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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

k stavu populácií rýb a sociálno-ekonomickej situácii v sektore rybolovu v Stredozemí 

(2016/2079(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.  1380/2013 z 

11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike1, 

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, 

ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej 

environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii)2, 

– so zreteľom na stratégiu v polovici obdobia Všeobecnej rybárskej komisie pre 

Stredozemné more (GFCM) (2017-2020), ktorá sa zameriava na udržateľnosť rybích 

trhov Stredozemného mora a Čierneho mora, 

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo a stanovisko Výboru pre 

zamestnanosť a sociálne veci (A8-0000/2016), 

A. keďže Stredozemné more je so svojimi 17 000 morskými druhmi jednou z hlavných 

oblastí biodiverzity vo svete; 

B. keďže Komisia vo svojom oznámení s názvom Konzultácie k rybolovným možnostiam 

na rok 2017 v rámci spoločnej rybárskej politiky (COM(2016) 396) tvrdí, že v 

Stredozemnom mori je stále rozšírený nadmerný rybolov a sú naliehavo potrebné 

opatrenia na zvrátenie tejto situácie; keďže Komisia v uvedenom dokumente vyjadruje 

znepokojenie nad tým, že mnoho posudzovaných druhov je lovených vysoko nad 

úrovňou odhadu maximálneho udržateľného výlovu (MSY); 

C. keďže je potrebné prijať výzvu na splnenie maximálneho udržateľného výnosu pre 

väčšinu druhov v Stredozemnom mori do roku 2020; keďže celková úroveň 

nadmerného rybolovu v Stredozemnom mori zodpovedá zhruba dvoj- až trojnásobku 

FMSY; keďže napriek značnému úsiliu vynaloženému na úrovni EÚ i mimo EÚ o 

vymedzenie účinného právneho rámca a zabezpečenie implementácie a dodržiavania 

pravidiel v odvetví rybárstva sa viac ako 93 % posudzovaných druhov v Stredozemnom 

mori stále považuje za druhy podliehajúce nadmernému rybolovu; 

D. keďže na zasadnutí na vysokej úrovni o postavení stredomorských druhov (vo februári 

2016 v Catanii) sa dospelo k dohode o naliehavej potrebe zvrátiť tieto negatívne trendy 

pri súčasnom zohľadnení veľkej výzvy zabezpečiť maximálny udržateľný výlov pre 

všetky druhy do roku 2020; 

1. zdôrazňuje význam včasného a komplexného uplatňovania cieľov a opatrení spoločnej 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22. 
2 Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19. 
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rybárskej politiky (SRP) a včasného, naliehavého a účinného vykonávania viacročných 

plánov hospodárenia stanovených v rámci nej v súlade s ekosystémovým prístupom; 

zdôrazňuje najmä, že je potrebné dosiahnuť cieľ dobrého stavu životného prostredia 

stanovený rámcovou smernicou 2008/56/ES o námornej stratégii; 

2. domnieva sa, že je naliehavo potrebná kolektívna reakcia založená na spolupráci, a to na 

rôznych úrovniach: medzinárodnej, európskej, vnútroštátnej a regionálnej; domnieva sa, 

že všetky zúčastnené strany vrátane rybárov, vedcov a mimovládnych organizácií by 

mali byť zapojené do inkluzívneho procesu zdola nahor; 

3. konštatuje, že SRP sa uznáva, že prístup k rybolovným možnostiam by sa mal rozdeliť 

predovšetkým medzi malé rybárske lode alebo rybárov v malých pobrežných oblastiach 

vrátane stimulov [článok 7 ods. 1 písm. d) nariadenia o SRP] na podporu selektívnejších 

spôsobov a metód rybolovu s menším vplyvom na morský ekosystém a jeho zdroje; 

konštatuje, že z tohto dôvodu by sa úsilie malo vynaložiť v tomto smere, aby stimuly a 

preferenčný prístup k pobrežným rybárskym oblastiam boli zabezpečené pre flotilu 

drobného rybolovu na rozdiel od neselektívnych segmentov rybolovu s nepriaznivejším 

vplyvom; 

4. zdôrazňuje, že podľa FAO by sa mal preventívny prístup k ochrane živých morských 

zdrojov, hospodáreniu s nimi a ich využívaniu uplatňovať s cieľom chrániť a 

zachovávať morské prostredie ako celok a zdôrazniť, že nedostatok vedeckých 

informácií by nemal byť zámienkou na oneskorenie alebo nevykonanie opatrení 

zameraných na ochranu a riadenie; 

5. domnieva sa, že ochranu a zachovanie rybolovných a environmentálnych zdrojov v 

Stredozemnom mori nemožno uskutočniť len pomocou účinných politík riadenia 

rybárstva, pokiaľ nie sú sprevádzané silnými, širokými a naliehavými politikami a 

opatreniami na boj proti antropogénnym faktorom, ktoré tieto zdroje ovplyvňujú a 

nepriaznivo na ne vplývajú: klimatické zmeny (otepľovanie, acidifikácia, režim 

dažďov), znečistenie (chemické, organické, makroskopické a mikroskopické), prieskum 

a ťažba zemného plynu a ropy, námorná doprava, invázne druhy, zničenie alebo 

premena prirodzených biotopov, najmä pobrežných; 

6. naliehavo zdôrazňuje, že v oblasti Stredozemného mora stále existuje rozsiahly 

nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN) aj v krajinách EÚ; zastáva 

názor, že nijaké opatrenie na zachovanie zdrojov, ale najmä aj hospodárstiev drobného 

rybolovu, by nemalo ignorovať presvedčený a odhodlaný boj proti NNN rybolovu; 

7. uprednostňuje zintenzívnenie kontrolnej činnosti, na súši v rámci distribučného reťazca 

(trhy), ako aj na mori, a to najmä v oblastiach, kde je rybolov (dočasne alebo trvalo) 

zakázaný; 

8. považuje za možnosť zavedenie neprevoditeľných kvót, najmä pre druhy, na ktoré sa 

vzťahuje jednodruhový rybolov; domnieva sa, že s cieľom zabrániť sociálnym 

rozdielom by sa mali možnosti rybolovu rozdeľovať na základe objektívnych a 

transparentných kritérií vrátane kritérií environmentálneho, sociálneho a hospodárskeho 

charakteru, a že tiež musia byť rovnomerne rozdelené v rámci rôznych segmentov 

rybárstva vrátane tradičného a drobného rybolovu a musia zabezpečiť stimuly na to, aby 

flotila používala selektívnejšie a technickejšie rybárske nástroje, ktoré majú znížený 
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vplyv na morské prostredie, v súlade s článkom 17 nariadenia o spoločnej rybárskej 

politike; 

9. konštatuje, že sústava chránených morských oblastí v Stredozemnom mori pokrýva 

neprimeranú percentuálnu plochu, pričom medzi jednotlivými oblasťami existujú veľké 

rozdiely; domnieva sa, že je veľmi dôležité zvýšiť podiel chránených morských oblastí, 

ako aj určiť oblasti, ktoré je potrebné podrobiť opatreniam na ochranu a zavedenie 

účinného monitorovacieho a riadiaceho systému na overenie ich účinnosti; 

10. domnieva sa, že je nevyhnutné zaviesť pestrý a diferencovaný prístup politík v rámci 

plánov hospodárenia, a to s rôznymi kritériami založenými na biologických 

vlastnostiach druhov a technikách rybárskych metód; zastáva tiež názor, že dostatočné 

plánovanie v priestore (oblasti „bez rybolovu“, so striedavým využitím, s celkovým 

alebo čiastočným uzatvorením systémov rybolovu) a čase (biologický pokoj), ako aj 

podpora technických opatrení zameraných na maximálnu citlivosť zariadení, by mali 

byť základnými zložkami každého viacročného plánu; 

11. konštatuje, že by sa na úrovni oblasti Stredozemného mora a pre všetky komerčné 

druhy mala prijať minimálna veľkosť povolená v závislosti na pohlavnej dospelosti, a to 

na základe najlepších vedeckých poznatkov; 

Opatrenia voči tretím krajinám 

12. vyzýva Komisiu, aby podporovala opatrenia prostredníctvom GFCM na zlepšenie stavu 

populácií zdieľaných s tretími krajinami; 

13. vyzýva Komisiu, aby pomáhala stredozemským krajinám mimo EÚ pri modernizácii 

rybolovu a dosiahnutí udržateľného rybolovu, okrem iného prostredníctvom politiky 

vyváženejších, spravodlivejších a udržateľnejších dohôd o rybolove; 

Sociálno-ekonomické aspekty 

14. poukazuje na to, že 250 000 ľudí je priamo zamestnaných na lodiach a že počet ľudí 

pracujúcich v odvetví rybolovu pre ich prežitie sa exponenciálne zvýši, ak doň 

zahrnieme aj rodiny, ktoré žijú vďaka podpore regionálneho rybolovu a ktoré sú 

zamestnané v súvisiacich odvetviach, ako je transformácia a údržba lodí a cestovný 

ruch; konštatuje, že 60 % prác súvisiacich s rybolovom sa vykonáva v krajinách 

rozvojového juhu a východu Stredozemného mora, čo ukazuje, aká je úloha drobného 

rybolovu v udržateľnom rozvoji týchto regiónov, a najmä najzraniteľnejších pobrežných 

komunít; 

15. domnieva sa, že Komisia by mala stanoviť niektoré usmernenia, ako najlepšie využiť 

prostriedky z Európskeho námorného a rybárskeho fondu a nástroja európskeho 

susedstva; 

16. domnieva sa, že je nevyhnutné podporovať, posilňovať a stimulovať spoluprácu medzi 

drobnými rybármi v tej istej oblasti alebo regióne s cieľom spoločne riešiť plánovanie a 

riadenie miestnych zdrojov rybolovu s ohľadom na účinnú a konkrétnu regionalizáciu, 

ktorá rešpektuje ciele SRP tam, kde obrovská rozdrobenosť a diferenciácia povolaní, 

cieľov, technických vlastností a použitého vybavenia prakticky neumožňujú 
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horizontálny a jedinečný prístup; 

17. konštatuje, že počet populácií bez skutočného posúdenia ich stavu zostáva napriek 

nedávnemu zlepšeniu vysoký a že vedecký, technický a hospodársky výbor pre 

rybárstvo (STECF) sa sťažuje, že dochádza aj k zníženiu počtu samotných posudzovaní, 

z 44 v roku 2012 na iba 15 v roku 2014; 

18. domnieva sa, že racionálne a udržateľné riadenie rybolovu závisí od použitia 

príslušných vedeckých údajov, ako sú kapacity rybolovu, vykonávané rybárske činnosti, 

biologický stav lovených populácií a súčasná sociálno-ekonomická situácia samotného 

rybolovu; 

19. konštatuje, že iba 40 % vyloženého nákladu v oblasti pôsobnosti GFCM pochádza z 

populácií, pre ktoré existuje vedecké posúdenie poskytnuté Komisii, a že percentuálny 

podiel klesá, pokiaľ ide o populácie, ktoré podliehajú plánu hospodárenia; konštatuje, že 

je potrebné zlepšiť pokrytie stavu populácií vedeckými posúdeniami a zvýšiť 

percentuálny podiel vyloženého nákladu pochádzajúceho z foriem rybolovu 

regulovaných viacročnými plánmi hospodárenia; 

20. zdôrazňuje potrebu integrovaného prístupu, ktorým sa súčasne zohľadní rôznorodosť 

morského prostredia, komplexnosť druhov (lovených a nelovených) v mori, rôzne 

charakteristiky a postupy rybolovu; 

21. uznáva, že dostupné údaje pre meranie rozsahu a vplyvu drobného rybolovu sú 

obmedzené a môžu sa v jednotlivých štátoch líšiť; uznáva, že kvôli tomuto nedostatku 

údajov existuje tendencia k podceňovaniu drobného rybolovu, čo vedie k jeho 

marginalizácii v rozhodovacom procese; 

22. dôrazne podporuje návrh GFCM vytvoriť katalóg rybárskych činností a zahrnúť doň 

informácie o rybárskych nástrojoch a operáciách, opis rybolovných oblastí, ako aj 

cieľové druhy a náhodné úlovky s cieľom poskytnúť úplný opis rybolovných činností v 

oblasti a interakcií s ostatnými odvetviami, ako je rekreačné rybárstvo; 

23. vyzýva Komisiu, aby podporovala silnú vedeckú spoluprácu a pracovala na zlepšení 

zberu údajov v prípade najdôležitejších populácií, skrátila doby medzi zberom a 

konečným posúdením a požadovala od STECF posudzovanie nových populácií; 

vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že väčšina vykládok v Stredozemnom mori sa 

týka druhov, o ktorých nie sú dostatočné údaje („rybárstvo bez dostatočných údajov“); 

24. zdôrazňuje silnú a rozhodujúcu potrebu zvýšiť zdieľanie údajov a bojovať proti ich 

neprístupnosti a rozptýleniu, a to vďaka vývoju komplexného a verejne financovaného 

online archívu, ktorý bude zahŕňať všetky údaje o druhoch rýb a rybolovu s cieľom 

uľahčiť kontrolu kvality a nezávislé a viacnásobné analýzy a začať konštruktívnu 

diskusiu o posudzovaní stavu populácií; 

25. poznamenáva, že vplyvy, ako je množstvo, rozsah a charakteristiky NNN rybolovu (tzn. 

nezákonného rybolovu) nie sú v súčasnosti hodnotené, a sú teda málo zastúpené v 

informáciách o aktuálnom stave rybolovu a o trendoch v priebehu času, pričom by mali 

byť riadne posúdené vo vývoji vedeckých posúdení pre riadenie rybolovu; 
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Povedomie 

26. zdôrazňuje, že účinné výsledky a splnenie možno dosiahnuť pomocou vysokej miery 

zodpovednosti a informovanosti zúčastnených strán, posilnením a vzdelávaním 

všetkých rybárov (komerčných a športových) a ich zapojením do rozhodovacieho 

procesu, pri súčasnom doplnení osobitných opatrení na šírenie osvedčených postupov; 

27. považuje za dôležité zvýšiť povedomie spotrebiteľov, ktorých je potrebné vzdelávať a 

nabádať k zodpovednej konzumácii rýb uprednostňovaním pôvodných druhov, ktoré 

boli ulovené pomocou udržateľných techník a pravdepodobne pochádzajúcich z 

populácií, ktoré nie sú nadmerne lovené; považuje preto za nevyhnutné zriadiť 

komplexný a spoľahlivý systém vysledovateľnosti, ale aj informácií pre spotrebiteľov; 

28. zdôrazňuje skutočnosť, že tento nový scenár a všetky tieto nové faktory, ktoré vzájomne 

pôsobia v Stredozemnom mori a ktoré zmenili prístup k rybolovu v tejto oblasti, by mal 

viesť k revízii nariadenia (ES) č.  1967/2006 pre Stredomorie s cieľom prispôsobiť sa 

súčasnej situácii; 

29. poveruje svojho predsedu, aby toto uznesenie postúpil Rade a Komisii. 
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ODÔVODNENIE 

 

Stredozemné more s jeho 17 000 druhmi morských živočíchov je jedným z regiónov sveta s 

najväčšou biodiverzitou. Napriek tomu celkový stav nadmerne lovených rybárskych zdrojov 

dvojnásobne alebo trojnásobne presahuje úroveň maximálne udržateľného výlovu. Riskujeme 

premenu Stredozemného mora na púšť.  

Okrem nadmerného rybolovu je Stredozemné more vystavené ďalším vážnym hrozbám, ako 

je nadmerný obsah živín a hnojív, znečistenie, zmeny morského brehu a biotopov. Ďalšími 

rizikovými faktormi sú: námorná doprava, ťažba ropy a zemného plynu. Stredozemné more je 

tiež veľmi citlivé na zmeny klímy. Musíme ho chrániť.  

Tu sú niektoré kľúčové body tejto správy:  

- viacročné riadenie zdrojov pre väčšiu udržateľnosť, a to aj vďaka selektívnejším rybárskym 

nástrojom; 

- spolupráca s tretími krajinami pôsobiacimi v oblasti Stredozemného mora; 

- biologický pokoj na základe biologických vlastností druhov; 

- uzavretie určitých oblastí pre sádky alebo obnovenie nadmerne lovených populácií; 

- preferenčný prístup k zdrojom pre drobný rybolov; 

- lepšia kontrola nezákonného rybolovu doplnená osobitnými opatreniami voči tým, ktorí 

porušujú pravidlá a nemajú povolenie; 

- prípadné zavedenie kvót na niektoré nadmerne lovené druhy; 

- dodržanie minimálnej veľkosti a vymedzenie veľkosti založené na vedeckých kritériách; 

- lepšia kontrola dodávateľského reťazca na trhu s produktmi rybolovu s komplexnejšími 

informáciami pre spotrebiteľov; 

- väčšie zapojenie regionálnych rybárskych organizácií do rozhodovacieho procesu v súlade s 

regionalizáciou uvedenou v spoločnej rybárskej politike.  

Všeobecne platí, že cieľom iniciatívnej správy je dosiahnuť tieto ciele: 

- viacročné riadenie zdrojov pre väčšiu udržateľnosť, a to aj vďaka selektívnejším rybárskym 

nástrojom; 

- spolupráca s tretími krajinami pôsobiacimi v oblasti Stredozemného mora; 

- biologický pokoj; 

- uzavretie určitých oblastí pre sádky alebo obnovenie nadmerne lovených populácií; 

- preferenčný prístup k zdrojom pre drobný rybolov; 

- lepšia kontrola nezákonného rybolovu doplnená osobitnými opatreniami voči tým, ktorí 

porušujú pravidlá a nemajú povolenie; 

- zavedenie kvót na niektoré nadmerne lovené druhy; 

- dodržanie minimálnej veľkosti; 

- lepšia kontrola dodávateľského reťazca na trhu s produktmi rybolovu s komplexnejšími 

informáciami pre spotrebiteľov; 

- väčšie zapojenie GFCM a regionálnych rybárskych organizácií do rozhodovacieho procesu 

v súlade s regionalizáciou uvedenou v spoločnej rybárskej politike (SRP). 


