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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o téme Viac rýb v moriach? Opatrenia na podporu obnovy populácií nad úrovňou 
maximálneho udržateľného výnosu (MSY) vrátane oblastí obnovy rýb a chránených 
morských oblastí
(2019/2162(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) a na články 11 
a 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike (SRP),

– 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),

– so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín a na smernicu Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva,

– so zreteľom stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, ktorá je uvedená 
v oznámení Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do 
roku 2030 – Prinavrátenie prírody do našich životov (COM(2020)0380),

– so zreteľom na Globálnu hodnotiacu správu o biodiverzite a ekosystémových službách 
za rok 2019 medzivládnej vedeckej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby 
(IPBES),

– so zreteľom na rezolúciu Medzinárodnej únie na ochranu prírody (IUCN) z roku 2016 
o zvyšovaní pokrytia chránených morských oblastí na účely účinnej ochrany morskej 
biodiverzity,

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 so zreteľom na pätnáste zasadnutie 
konferencie zmluvných strán (COP 15) Dohovoru o biodiverzite1,

– so zreteľom na správu Svetovej banky z roku 2017 nazvanú Utopené miliardy ešte raz: 
Pokrok a problémy svetového morského rybolovu (The sunken billions revisited: 
Progress and Challenges in Global Marine Fisheries),

– so zreteľom na správu Komisie z 1. októbra 2015 o pokroku pri vytváraní chránených 
morských oblastí (v zmysle požiadaviek článku 21 rámcovej smernice 2008/56/ES 
o morskej stratégii (COM(2015)0481),

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0015.
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– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0000/2020),

A. keďže cieľom spoločnej rybárskej politiky (SRP) je zabezpečiť, aby rybolovné a 
akvakultúrne činnosti boli dlhodobo environmentálne udržateľné a postupne sa obnovila 
a udržiavala populácia rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť 
maximálny udržateľný výnos;

B. keďže cieľom rámcovej smernice o morskej stratégii je chrániť a zachovávať morské 
prostredie, predchádzať jeho zhoršovaniu a obnovovať morské ekosystémy, ako aj 
dosiahnuť dobrý environmentálny stav morských vôd EÚ do roku 2020;

C. keďže opatrenia na riadenie rybárstva prijaté v rámci SRP začínajú prinášať výsledky, 
pretože počet populácií rýb využívaných na udržateľnej úrovni sa zvyšuje, čím sa 
dosahujú vyššie výnosy v prípade populácií, ktoré boli až donedávna nadmerne 
využívané;

D. keďže podľa Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybné hospodárstvo 
(STECF) je stále približne 38 % populácií v severovýchodnom Atlantiku a približne 
92 % v Stredozemnom mori nadmerne využívaných napriek právnej požiadavke 
zastaviť nadmerný výlov do roku 2020;

E. keďže rybolov s maximálnym hospodárskym výnosom sa vzťahuje na úroveň 
zachytávania, pri ktorej sa maximalizujú sociálne, environmentálne a hospodárske 
prínosy pre spoločnosť, čo zvyšuje odolnosť odvetvia;

F. keďže Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) vyzýva, aby sa do roku 2020 
aspoň 30 % všetkých morských biotopov pretransformovalo na sieť chránených 
morských oblastí, ktoré sú prísne chránené, okrem iného aj na základe účinných 
opatrení zameraných na ochranu jednotlivých oblastí, s cieľom nevykonávať žiadne 
ťažobné činnosti aspoň na 30 % oceánov;

G. keďže stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 si vyžaduje právne záväzný cieľ 
ochrany aspoň 30 % morskej oblasti EÚ, pričom 10 % morského územia EÚ sa musí 
prísne chrániť;

H. keďže strata morskej biodiverzity má sociálno-ekonomický vplyv na odvetvie rybolovu, 
pobrežné komunity a spoločnosť ako celok, a preto by sa jej malo zabrániť; keďže 
obnova populácií rýb by podľa Svetovej banky priniesla väčšie hospodárske výhody ako 
súčasný stav populácií morských rýb;

I. keďže existuje silný vedecký konsenzus, že chránené morské oblasti sú pre rybolov 
prínosom vzhľadom na ich účinok presahovania a ich pozitívne účinky na doplňovanie;

Zlepšenie riadenia rybárstva s cieľom ukončiť nadmerný výlov

1. opakuje svoju výzvu na úplné vykonávanie SRP s cieľom obnoviť a udržiavať 
populácie rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny 
udržateľný výnos;

2. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili vedecké sledovanie s cieľom zhodnotiť 
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najneskôr do roku 2025 100 % populácií rýb využívaných v európskych vodách a 
umožniť vypočítať maximálny udržateľný výnos v prípade všetkých týchto populácií;

3. naliehavo vyzýva Komisiu, aby posilnila uplatňovanie ekosystémového prístupu k 
riadeniu rybárstva s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy na morské ekosystémy, 
populácie rýb a spoločnosť;

4. vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala plány na zlepšenie selektívnosti a zohľadnila 
výsledky štúdií, ktoré potvrdzujú škodlivý vplyv techník rybolovu, akými sú výstroj 
vlečený po dne alebo zariadenia na zhlukovanie rýb (FAD), tým, že ich používanie 
výrazne obmedzí;

5. domnieva sa, že EÚ by mala ísť nad rámec súčasných postupov v oblasti riadenia 
rybárstva a podporovať prechod na rybolov s malým vplyvom s cieľom obnoviť 
populácie rýb a morské ekosystémy;

6. domnieva sa, že maximálny udržateľný výnos by nemal byť jediným ukazovateľom, 
ktorý sa týka riadenia rybárstva v EÚ, a že by sa mal použiť aj maximálny hospodársky 
výnos;

7. vyzýva Komisiu, aby postupne nadobudla vedecké odporúčanie o maximálnom 
hospodárskom výnose a uprednostnila pri tom najdôležitejšie populácie;

8. vyzýva Komisiu, aby celkový povolený výlov stanovený na úrovni maximálneho 
hospodárskeho výnosu postupne navrhla pre všetky populácie v dlhodobom horizonte a 
v prípade 30 % celkového povoleného výnosu do roku 2030;

Rozšírenie siete chránených oblastí a zlepšenie jej riadenia

9. zdôrazňuje, že zatiaľ čo Európska únia dosiahla pokrok a splnila cieľ určiť 10 % 
európskych vôd ako chránené oblasti, sieť chránených morských oblastí ani zďaleka nie 
je plne funkčná, pričom len v prípade veľmi nízkeho počtu existujúcich chránených 
morských oblastí boli zavedené plány riadenia a ochranné opatrenia;

10. víta návrh Komisie obsiahnutý v jej stratégii v oblasti biodiverzity do roku 2030, aby 
aspoň 30 % morskej oblasti Únie bolo chránených;

11. žiada, aby sa na polovicu tejto oblasti, t. j. 15 % európskych vôd, vzťahovala vysoká 
úroveň ochrany, čo by zahŕňalo oblasti, v ktorých sú všetky úlovky a akékoľvek 
hospodárske činnosti zakázané (oblasti, v ktorých sa neloví), oblasti, v ktorých sú 
zakázané len najničivejšie rybolovné techniky, napr. výstroj vlečený po dne, a oblasti na 
obnovu populácií rýb, ako sa stanovuje v SRP;

12. naliehavo vyzýva členské štáty, aby v záujme dosiahnutia týchto cieľov naďalej 
určovali chránené morské oblasti podľa smernice o vtákoch, smernice o biotopoch a 
rámcovej smernice o morskej stratégii;

13. požaduje vytvorenie chránených morských oblastí ako súčasť ucelenej siete 
prepojených oblastí vrátane pobrežných oblastí a hlbokomorských oblastí; pripomína 
požiadavku prestať loviť výstrojom vlečeným po dne v hĺbkach väčších ako 400 metrov 
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v oblastiach, o ktorých je známe, že sa v nich vyskytujú zraniteľné morské ekosystémy, 
alebo v prípade ktorých sa to predpokladá;

14. naliehavo vyzýva Komisiu, aby členským štátom zaviedla prísne usmernenia týkajúce 
sa riadenia chránených morských oblastí a stanovila klasifikáciu chránených morských 
oblastí s prihliadnutím na ich fázu zriaďovania, plány riadenia a ekosystémové výhody, 
pričom by vychádzala z existujúcich usmernení, ako sú celosvetové normy 
Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov (IUCN);

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby stanovili rozhodnejšie a účinnejšie plány riadenia 
v prípade existujúcich chránených morských oblastí a zaviedli prísnejšie kontrolné 
opatrenia na zabezpečenie rešpektovania chránených morských oblastí, a to aj 
zapojením odvetvia rybárstva;

16. uznáva, že úspech chránených morských oblastí a iných chránených oblastí je 
podmienený tým, aby ich akceptovali a prijali rybári, pobrežné spoločenstvá a iné 
zainteresované strany; vyzýva preto na začlenenie odvetvia rybárstva vrátane jeho 
maloobjemovej tradičnej zložky a ďalších príslušných zainteresovaných strán do 
navrhovania, riadenia a monitorovania chránených morských oblastí;

17. zdôrazňuje, že pri vytváraní chránených morských oblastí je dôležité zaujať komplexný 
a koherentný prístup spočívajúci nielen v obmedzením komerčných rybolovných 
činností, ale aj v tom, že sa budú riešiť iné činnosti, akými sú prieskum a ťažba 
fosílnych palív, banská ťažba, veľkoobjemová akvakultúra, bagrovanie pod vodou, 
doprava a rekreačný rybolov;

18. vyzýva členské štáty, aby rozšírili sieť oblastí na obnovu populácií rýb v rámci SRP;

Riešenie iných environmentálnych faktorov ohrozujúcich obnovu populácií rýb

19. zdôrazňuje, že rýchle a rázne opatrenia na boj proti zmene klímy majú zásadný význam 
pre zachovanie zdravých populácií rýb, a tým aj pre zachovanie rybolovnej činnosti a 
z dlhodobého hľadiska pre potravinovú bezpečnosť;

20. zdôrazňuje, že obnova populácií rýb si vyžaduje, aby sa riešili aj iné ľudské vplyvy, ako 
je úbytok kyslíka a acidifikácia, a tiež rôzne zdroje znečistenia majúce vplyv na obnovu 
populácií rýb, ako sú dusičnany, odpadová voda, hnojivá, pesticídy, toxické chemikálie, 
znečistenie z priemyselnej činnosti a masový cestovný ruch, zvyšky z akvakultúry, 
plastové a mikroplastové znečistenie, opaľovacie krémy, hormóny, znečistenie hlukom, 
úniky ropy a stratené alebo odhodené rybárske zariadenia;

21. vyzýva Komisiu, aby posúdila tieto požiadavky a urobila im zadosť vo svojom novom 
akčnom pláne na ochranu rybolovných zdrojov a na ochranu morských ekosystémov, 
ktorý plánuje predložiť do roku 2021, ako aj vo všetkých budúcich legislatívnych 
návrhoch;

°

° °
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22. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Rok 2020 mal byť rokom dosiahnutia dobrého environmentálneho stavu morského prostredia, 
pričom všetky populácie rýb sa mali využívať na udržateľnej úrovni. Opatrenia prijaté v rámci 
SRP začínajú prinášať výsledky a počet populácií rýb využívaných na udržateľnej úrovni sa 
zvyšuje, čo umožňuje zvýšiť výnosy určitých druhov, ktoré boli až donedávna ohrozené. 
Ciele stanovené v rámcovej smernici o morskej stratégii a SRP sa však nedosiahli. Vzhľadom 
na rozsah výzvy a nové riziká, ktoré prináša zmena klímy, samotný prístup zachovania 
zdrojov a ochrany životného prostredia už nepostačuje, treba uplatňovať prístup obnovy a 
nápravy. 

Jedným z hlavných cieľov spoločnej rybárskej politiky od roku 2013 je ukončiť nadmerný 
výlov v prípade všetkých európskych populácií a uplatňovať cieľ maximálneho udržateľného 
výnosu na miery využívania populácií do roku 2020. Podľa Vedeckého, technického a 
hospodárskeho výboru pre rybárstvo (STECF) 38 % populácií v severovýchodnom Atlantiku 
a 92 % populácií v Stredozemnom mori trpí nadmerným výlovom. Treba, aby sa SRP 
vykonávala v plnom rozsahu a prijali sa dodatočné opatrenia.

Napriek tomu, že ICES vykonala značnú prácu, nie všetky populácie majú prospech 
z vedeckého hodnotenia potrebného na výpočet MSY. To, že nie sú k dispozícii dostatočné 
vedecké údaje, a nedostatok prostriedkov na analýzu týchto údajov sa príliš často používajú 
ako argument, ktorým sa odôvodňuje absencia celkového povoleného výlovu (TAC) a kvót 
v prípade určitých druhov, najmä v oblasti Stredozemného mora. Treba, aby Európska 
komisia a členské štáty posilnili vedecké sledovanie, aby 100 % populácií európskych vôd 
bolo vyhodnotených najneskôr do roku 2025 a maximálny udržateľný výnos sa mohol 
vypočítať pre všetky tieto populácie. Je neprijateľné, že naďalej lovíme druhy, v súvislosti 
s ktorými nie sú k dispozícii dostatočné údaje, v dôsledku čoho sú tieto druhy ohrozené.

Okrem toho, ak MSY umožňuje stabilizáciu populácií, tento prístup sám osebe nepostačuje na 
obnovu populácií rýb na udržateľnom základe. Vedci vypracovali ďalší ukazovateľ, ktorým je 
maximálny hospodársky výnos. Zatiaľ čo cieľom MSY je dosiahnutie čo najväčšieho 
udržateľného výlovu, maximálny hospodársky výnos sa zameriava na rybolov pod touto 
úrovňou, čo by tiež zlepšilo odolnosť populácií rýb. Osobitná správa o oceánoch a kryosfére, 
ktorý vypracoval Medzivládny panel o zmene klímy (IPCC), zdôraznila vplyv zmeny klímy 
na moria a ryby. V tejto súvislosti a s cieľom zaručiť potravinovú bezpečnosť z dlhodobého 
hľadiska je dôležité zachovať určitý manévrovací priestor, ktorý by druhom umožnil odolávať 
účinkom zmeny klímy a súčasne znížiť spotrebu paliva. Rybolov pri MSY, keď je 
hospodársky prínos pre rybára najväčší, zlepšuje aj hospodársku odolnosť tohto odvetvia. 
MSY, ktorý sa už uplatňuje na populácie riadené výlučne Islandom, poskytuje rybárom lepší 
príjem a mohol by prispieť k obnove najviac ohrozených populácií. Komisia musí podať 
žiadosť o vedecké odporúčanie týkajúce sa MSY a stanoviť TAC na tejto úrovni.

Zlepšením selektívnosti sa môže dosiahnuť významný pokrok. Výskum zameraný na rozvoj 
rybolovných techník s nižším vplyvom na morské prostredie musí pokračovať a Európska 
únia ho musí podporovať. Mnohé štúdie poukázali na deštruktívny vplyv určitých techník, 
ako je napríklad používanie rybárskeho výstroja vlečeného po morskom dne alebo zariadenia 
na zhlukovanie rýb (FAD). Ich použitie musí byť prísne obmedzené. Ak zavedenie tzv. 
ekologických alebo biologicky rozložiteľných FAD môže vyriešiť problém znečistenia, ktoré 
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spôsobujú FAD, ich používanie nemôže predstavovať dlhodobé riešenie vzhľadom na 
neselektívny charakter tejto techniky.

V maloobjemovom tradičnom rybolove sa už dlho používajú menej škodlivé techniky. Tento 
miestny maloobjemový rybolov, ktorý vytvára veľa pracovných miest a ponúka kvalitné a 
ekologickejšie výrobky, predstavuje budúcnosť európskeho rybárstva. Naše predpisy ho 
musia chrániť, pričom musí dostávať spravodlivý podiel z TAC a kvót pridelených každému 
štátu.

Samotné opatrenia na riadenie rybárstva nemôžu vyriešiť problém ochrany oceánov. Ako sa 
stanovuje v SRP, tzv. priestorové opatrenia, napríklad morské chránené oblasti alebo oblasti 
na obnovu populácií, môžu pomôcť pri obnove populácií rýb a zároveň chrániť morskú 
biodiverzitu.

Nástroje stanovené v SRP, rámcovej smernici o morskej stratégii, v smernici o biotopoch a 
v smernici o vtákoch alebo vo vnútroštátnych právnych predpisoch sú nedostatočne 
implementované alebo nedostatočne koordinované. Niektoré z nich, napríklad oblasti na 
obnovu populácií rýb stanovené v článku 8 SRP, sa používajú len veľmi zriedka. Správne 
orgány, ktoré riadia tieto nástroje, nie sú vždy rovnaké. Treba posilniť väzby medzi týmito 
rôznymi nástrojmi.

V cieľoch Dohovoru o biologickej diverzite a v cieľoch OSN v oblasti udržateľného rozvoja 
sa stanovilo, že do roku 2020 budú chránené morské oblasti tvoriť 10 % všetkých morských 
oblastí. Európska únia dosiahla tento cieľ v roku 2017, aspoň na papieri. Vedci a 
Medzinárodná únia na ochranu prírody (IUCN) odporúčajú, aby sa do roku 2030 dosiahlo 
30 % chránených vôd. S touto požiadavkou sa Európsky parlament stotožnil vo viacerých 
uzneseniach a následne aj Európska komisia v stratégii EÚ v oblasti biodiverzity do roku 
2030. Tento cieľ sa teraz musí v práve EÚ zakotviť tak, aby bol právne záväzný, čím sa 
zabezpečí jeho plnenie.

Je však dôležité pozrieť sa na to, čo sa skrýva za týmito 10 % alebo 30 % chránených 
morských oblastí. Viaceré štúdie poukazujú na to, že v prípade mnohých chránených 
morských oblastí nie sú k dispozícii žiadne plány riadenia ani účinné opatrenia. Tento stav 
nesmie pretrvávať. Komisia a členské štáty musia zintenzívniť úsilie tak, aby pre všetky 
existujúce morské chránené oblasti existovali plány efektívneho riadenia. 

S cieľom dosiahnuť dobrý environmentálny stav morí je dôležité, aby spomedzi týchto 30 % 
chránených oblastí sa 15 % európskych vôd vyznačovalo vysokou úrovňou ochrany. Morské 
oblasti s vysokou úrovňou ochrany zahŕňajú oblasti, v ktorých sú všetky úlovky a akékoľvek 
hospodárske činnosti zakázané (oblasti, v ktorých sa neloví), ale aj oblasti na obnovu 
populácií rýb stanovené v SRP a oblasti, v ktorých sú podľa miestnych charakteristík 
zakázané len najproblematickejšie rybolovné techniky, a to v závislosti od ročných období. 
Znehodnotené oblasti, kde v minulosti došlo k poškodeniu životného prostredia, musia byť 
obnovené. Na zabezpečenie správneho vykonávania navrhovaných opatrení v priebehu času 
by sa preskúmanie pokroku malo uskutočniť vo vopred stanovených intervaloch.

V týchto prísne chránených oblastiach je dôležité nielen rozšíriť úvahy nad rámec rybolovu, 
ale zároveň zaviesť opatrenia na obmedzenie iných negatívnych vplyvov spôsobených 
hospodárskymi činnosťami, ako je doprava, výroba energie, ťažba nerastných surovín a 
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fosílnych palív, masový cestovný ruch, bagrovanie pod vodou či intenzívna akvakultúra, ale 
tiež s cieľom na znížiť vonkajšie zdroje znečistenia.

Od svojho vzniku v roku 2014 bolo zriadených veľmi málo oblastí na obnovu populácií rýb 
(FRA). Oblasti na obnovu populácií rýb, ako napríklad oblasť Jabuka/Pomo Pit, ktorú v roku 
2017 zriadila Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more (GFCM), však už prinášajú 
výsledky. Táto oblasť, umiestnená v strategickej lokalite, kde sa niektoré druhy vrátane 
merlúzy európskej opätovne rozmnožujú, umožnila obnoviť populáciu tohto druhu, ktorá je 
viditeľná za hranicou chránenej oblasti, a získala si podporu miestnych rybárov. 

Existujú ďalšie príklady chránených morských oblastí, pôvodne vytvorených na ochranu 
konkrétnych druhov, ktoré pozitívne ovplyvnili populácie rýb. Vo Švédsku je od roku 1979 v 
časti prírodnej rezervácie Åsvikelandet-Kvädö (oblasť sústavy Natura 2000 SE0230138) 
zakázaný rybolov s cieľom chrániť orliaka morského. To má za následok zvýšenie počtu a 
nárast veľkosti dravých rýb (šťuky, ostrieža atď.) okolo pobrežia Baltského mora.

Akceptácia chránených morských oblastí rybármi je kľúčovým prvkom ich úspechu. Je 
nevyhnutné zahrnúť rybárov do prípravy a riadenia chránených oblastí. Môžu tiež zohrávať 
úlohu pri monitorovaní a kontrole morských chránených oblastí súbežne s rozšírením 
zavedenia systému monitorovania plavidiel a s posilnením kontrol na mieste.

Je dôležité, aby sa zdroje súčasného a budúceho Námorného a rybárskeho fondu (ENRF) 
prioritne mobilizovali na vytvorenie takých morských oblastí s vysokou úrovňou ochrany, na 
odbornú prípravu zainteresovaných strán a na riadenie a kontrolu týchto oblastí.

Napokon je dôležité zlepšiť poznatky o vplyve rôznych zdrojov znečistenia na morskú faunu 
a flóru a prijať vhodné opatrenia na ich minimalizáciu. V správe sa Komisia predovšetkým 
vyzýva, aby sa zaoberala otázkou znečistenia dusičnanmi, najmä v čiastočne uzavretých 
moriach, úpravy odpadovej vody, prípravkov na ochranu rastlín používaných 
v poľnohospodárstve, priemyselného znečistenia, plastového a mikroplastového znečistenia, 
cigaretových ohorkov, opaľovacích prípravkov alebo tiež hormónov.

Všetky tieto opatrenia riadenia, technické, priestorové a environmentálne opatrenia umožnia 
nielen splniť environmentálne ciele Únie v rámci ekosystémového prístupu (ochrana a obnova 
morskej flóry, druhov vtákov atď.), ale tiež zlepšiť zdravie populácií rýb a z dlhodobého 
hľadiska budú prínosom pre odvetvie rybárstva.


