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Vec: Stanovisko Výboru pre rybárstvo k uzavretiu dohody o obchode a spolupráci 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom 2020/0382(NLE)

Vážení predsedovia,

v rámci predmetného postupu bol Výbor pre rybárstvo poverený predložením stanoviska k 
schváleniu dohody o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktorá je 
predbežne v platnosti od 1. januára 2021, kým sa neukončí postup súhlasu Parlamentu.

Vzhľadom na tesný časový harmonogram, v rámci ktorého musí Európsky parlament prijať 
pozíciu k tejto veľmi dôležitej dohode, koordinátori Výboru pre rybárstvo rozhodli, že predložia 
stanovisko vo forme listu (článok 56 ods. 1 druhý pododsek), ktorý sa v plnom rozsahu pripojí 
k odporúčaniu Parlamentu k udeleniu súhlasu. Toto stanovisko, ktoré vypracoval stály 
spravodajca výboru PECH pre brexit pán Xavier Bellamy, bolo predložené a prerokované na 
schôdzi Výboru pre rybárstvo 25. januára a na viacerých schôdzach koordinátorov. 
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V mene Výboru pre rybárstvo vám v prílohe zasielam stanovisko k dohode o obchode a 
spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, ktoré koordinátori prijali písomným postupom 
drvivou väčšinou 2. februára 2021.

S úctou

Pierre Karleskind

c/c: Legislatívna koordinácia
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– so zreteľom na odporúčanie Európskeho parlamentu k rokovaniam o novom partnerstve 
so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, týkajúce sa najmä 
rybárstva a prijaté 18. júna 2020 (A9-0117/2020),

A. keďže sa len tesne zabránilo katastrofálnemu scenáru, akým by bolo nedosiahnutie 
dohody, čím sa predišlo okamžitým a značným škodám, pokiaľ ide o státisíce priamych 
a nepriamych pracovných miest v odvetviach rybárstva, akvakultúry a spracovania rýb 
v Únii, o mnohé pobrežné územia a komunity, od ktorých tieto odvetvia závisia, a o 
vykonávanie udržateľných pravidiel ochrany morských druhov a biodiverzity; keďže 
dohoda má aj naďalej negatívne následky na rybárov a rybárske komunity, pričom 
niektoré odvetvia a komunity budú čeliť obrovským negatívnym následkom;

B. keďže rybárstvo nadobúda v rámci rokovaní o dohode emblematický rozmer;

Výbor pre rybárstvo:

1. vyjadruje úľavu nad dosiahnutím dohody o rybárstve ako neoddeliteľnej súčasti 
komplexnej dohody, v rámci ktorej sa zachováva možnosť prístupu do vôd, k zdrojom a 
na trhy dotknutých strán; uznáva prácu rokovacej skupiny EÚ zameranú na zachovanie 
rybolovných činností a zásady udržateľného riadenia zdrojov, ktoré sa niekoľko 
desaťročí využívajú spoločne so Spojeným kráľovstvom, a ďakuje rokovacej skupine za 
jej trvalú angažovanosť za európske rybárske odvetvie;

2. vyjadruje však poľutovanie nad konečnou stratou vo výške 25 % z hodnoty historických 
rybolovných práv európskych flotíl vo vodách Spojeného kráľovstva; pripomína, že toto 
zníženie je síce menej ničivé ako úplné uzavretie vôd Spojeného kráľovstva, no predsa 
predstavuje významnú stratu pre dotknuté subjekty pôsobiace v tomto odvetví, a to 
najmä na územiach a v komunitách, ktoré sú najviac závislé od týchto rybolovných 
oblastí;

3. vyjadruje veľké obavy, pokiaľ ide o situáciu po uplynutí päťapolročného prechodného 
obdobia, keď táto 25 % strata nadobudne plnú účinnosť; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
všetky potrebné záruky s cieľom zabezpečiť, že nadobudnutá rovnováha so Spojeným 
kráľovstvom nebude na konci tohto obdobia spochybnená, a najmä, že táto prahová 
hodnota 25 % zníženia sa nikdy neprekročí a vzájomný prístup sa bude naďalej 
poskytovať; v tejto súvislosti vyjadruje znepokojenie nad tým, že Rada pre partnerstvo 
môže meniť prílohy FISH.1, FISH.2 a FISH.3; žiada, aby sa o každej takejto zmene 
vopred konzultovalo s Parlamentom; vyzýva Komisiu, aby zverejnila a v prípade 
potreby urýchlene aktivovala všetky prostriedky, ktoré má k dispozícii, s cieľom 
zabezpečiť, že ustanovenia tejto dohody sa budú trvalo rešpektovať;

4. zdôrazňuje, že teraz je dôležité zaručiť rybárom predvídateľné a dlhodobé podmienky a 
viditeľnosť, ktoré sú nevyhnutné na riadenie ich činnosti a realizáciu potrebných 
investícií, z ktorých mnohé už boli na štyri roky pozastavené z dôvodu neistoty, ktorú 
spôsobilo obdobie rokovaní;

5. vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad rizikami spojenými s vykonávaním dohody po 
uplynutí prechodného obdobia, keďže jediným ustanovením týkajúcim sa prístupu do 
vôd je, že zmluvné strany organizujú ročné konzultácie „v dobrej viere a s cieľom 
zabezpečiť vzájomne uspokojivú rovnováhu medzi záujmami obidvoch zmluvných 
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strán“; pripomína tiež význam európskeho kapitálu investovaného do lodí plaviacich sa 
pod vlajkou Spojeného kráľovstva a potrebu pretrvávajúcich možností investovania do 
podnikov v oblasti rybárstva medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vzhľadom na ich 
výhody z hľadiska zamestnanosti a hospodárstva pre obe strany; vyjadruje preto 
znepokojenie nad možnými obmedzeniami, pokiaľ ide o registráciu lodí pod istou 
vlajkou, požiadavku, že celkový úlovok alebo časť celkového úlovku sa má vylodiť v 
prístavoch Spojeného kráľovstva, alebo akékoľvek iné riziká pre investície do odvetvia 
rybárstva, najmä vzhľadom na potenciálny vplyv výhrady č. 13 („Rybárstvo a voda“) 
Spojeného kráľovstva k PRÍLOHE SERVIN-2 dohody;

6. zdôrazňuje svoje hlboké znepokojenie, pokiaľ ide o následky možnosti, že sa Spojené 
kráľovstvo odchýli od nariadení Únie o technických opatreniach a iných súvisiacich 
právnych predpisov Únie v oblasti životného prostredia; pripomína, že z dohody 
vyplýva každej strane povinnosť presne odôvodniť nediskriminačnú povahu 
akéhokoľvek vývoja v tejto oblasti a potreba zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť 
životného prostredia vzhľadom na vedecky overiteľné údaje; vyzýva Komisiu, aby bola 
mimoriadne obozretná, pokiaľ ide o plnenie týchto podmienok, a dôrazne reagovala v 
prípade, že Spojené kráľovstvo bude konať diskriminačne;

7. zdôrazňuje riziko deformácií trhu a vytvárania nerovnakých podmienok a ekologické 
riziká spojené s možnými rozdielnymi postojmi Spojeného kráľovstva a EÚ k 
udržateľnosti; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že Spojené kráľovstvo sa neodchýli od 
cieľa EÚ spočívajúceho v ukončení nadmerného rybolovu;

8. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že licencie na rybolov sa budú udeľovať v primeranej 
lehote, aby sa predišlo rizikám diskriminácie pri zachovávaní prístupu do vôd 
Spojeného kráľovstva; domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa mala venovať 
licenciám na prístup do zóny rozprestierajúcej sa do vzdialenosti 6 – 12 míľ, objasneniu 
pravidiel a postupov platných pre plavidlá, ktoré neboli v prevádzke pred rokom 2016, 
ako aj možnosti prevodu prístupových práv na nové plavidlo v prípade, že iné plavidlo 
opustí flotilu;

9. vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o následky rôznych pravidiel platných pre územia, 
ktoré majú v súvislosti so Spojeným kráľovstvom osobitné postavenie, najmä 
korunných dependencií a zámorských území; vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú 
pozornosť osobitostiam území Bailiwick Guernsey, Bailiwick Jersey a Ostrova Man, 
pokiaľ ide o vykonávanie dohody, najmä s cieľom zabezpečiť vyvážené, udržateľné a 
dlhodobé riešenie otázky prístupu do týchto vôd, rovnocenné s dohodou o zátoke 
Granville; vyjadruje poľutovanie nad tým, že flotila kapitálu EÚ a flotila zmiešaného 
kapitálu pôsobiace na zámorských územiach Spojeného kráľovstva, ako sú Malvínske 
ostrovy/Falklandské ostrovy, budú musieť čeliť clám pri vývoze úlovkov do Únie, a 
naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby posúdili všetky možnosti s cieľom zaručiť 
preferenčný prístup na rybárske trhy EÚ v súlade s podmienkami stanovenými v dohode 
medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom;

10. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s rizikami a následkami potenciálne výrazných 
obmedzení budúcich rybolovných možností EÚ, najmä pokiaľ ide o zmiešané rybárstvo, 
vzhľadom na ustanovenia platné najmä pre druhy, ktoré nepodliehajú kvótam;
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11. žiada zachovanie jednoduchého mechanizmu výmeny kvót medzi stranami a 
organizáciami výrobcov;

12. pripomína, že v dôsledku dohody rybárske odvetvie EÚ utrpí značné hospodárske 
straty; domnieva sa preto, že kompenzácia, ktorá sa má stanoviť v pobrexitovej 
adaptačnej rezerve, musí byť porovnateľná so škodami, ktoré boli spôsobené odvetviu a 
rybárskym komunitám, pričom sa musia zohľadniť všetky priame a nepriame následky 
dohody, a považuje to za prioritu;

13. zdôrazňuje, že predbežne uplatňovaná dohoda už teraz spôsobila konflikty a 
poľutovaniahodné zmätky, dodatočné náklady a finančné straty rybárov, najmä tých, 
ktorí kedysi pôsobili vo vodách korunných dependencií, a oslabila dodávateľské reťazce 
a maloobchodných predajcov; zdôrazňuje, že v záujme nahlasovania a riešenia možných 
vzniknutých ťažkostí je potrebné do vykonávania tejto dohody a jej budúcich hodnotení 
zapojiť zainteresované strany v tomto odvetví;

14. víta, že mechanizmus konzultácií, prostredníctvom Osobitného výboru pre rybárstvo, 
umožňuje monitorovať vykonávanie tejto dohody, a žiada jeho rýchle zavedenie hneď, 
ako budú poskytnuté podrobnosti o jeho úlohe a zložení; poukazuje na to, že Európsky 
parlament musí byť zapojený do činnosti tohto orgánu a pravidelne informovaný o jeho 
posúdeniach týkajúcich sa dohody; dôrazne vyzýva Komisiu, aby Výboru pre rybárstvo 
pravidelne podávala správy o vykonávaní dohody, a to aj o vývoji v rámci 
každoročných rokovaní o rybolovných možnostiach a prístupe do vôd;

15. zdôrazňuje, že napriek týmto neistotám sa v dohode vo všeobecnosti zachováva 
priaznivý rámec pre rybárstvo; Výbor pre rybárstvo preto vyzýva Výbor pre zahraničné 
veci a Výbor pre medzinárodný obchod, aby ako gestorské výbory odporučili 
schválenie dohody o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou na jednej strane a 
Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska na druhej strane.


