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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o stavu rybích populací a sociálně-ekonomické situaci v odvětví rybolovu ve Středomoří 

(2016/2079(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 

11. prosince 2013 o společné rybářské politice1, 

– s ohledem na směrnici Evropského Parlamentu a Rady 2008/56/ES ze dne 

17. června 2008, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti mořské 

environmentální politiky (rámcová směrnice o strategii pro mořské prostředí)2, 

– s ohledem na strategii v polovině období Generální komise pro rybolov ve středomoří 

(GFCM) (2017–2020), která se týká udržitelnosti rybolovu ve Středozemním moři a v 

Černém moři, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a stanovisko Výboru pro zaměstnanost a 

sociální věci (A8-0000/2016), 

A. vzhledem k tomu, že Středozemní moře je se svými 17 000 druhy mořských živočichů 

jedním z míst s největší biologickou rozmanitostí na světě; 

B. vzhledem k tomu, že Komise ve svém sdělení „Konzultace k rybolovným právům pro 

rok 2017 v rámci společné rybářské politiky“ (COM(2016)0396) tvrdí, že ve 

Středozemním moři nadále převládá nadměrný rybolov, a  pro zvrácení této situace je 

nutný okamžitý zásah; vzhledem k tomu, že dokument Komise vyjadřuje obavu, neboť 

mnohé z druhů, které jsou předmětem hodnocení, jsou loveny nad odhadovanou míru 

cíle maximálního udržitelného výnosu; 

C. vzhledem k tomu, že Středozemní moře musí dostát důležité výzvě dosáhnout u velké 

části populace maximálního udržitelného výnosu; vzhledem k tomu, že obecná úroveň 

nadměrného rybolovu v této oblasti odpovídá zhruba dvojnásobku až trojnásobku 

maximálního udržitelného výnosu; vzhledem k tomu, že navzdory značnému úsilí, jak 

na úrovni EU, tak mimo EU, stanovit účinný právní rámec a zaručit jeho provádění a 

dodržování v odvětví rybolovu je více než 93 % druhů ve Středozemním moři, které 

jsou předmětem hodnocení, stále považováno za druhy, které jsou předmětem 

nadměrného rybolovu; 

D. vzhledem k tomu, že na zasedání na vysoké úrovni o situaci druhů ve Středozemním 

moři (v Catanii v únoru 2016) se účastníci shodli na naléhavé potřebě zvrátit tyto 

negativní tendence a vzali na vědomí významnou výzvu k dosažení maximálního 

udržitelného výnosu pro všechny druhy do roku 2020; 

                                                 
1 Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22. 
2 Úř. věst. L 164, 25.6.2008, s. 19. 
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1. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly v krátké době a v plném rozsahu uplatňovány cíle a 

kroky stanovené v rámci společné rybářské politiky (SRP), a aby byly pečlivě, 

neprodleně a účinně prováděny víceleté plány řízení stanovené touto politikou v souladu 

s přístupem založeným na ekosystémech; zvláště zdůrazňuje nutnost dosáhnout cíle 

dobrého stavu prostředí stanoveného rámcovou směrnicí 2008/56/ES o strategii pro 

mořské prostředí; 

2. je přesvědčen o naléhavosti reakce, která by byla kolektivní a založená na spolupráci na 

různých úrovních: mezinárodní, evropské, vnitrostátní a regionální; domnívá se, že 

všechny zúčastněné subjekty, včetně rybářů, vědeckých pracovníků a nevládních 

organizací, musí být zapojeny do inkluzivního procesu směřujícího zdola nahoru; 

3. konstatuje, že SRP přiznává, že přístup k rybolovným právům by měli mít především 

rybáři provozující drobný a tradiční rybolov nebo rybáři z malých pobřežních oblastí, 

včetně pobídek (čl. 7 odst. 1 písm. d) nařízení o SRP), s cílem podpořit selektivnější 

postupy při rybolovu s menším dopadem na mořský ekosystém a jeho zdroje; 

konstatuje, že z tohoto důvodu by úsilí mělo být zaměřeno tímto směrem tak, aby 

loďstvo provozující tradiční rybolov mělo zajištěno přístup k pobídkám a přednostní 

přístup do oblastí pobřežního rybolovu na rozdíl od těch součástí rybolovu, které nejsou 

selektivní a mají větší dopad na mořský ekosystém; 

4. zdůrazňuje, že podle FAO by obezřetnostní přístup pro zachování, řízení a udržitelné 

využívání živých mořských zdrojů měl být uplatňován tak, aby celkově přispíval k 

ochraně a zachování mořského prostředí, a aby zdůrazňoval, že nedostatek odborných 

informací nesmí být záminkou k odkládání nebo k nezdarům kroků namířených na 

ochranu a řízení; 

5. domnívá se, že ochrana a zabezpečení rybolovných zdrojů a životního prostředí v 

oblasti pomocí účinných politik řízení rybolovu je neproveditelná, pokud tyto politiky 

nejsou podporovány silnými, širokým a naléhavými politikami a opatřeními na boj proti 

společenským faktorům, které mají dopad na tyto zdroje a negativně je ovlivňují: 

klimatické změny (oteplování, acidifikace, deštný režim), znečištění (chemické, 

organické, makroskopické a mikroskopické), průzkum a těžba plynu a olejů, námořní 

provoz, invazivní druhy, zkáza nebo změna přirozeného prostředí, zejména v 

pobřežních oblastech; 

6. rozhodně zdůrazňuje, že v této oblasti doposud existuje rozsáhlý fenomén 

nedovoleného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (NNN) i v zemích EU; je 

přesvědčen, že žádný zásah na ochranu zdrojů, ale také a zejména na ochranu 

hospodářství založeného na drobném rybolovu, se nemůže obejít bez přesvědčivého a 

rozhodného boje proti NNN rybolovu; 

7. za prioritu považuje zintenzivnění kontrolní činnosti na pevnině, v celém distribučním 

řetězci (trhy) a na moři, zvláště v oblastech, v nichž je rybolov zakázán (dočasně nebo 

trvale); 

8. za jednu z možností považuje zavedení nepřevoditelných kvót, zejména u druhů, které 

jsou předmětem monospecifického rybolovu; je toho názoru, že v zájmu zabránění 

sociálním nerovnostem budou rybolovná práva muset být přidělována na základě 

objektivních a transparentních kritérií, včetně kritérií z oblasti životního prostředí, 
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sociálních kritérií a kritérií ekonomické povahy, a že budou muset být rovnoměrně 

rozdělena v rámci různých segmentů rybolovu, včetně tradičního rybolovu, a budou 

muset stimulovat loďstvo, aby používalo selektivnější nástroje rybolovu a techniky, 

které mají omezený dopad na mořské prostředí, v souladu s článkem 17 nařízení o SRP; 

9. konstatuje, že systém chráněných mořských oblastí ve Středozemním moři pokrývá 

procentuálně nedostatečné území a že existují velké rozdíly v pokrytí mezi jednotlivými 

oblastmi; má za to, že je velmi důležité zvýšit procento chráněných mořských oblastí, 

jakož i stanovit oblasti, na něž se budou vztahovat ochranná opatření a uplatňování 

účinného systému sledování a kontroly na ověření účinnosti; 

10. za velmi důležitý považuje různorodý a modulovaný přístup politik v rámci 

jednotlivých stupňů řízení s různými kritérii založenými na biologických vlastnostech 

druhů a na technikách a způsobech rybolovu; mimoto se domnívá, že odpovídající 

plánování v prostoru (oblasti „no fishing“, oblasti s rotací, s celkovou nebo částečnou 

uzávěrou na základě systémů rybolovu) a v čase (biologický klid) by mělo být základní 

součástí každého víceletého plánu, stejně jako podpora technických opatření 

zaměřených na maximální selektivitu zařízení; 

11. konstatuje, že v oblasti Středozemního moře a pro všechny komerční druhy by měla být 

na základě nejlepších odborných poznatků schválena minimální povolená velikost v 

závislosti na pohlavní dospělosti; 

Opatření vůči třetím zemím 

12. naléhavě žádá Komisi, aby podpořila kroky prostřednictvím Generální komise pro 

rybolov ve Středozemním moři s cílem zlepšit stav populací sdílených s třetími zeměmi; 

13. vyzývá Komisi, aby pomohla zemím v oblasti Středozemního moře, které nejsou členy 

EU, modernizovat odvětví rybolovu a dosáhnout udržitelného rybolovu, a to i 

prostřednictvím politiky vyváženějších, spravedlivějších a udržitelnějších dohod o 

rybolovu; 

Sociální a ekonomické aspekty 

14. zdůrazňuje, že 250 000 osob je přímo zaměstnáno na palubách plavidel a že počet osob, 

pro něž zaměstnání v odvětví rybolovu představuje živobytí, exponenciálně roste, 

pokud bereme v úvahu rodiny, které žijí díky podpoře regionálního rybolovu a které 

jsou zaměstnány v navazujících odvětvích, jako je zpracování ryb, údržba plavidel a 

cestovní ruch; konstatuje, že 60 % prací spojených s rybolovem se odehrává v 

rozvojových zemích v jižní a východní části Středomoří, což dokazuje, jaká je úloha 

drobného rybolovu v udržitelném rozvoji těchto oblastí a zejména nejzranitelnějších 

pobřežních společenství; 

15. domnívá se, že Komise by měla vydat pokyny, jak nejlépe využívat finanční prostředky 

prostřednictvím Evropského námořního a rybářského fondu a evropského nástroje 

sousedství; 

16. domnívá se, že je velmi důležité podporovat, zdůrazňovat a podněcovat spolupráci mezi 

drobnými rybáři ze stejné oblasti a stejného regionu, aby kolektivně řešili plánování a 
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řízení místních rybolovných zdrojů z pohledu účinné a konkrétní regionalizace při 

respektování cílů SRP tam, kde obrovská roztříštěnost a různorodost profesí, cílů, 

technických charakteristik a používaného vybavení prakticky znemožňují horizontální a 

jednoznačný přístup; 

17. podotýká, že navzdory nedávným zlepšením zůstává počet populací bez skutečného 

hodnocení stále vysoký a že Vědeckotechnický a hospodářský výbor pro rybářství 

(VTHVR) si stěžuje, že jsme dokonce svědky snižování počtu samotných hodnocení ze 

44 v roce 2012 na pouhých 15 v roce 2014; 

18. domnívá se, že rozumné a udržitelné řízení rybolovu závisí na odborném používání 

příslušných údajů, jako je kapacita rybolovu, prováděné rybolovné činnosti, biologický 

status využívané populace a aktuální sociální a ekonomický stav rybolovu samotného; 

19. konstatuje, že jen 40 % nákladu vyloženého v oblasti působnosti Generální komise pro 

rybolov ve Středozemním moři pochází z populací, pro něž existuje odborné hodnocení 

předložené Komisi, a že toto procento je nižší, jestliže se hovoří o populacích, na něž se 

vztahuje plán řízení; konstatuje, že je nezbytné zlepšit pokrytí odborných hodnocení 

statusu populací a zvýšit procento vyloženého nákladu pocházejícího ze způsobů 

rybolovu regulovaných víceletými plány řízení; 

20. zdůrazňuje význam integrovaných přístupů, které zohledňují zároveň různorodost 

mořského prostředí, složitost druhů (využívaných a nevyužívaných) v mořích, různé 

charakteristiky a vlastnosti rybolovných činností; 

21. uznává, že dostupné údaje pro měření rozsahu a dopadu činnosti drobného rybolovu 

jsou omezené a mohou se v jednotlivých státech lišit; uznává, že z důvodu tohoto 

nedostatku údajů bývá tradiční rybolov podceňován, což jej odsouvá na okraj procesu 

přijímání rozhodnutí; 

22. rozhodně podporuje návrh Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři na 

vytvoření katalogu rybolovných činností a na zahrnutí informací týkajících se 

rybolovných zařízení a operací, popisu rybolovných oblastí, jakož i cílových druhů a 

nežádoucích úlovků, s cílem vytvořit úplný popis rybolovných činností v oblasti a 

interakcí s dalšími odvětvími, jako je rekreační rybolov; 

23. vyzývá Komisi, aby podporovala intenzivní odbornou spolupráci a aby zlepšila 

shromažďování údajů o nejdůležitějších populacích, zkrátila dobu mezi shromážděním 

údajů a konečným hodnocením a požadovala po VTHVR hodnocení nových populací; s 

politováním konstatuje, že ve Středozemním moři se většina vykládek týká druhů, o 

nichž existuje málo údajů („data deficient fisheries“); 

24. zdůrazňuje, že je rozhodně nezbytné a klíčové rozšířit sdílení dat a bojovat proti jejich 

nedostupnosti a roztříštěnosti díky vybudování globálního online archivu financovaného 

z veřejných prostředků, který by zahrnoval veškeré údaje o rybách a rybolovu a mohl by 

tak usnadnit kontrolu kvality a nezávislé a četné analýzy, a přijmout tak konstruktivní 

srovnání hodnocení populací; 

25. upozorňuje na to, že dopady, stejně jako objem, rozsah a vlastnosti NNN rybolovu (tedy 

nepovoleného rybolovu), nejsou v současné době hodnoceny, a proto jsou jen málo 
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zastoupeny v informacích o aktuálním stavu rybolovu a o směřování v čase, i když by 

měly být odpovídajícím způsobem zvažovány při odborném hodnocení za účelem řízení 

rybolovu; 

Povědomí 

26. zdůrazňuje, že efektivních výsledků a úplného završení lze dosáhnout, jestliže subjekty 

v tomto odvětví budou mít vysokou míru odpovědnosti a povědomí díky rozvoji a 

vzdělávání všech rybářů (komerčních i sportovních) a jejich zapojení do procesu 

přijímání rozhodnutí, doplněnému o konkrétní kroky v oblasti šíření osvědčených 

postupů; 

27. považuje za důležité informovat i spotřebitele, kteří musí být vzděláváni a vyzýváni k 

odpovědné konzumaci ryb, přičemž by měli upřednostňovat místní druhy ulovené 

udržitelnými způsoby, které pochází z populací, jež nejsou nadměrně loveny; domnívá 

se, že je proto nezbytné zavést systém sledovatelnosti, ale také, a zejména, systém 

poskytování úplných a důvěryhodných informací spotřebitelům; 

28. zdůrazňuje, že tento nový scénář a všechny tyto nové faktory, které se v oblasti 

Středozemního moře vzájemně ovlivňují a které změnily přístup k rybolovu v oblasti, 

musí vést k přezkumu nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 o Středozemním moři s cílem 

přizpůsobit se nynější situaci; 

29. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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ODŮVODNĚNÍ 

 

Středozemní moře je se svými 17 000 druhy mořských živočichů jednou z oblastí s největší 

biologickou rozmanitostí na světě. Přesto je celkové množství nadměrně lovených druhů 

dvojnásobně až trojnásobně vyšší než maximální udržitelný výnos. Riskujeme, že změníme 

Středozemní moře v pustinu.  

Kromě nadměrného rybolovu je Středozemní moře vážně ohroženo i přílišným množstvím 

živin a hnojiv, znečištěním, změnami v pobřežních oblastech a změnami přirozeného 

prostředí. Dalšími rizikovými faktory jsou: námořní doprava, těžba ropy a plynu. Středozemní 

moře je navíc velmi citlivé na změnu klimatu. Je třeba je chránit.  

Zde je několik klíčových bodů zprávy:  

- víceleté řízení zdrojů pro větší udržitelnost, a to i díky selektivnějším rybolovným 

zařízením; 

- spolupráce s třetími zeměmi, které působí ve Středozemním moři; 

- biologický klid na základě biologických vlastností druhů; 

- uzavření některých oblastí za účelem reprodukce nebo obnovy nadměrně lovených populací; 

- přednostní přístup tradičního rybolovu ke zdroji; 

- větší kontrola činností v rámci nedovoleného rybolovu a zvláštní opatření týkající se těch, 

kdo porušují předpisy a nemají licenci; 

- případné zavedení kvót na některé nadměrně lovené druhy; 

- dodržování minimální velikosti a definování minimální velikosti na základě odborných 

kritérií; 

- větší kontrola řetězce až po trh s rybami a poskytování úplných informací spotřebitelům; 

- větší zapojení regionálních rybolovných organizací do procesu přijímání rozhodnutí v 

souladu s regionalizací uvedenou ve společné rybářské politice.  

Zpráva z vlastní iniciativy se obecně zaměřuje na dosažení těchto cílů: 

- víceleté řízení zdrojů pro větší udržitelnost, a to i díky selektivnějším rybolovným 

zařízením; 

- spolupráce s třetími zeměmi, které působí ve Středozemním moři; 

- biologický klid; 

- uzavření některých oblastí za účelem reprodukce nebo obnovy nadměrně lovených populací; 

- přednostní přístup tradičního rybolovu ke zdroji; 

- větší kontrola činností v rámci nedovoleného rybolovu a zvláštní opatření týkající se těch, 

kdo porušují předpisy a nemají licenci; 

- zavedení kvót na některé nadměrně lovené druhy; 

- dodržování minimální velikosti; 

- větší kontrola řetězce až po trh s rybami a poskytování úplných informací spotřebitelům; 

- větší zapojení Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři a regionálních 

rybolovných organizací do procesu přijímání rozhodnutí v souladu s regionalizací uvedenou 

ve společné rybářské politice (SRP). 


