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NÁVRHY

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

1. súhlasí s alternatívou Komisie týkajúcou sa nového hlavného cieľa na rok 2020, ktorou je 
„do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a ekosystémových služieb v EÚ, obnoviť ich do 
čo najväčšej miery a zintenzívniť snahy EÚ o zastavenie straty biodiverzity na celom 
svete“;

2. zdôrazňuje, že pre prežitie rybárskych spoločenstiev, na ktoré nepriaznivo vplýva 
vyčerpanie populácií rýb v dôsledku rôznych ľudských činností, je nanajvýš dôležité, aby 
sa zastavil úbytok biodiverzity;

3. domnieva sa, že ochrana morskej biodiverzity je veľmi dôležitá, keďže vedie k zvýšenej 
odolnosti ekosystému, a tým pomáha, okrem iného, zmierňovať dôsledky zmeny klímy;

4. vyzýva preto Komisiu, aby prijala konkrétne opatrenia na ochranu morských druhov 
a biotopov, ktoré zmena klímy najviac ohrozuje, a aby zároveň zabezpečila, aby činnosti, 
ktoré sa vykonali v záujme prispôsobenia sa vplyvu zmeny klímy alebo jeho obmedzenia, 
nemali negatívny vplyv na morskú biodiverzitu;

5. žiada Komisiu, aby prijala model siete chránených morských oblastí, ktorý umožní zladiť 
ochranu životného prostredia a trvalo udržateľný rybolov; vyzýva ju, aby pravidelne 
podávala správy o dosiahnutom pokroku členských štátov pri vykonávaní smernice o 
biotopoch a smernice o voľne žijúcom vtáctve, najmä v súvislosti s realizáciou sústavy 
Natura 2000 v morskom prostredí, keďže v súčasnosti menej ako 10 % chránených oblastí 
tvoria morské oblasti, ako aj správy o oznamovacích a monitorovacích povinnostiach 
členských štátov;

6. konštatuje, že hlavnými nástrojmi na dosiahnutie cieľov v oblasti biodiverzity v morskom 
prostredí je okrem smernice o biotopoch a smernice o voľne žijúcom vtáctve aj rámcová 
smernica o vode pre pobrežné vody a rámcová smernica o morskej stratégii 2008/56 pre 
všetky morské vody;

7. domnieva sa, že členským štátom sa musí umožniť, aby v záujme ochrany morskej 
biodiverzity prijali iniciatívy prekračujúce rámec opatrení stanovených v právnych 
predpisov EÚ;

8. domnieva sa, že doteraz vynaložené úsilie na zníženie a odstránenie vedľajších úlovkov 
mláďat, necieľových druhov rýb, morských cicavcov, korytnačiek a vtákov v európskom 
rybnom hospodárstve bolo celkovo nedostatočné;

9. domnieva sa, že hlavným cieľom spoločnej politiky rybného hospodárstva (SPRH) musí 
byť zníženie objemu odpadu z výlovu, a vyzýva Komisiu, aby zistila jeho príčiny a 
vypracovala riešenia špecifické pre každú oblasť rybolovu, najmä prostredníctvom 
zavedenia kvót v oblasti rybolovu viacerých druhov rýb a kvót týkajúcich sa biomasy, 
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prostredníctvom výberu náčinia, ako je všeobecné využívanie sietí so štvorcovými okami, 
a priestorového riadenia zásob rýb;

10. pripomína kľúčovú úlohu rybolovu z hospodárskeho i sociálneho hľadiska pre rozvoj 
pobrežných oblastí a z environmentálneho hľadiska pre morské ekosystémy; domnieva sa, 
že SPRH nesmie členským štátom brániť v dodržiavaní právnych predpisov o 
biodiverzite, ale skôr uľahčovať ich dodržiavanie, najmä pokiaľ ide o zavádzanie 
primeraných ochranných opatrení v morských oblastiach sústavy Natura 2000;

11. konštatuje, že v rámci právnych predpisov EÚ o biodiverzite sa morským druhom a 
biotopom dostáva menšej ochrany ako suchozemským druhom a biotopom, a preto 
vyzýva Komisiu, aby zhodnotila slabé stránky právnych predpisov a ich vykonávania a 
aby vytvorila chránené morské oblasti, v ktorých sú hospodárske aktivity vrátane 
rybolovu predmetom posilneného ekosystémového riadenia;

12. ďalej konštatuje, že rôzne dohovory pre regionálne moria okolo EÚ, ako sú OSPAR, 
HELCOM a dohovor z Barcelony, poskytujú dôležitý rámec na ochranu morských 
ekosystémov;

13. pripomína Komisii a členským štátom, že smernica o morskej stratégii neobmedzuje 
využívanie chránených morských oblastí iba na sústavu Natura 2000, a preto žiada 
členské štáty a Komisiu, aby zohľadnili všetky chránené morské oblasti vrátane oblastí 
vymedzených podľa regionálnych morských dohovorov a navzájom ich prepojili, 
s cieľom vytvoriť súdržnú a komplexnú sieť;

14. zdôrazňuje, že najdôležitejším znakom dobrého stavu životného prostredia je zachovanie 
morskej biodiverzity;

15. zdôrazňuje potenciál praktického zlepšovania správy morí, keď sa rámcovou smernicou o 
morskej stratégii zaviedli nové mechanizmy pre lepšiu koordináciu chránených morských 
oblastí a opatrení v oblasti rybného hospodárstva;

16. vyzýva Komisiu, aby do všetkých politík EÚ, ktoré majú vplyv na morskú biodiverzitu, 
začlenila ekosystémový prístup, ktorý už bol prijatý rámcovou smernicou o vode a 
rámcovou smernicou o morskej stratégii; ďalej zdôrazňuje, že ekosystémové služby 
zahŕňajú okrem iného ukladanie a sekvestráciu uhlíka prírodnými ekosystémami;

17. zdôrazňuje, že je potrebné uskutočniť ďalšie kroky v oblasti integrovaného manažmentu 
pobrežnej zóny (ICZM) a námorného územného plánovania, keďže by mohli byť 
významnými zložkami participatívneho ekosystémového prístupu, a súčasne zabezpečiť 
zachovanie a udržateľné riadenie morských a pobrežných zdrojov a rešpektovanie 
prírodných procesov a únosnosti zaťaženia ekosystému;

18. domnieva sa, že regionálne organizácie pre riadenie rybného hospodárstva sú zodpovedné 
za riadenie rybolovu a ručiteľmi zodpovedného rybolovu na otvorenom mori; domnieva 
sa, že je preto rozhodujúce posilniť ich právomoci, najmä čo sa týka kontrol a 
odradzujúcich sankcií, a že riadenie zásob určitých morských druhov, ktoré sú dôležité 
z obchodného hľadiska, a požadovanie používania osvedčení o úlovku prináleží v prvom 
rade regionálnym organizáciám pre riadenie rybného hospodárstva;
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19. vyzýva Komisiu, aby v záujme obnovy biodiverzity a prírodných ekosystémov v širšom 
morskom prostredí EÚ konala čo najambicióznejšie; zdôrazňuje ďalej, že úsilie zamerané 
na obnovu by mohlo byť významným zdrojom zamestnanosti pre pobrežné komunity;

20. vyzýva EÚ, aby zabezpečila, aby sa na európskej i celosvetovej úrovni zachovala 
spravodlivosť; ďalej zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť dodržiavanie zásady 
„znečisťovateľ platí“ a zásady „plné uhradenie nákladov“ a rozšíriť rozsah ich 
uplatňovania;

21. vyzýva Komisiu, aby zvážila zavedenie národných či sektorových cieľov na zníženie 
vplyvu na biodiverzitu a jej straty;

22. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby do vízie EÚ v oblasti biodiverzity na obdobie po 
roku 2010 bola zahrnutá aj informovanosť a účasť všetkých sfér spoločnosti a širokej 
verejnosti.
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