňuje sociálny a hospodársky dosah úbytku populácií rýb a možné ohrozenie 
potravinovej bezpečnosti;

6. zdôrazňuje, že nezákonný rybolov prispieva k nadmernému výlovu, poškodzuje morský 
ekosystém, je formou nekalej hospodárskej súťaže s čestnými rybármi, spôsobuje straty 
príjmov v sektore a ohrozuje prežitie pobrežných komunít, a to najmä v rozvojových 
krajinách;

7. podčiarkuje skutočnosť, že nezákonný rybolov je globálnym problémom, ktorý vyžaduje 
medzinárodnú spoluprácu a ktorý treba riešiť, či už k nemu dochádza zo strany rybárskych 
flotíl tretích strán alebo zo strany flotíl členských štátov; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu včasných, podrobných a presných údajov o rybárskych plavidlách, a to najmä 
tých, o ktorých sa zistilo, že vykonávajú rybolov NNN;

8. domnieva sa, že dôveryhodnosť EÚ vo svete, pokiaľ ide o boj proti nezákonnému, 
nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, závisí od toho, s akým nasadením bojuje 
proti rybolovu NNN v rámci svojej vlastnej flotily a proti predaju rýb z rybolovu NNN na 
svojich trhoch;

9. žiada, aby sa prijali naliehavé opatrenia na ukončenie využívania registrácie lodí pod 
cudzími vlajkami, čo umožňuje rybárskym plavidlám beztrestne vykonávať nezákonnú 
činnosť so závažnými dôsledkami na morské prostredie, populácie rýb, pobrežné 
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komunity, zákonný rybársky priemysel a potravinovú bezpečnosť, a to najmä 
v rozvojových krajinách, a zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby EÚ nebola na takýchto 
formách rybolovného pirátstva nijako zainteresovaná;

10. vyzýva Komisiu, aby posúdila, či by sa nemohol pozastaviť alebo zakázať dovoz 
produktov zo štátov, ktoré nezaručujú dodržiavanie opatrení na boj proti nezákonnému 
rybolovu, a to v súlade s pravidlami WTO;

11. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili poskytovanie zvýšenej ochrany v období a 
v oblastiach rozmnožovania tam, kde existujú;

12. vyzýva členské štáty, aby vyčlenili dostatočné zdroje (ľudské, finančné, logistické) s 
cieľom plne vykonávať nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 na zabraňovanie 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho a jeho 
odstránenie, a vyzýva Komisiu, aby začala konania o porušení práva v prípade, že to 
nebudú robiť členské štáty;

13. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zabezpečili, že proti nezákonnému rybolovu sa bude 
bojovať na mori aj vo vnútrozemských vodách, a zdôrazňuje, že treba preskúmať, či 
existuje dostatok kontrolných mechanizmov a ako sa uplatňujú;

14. zdôrazňuje, že boj proti nezákonnému rybolovu je predpokladom pre ochranu morských 
ekosystémov a je životne dôležitý pre rozvoj skutočne udržateľného rybolovu;

15. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby uplatňovali politiku nulovej tolerancie proti 
nezákonnému rybolovu tým, že zabezpečia plnú vysledovateľnosť všetkých produktov 
rybolovu dovážaných do EÚ, a to najmä prostredníctvom vytvorenia celosvetovej 
databázy populácií rýb s cieľom identifikovať zdroj rýb a pomôcť pri trestnom stíhaní, 
a aby zaručili, že úlovky z nezákonného rybolovu sa v členských štátoch nebudú 
predávať, ani sa do nich dovážať; vyzýva členské štáty a Komisiu, aby diskutovali s 
ostatnými štátmi s významnými trhmi (vrátane USA, Japonska a Číny) o tom, ako by 
mohli zakázať dovoz nezákonne ulovených rýb a zaviesť opatrenia podobné nariadeniu 
EÚ o rybolove NNN, pokiaľ ide o zámer a prístup;

16. konštatuje, že boj proti nezákonnému rybolovu je do značnej miery otázkou politickej 
vôle, a preto naliehavo vyzýva členské štáty a Komisiu, aby zintenzívnili boj proti 
nezákonnému rybolovu, zabezpečili dodržiavanie nariadenia EÚ o rybolove NNN a aby sa 
s použitím všetkých dostupných prostriedkov, najmä na medzinárodnej úrovni, ako 
napríklad v rámci WTO alebo iných fór, usilovali o zvýšenie medzinárodnej pozornosti 
a sprísnenie opatrení, a to najmä zintenzívnením spolupráce s medzinárodnými partnermi 
v záujme zlepšenia monitorovania, kontroly a dohľadu nad aktivitami rybolovu NNN;

17. zdôrazňuje význam zvýšenia transparentnosti v prípadoch rybolovu NNN a nalieha na 
členské štáty a Komisiu, aby zintenzívnili snahu zverejňovať informácie o operáciách 
týkajúcich sa rybolovu NNN a vytvárať systémy na výmenu informácií so všetkými 
potenciálne dotknutými štátmi a medzinárodnými organizáciami;

18. zdôrazňuje, že je potrebné podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ a tretími 
krajinami v boji proti rybolovu NNN a zabezpečiť, aby rozvojové krajiny boli schopné 
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dodržiavať právne predpisy EÚ;

19. vyzýva Komisiu, aby žiadnemu plavidlu podieľajúcemu sa na rybolove NNN neposkytla 
podporu z Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo;

20. víta rozhodnutie Komisie zaviesť licenciu na rybolov na základe bodového systému ako 
ďalší nástroj, ktorý budú môcť členské štáty použiť na identifikáciu nezrovnalostí v každej 
fáze trhového reťazca a na uloženie prísnych sankcií v prípade porušenia;

21. vyzýva Komisiu, aby posilnila partnerstvá s rozvojovými krajinami v oblasti rybolovu 
a aby zamerala pozornosť na ich monitorovacie kapacity a kapacity dohľadu.
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