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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve morského odpadu na rybolov
(2019/2160(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. septembra 2018 o európskej stratégii pre plasty v 
obehovom hospodárstve1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. januára 2020 o Európskej zelenej dohode2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 o Európskej zelenej dohode 
(COM(2019)0640),

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. marca 2020 s názvom Nový akčný plán EÚ 
pre obehové hospodárstvo – Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu 
(COM(2020)0098),

– so zreteľom na oznámenie 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 oznámenie Komisie z 20. mája 2020 s názvom Stratégia „z farmy na 
stôl“ v záujme spravodlivého, zdravého potravinového systému šetrného k životnému 
prostrediu (COM(2020)0381),

– so zreteľom na Rámcový dohovor Organizácie Spojených národov o zmene klímy 
(UNFCCC), Kjótsky protokol k tomuto dohovoru a na Parížsku dohodu,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o biologickej diverzite (DBD),

– so zreteľom na Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a na ciele udržateľného rozvoja 
Organizácie spojených národov,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve (UNCLOS), 
ktorý Valné zhromaždenie OSN prijalo 16. novembra 1973,

– so zreteľom na celosvetovú hodnotiacu správu o biodiverzite a ekosystémových 
službách z 31. mája 2019, ktorú uverejnila Medzivládna vedecko-politická platforma 
pre biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES),

- so zreteľom na ministerské vyhlásenie z 28. septembra 2020 s názvom Vyhlásenie 
ministrov životného prostredia, námorného hospodárstva, poľnohospodárstva a rybárstva 
pobaltských členských štátov a komisára pre životné prostredie, oceány a rybárstvo,

– so zreteľom na správu s názvom Starfish 2030: restore our Ocean and Waters 

1 Prijaté texty, P8_TA(2018)0352.
2 Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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(Hviezdica 2030: obnovte náš oceán a vody) misie Healthy Oceans (Zdravé oceány) 
Komisie, ktorá bola uverejnená 22. septembra 2020, 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 28. novembra 2019 o núdzovom stave v oblasti klímy 
a životného prostredia3,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/850 z 30. mája 
2018, ktorou sa mení smernica 1999/31/ES o skládkach odpadov4,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 
2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva5,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín6,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/851 z 30. mája 
2018, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade7,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/852 z 30. mája 
2018, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov8,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/720 z 29. apríla 
2015, ktorou sa mení smernica 94/62/ES, pokiaľ ide o zníženie spotreby ľahkých 
plastových tašiek9,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 z 5. júna 2019 
o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie,

– 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 Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti 
vodného hospodárstva10,

– so zreteľom na smernicu Rady 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd11,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/883 zo 17. apríla 

3 Prijaté texty, P9_TA(2019)0078.
4 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 100.
5 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.
6 Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7.
7 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 109.
8 Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 141.
9 Ú. v. EÚ L 115, 6.5.2015, s. 11.
10 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
11 Ú. v. ES L 135, 21.5.1991, s. 40.
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2019 o prístavných zberných zariadeniach na vykladanie odpadu z lodí12,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie13,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 
z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009 z 20. novembra 2009, ktorým sa 
zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel 
spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva14,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 508/2014 z 15. mája 
2014 o Európskom námornom a rybárskom fonde15,

– so zreteľom na osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) s názvom 
Globálne otepľovanie o 1,5 C, na jeho piatu hodnotiacu správu a na jeho súhrnnú 
správu, na jeho osobitnú správu o zmene klímy a pôde a na jeho osobitnú správu o 
oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme,

– so zreteľom na správu Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a 
ekosystémové služby o biodiverzite a ekosystémoch,

– so zreteľom na protokol k Dohovoru Organizácie Spojených národov o predchádzaní 
znečisťovaniu morí odpadmi a inými látkami z roku 1972,

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0000/2020),

A. keďže za morským odpadom viditeľným na plážach a na hladine sa v skutočnosti skrýva 
fenomén oveľa rozsiahlejšieho znečistenia; keďže morský odpad vzniká pri činnostiach 
na pevnine, ako aj na mori, a keďže v tomto prípade môže ísť o všetko od nanoplastov až 
po kontajnery stratené na mori;

B. keďže problém morského odpadu vo veľkej miere súvisí s nesprávnym riadením odpadu 
na pevnine, pričom môže ísť o znečistenie vodných tokov a riek, nesprávne riadenie 
odpadu a odpadových vôd a nezákonné skládky odpadov, no aj o prírodné javy odtekania, 
ako sú búrky a dažde;

C. keďže morský odpad vážne poškodzuje odolnosť a produktivitu morských ekosystémov, 
ktoré sú už teraz vystavené mnohým nahromadeným tlakom, akým je aj zmena klímy;

12 Ú. v. EÚ L 151, 7.6.2019, s. 116.
13 Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135.
14 Ú. v. EÚ L 343, 22.12.2009, s. 1.
15 Ú. v. EÚ L 149, 20.5.2014, s. 1.
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D. keďže morský odpad predstavuje hrozbu pre mnohé druhy morských živočíchov, pričom 
isté druhy týchto živočíchov sú už teraz ohrozené alebo v kritickom nebezpečenstve 
vyhynutia;

E. keďže dôsledkami morského odpadu najviac trpia rybári a akvakultúrni chovatelia 
vzhľadom na to, že morský odpad ohrozuje ich činnosť tým, že spôsobuje riziká prekážok 
na morskom dne, zachytenia odpadu v rybárskom výstroji, poškodenia rybárskeho 
výstroja a straty poškodeného výstroja a zablokovania motorov plavidiel alebo 
chladiacich systémov, a predstavuje značnú hospodársku stratu, no tiež hrozbu pre 
bezpečnosť námorníkov na palube;

F. keďže hospodársky vplyv morského odpadu na rybolov dosahuje podľa hodnotenia výšku 
1 až 5 % príjmov tohto odvetvia16;

G. keďže sa recykluje iba 1,5 %17 rybárskeho výstroja a keďže je naliehavo potrebné 
presadzovať zber tohto výstroja a jeho recykláciu a podporovať jeho opraviteľnosť; 

Zlepšiť legislatívny rámec a riadenie a zvýšiť ich účinnosť

1. zdôrazňuje, že je potrebné preskúmať integrovanú námornú politiku s cieľom vytvoriť 
strategický rámec, ktorý by zahŕňal rôzne právne predpisy týkajúce sa morského 
prostredia;

2. vyzýva Komisiu, aby počas medzinárodných rokovaní s OSN o morskej biodiverzite v 
oblastiach mimo právomocí jednotlivých štátov obhajovala ambiciózny model riadenia a 
aby uznala, že oceány sú spoločným statkom, a to s cieľom vypracovať nový prístup, 
podľa ktorého sa individuálne a kolektívne povinnosti budú klásť pred zásady slobody 
alebo zvrchovaných práv stanovené v právnych predpisoch morského práva, a tým 
zaručiť ich ochranu;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podľa rovnakého harmonogramu koordinovali rôzne 
právne predpisy, ako je rámcová smernica o morskej stratégii, rámcová smernica o vode, 
smernica o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie, 
smernica o prístavných zberných zariadeniach alebo tiež rámcová smernica o námornom 
priestorovom plánovaní, a to s cieľom zlepšiť konzistentnosť právnych predpisov; 

4. žiada, aby sa údaje o stratách, uvádzaní na trh a zbere rybárskeho výstroja, ktoré 
zozbierali členské štáty, zharmonizovali v jednej a tej istej správe, aby sa uľahčili 
identifikácia morského odpadu a boj proti nemu;

Zlepšiť výskum a informovanosť v oblasti morského odpadu

5. naliehavo žiada Komisiu, aby zohrávala hlavnú úlohu pri realizácii projektu Desaťročie 
vied o oceánoch OSN, a aby podporovala digitalizáciu a používanie umelej inteligencie 
s cieľom lepšie spoznať oceány a vplyvy, ktoré na ne pôsobia;

16 Lost fishing gear: a trap for our ocean (Stratený rybársky výstroj: pasca pre naše oceány), Európska komisia
17 Tamtiež.
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6. vyzýva Komisiu, aby posilnila výskum a zber údajov v oblasti vplyvu morského odpadu 
na rybolov a ekosystémy, ako aj vplyvu nanoplastov a mikroplastov na rybolovné zdroje 
a ľudské zdravie;

7. pripomína, že smernica o plastoch na jedno použitie sa vzťahuje na odpad, ktorý možno 
bežne nájsť na plážach; naliehavo žiada Komisiu, aby posilnila už existujúce opatrenia 
týkajúce sa plastov na jedno použitie, pričom by mala vychádzať najmä z očakávaných 
prác o odpadoch vo vodnom stĺpci a na morskom dne podľa rámcovej smernice o morskej 
stratégii, a aby vzala do úvahy vplyv istých druhov morského odpadu, ako sú 
polystyrénové obaly produktov rybolovu;

8. žiada, aby sa informácie o stratách rybárskeho výstroja na mori účinnejšie používali v 
boji proti znečisťovaniu morí, a to prostredníctvom lepšej výmeny údajov medzi 
členskými štátmi a agentúrami Európskej únie, a na vývoj nových nástrojov na 
identifikáciu a vysledovateľnosť rybárskeho výstroja strateného na mori;

Urýchliť rozvoj obehového hospodárstva v odvetviach rybolovu a akvakultúry

9. zdôrazňuje, že zníženie vplyvu morského odpadu závisí od posilnenia obehového 
hospodárstva na pevnine, ako aj v odvetví rybolovu, a to prostredníctvom prístupu 
založeného na životnom cykle; 

10. žiada, aby sa uprednostňoval ekodizajn rybárskeho výstroja a aby sa urýchlene prijali 
usmernenia týkajúce sa vypracúvania harmonizovaných noriem pre obehové 
hospodárstvo rybárskeho výstroja; podporuje označovanie materiálov, ktoré sa používajú 
na výrobu rybárskeho výstroja, pomocou pasov produktov; nabáda k podpore výskumu a 
inovácií v oblasti zjednodušovania materiálov, ktoré sa používajú na výrobu rybárskeho 
výstroja, a to najmä polymérov;

11. podporuje rozvoj účinných recyklačných kanálov tým, že sa posilnia prístavné zberné 
zariadenia v európskych prístavoch s cieľom zlepšiť separovaný zber odpadu; žiada, aby 
sa zvýšila atraktívnosť zberných operácií prostredníctvom opatrení zameraných na 
podporu rybárov a akvakultúrnych chovateľov, ktorí budú môcť prinášať svoj rybársky a 
akvakultúrny výstroj na konci životného cyklu do prístavov;

Programy zamerané na riadenie a aktívny zber morského odpadu 

12. žiada Komisiu, aby na úrovni Európskej únie zaviedla akčný plán proti odpadkom;

13. naliehavo žiada členské štáty, aby podnikli kroky, pokiaľ ide o akumulačné zóny 
morského odpadu v riekach a ich ústiach;

14. zdôrazňuje, že je nevyhnutné presadzovať a podporovať úlohu rybárov, ktorí sa zapájajú 
do dobrovoľných programov zameraných na identifikáciu, zber a recykláciu morského 
odpadu, akým je aj program Fish for Litter (Lov odpadkov); 

15. pripomína, že boj proti morskému odpadu musí prebiehať koordinovaným spôsobom v 
spolupráci s krajinami európskeho susedstva; žiada Komisiu, aby skoncovala s prepravou 
odpadu do tretích krajín;
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Lepšie pochopiť a obmedziť znečisťovanie mikroplastami a nanoplastami

16. zdôrazňuje, že znečistenie spôsobené nanoplastami a mikroplastami a jeho vplyv na 
životné prostredie a ľudské zdravie sú do veľkej miery neznáme; pripomína, že tým hrozí 
riziko, že spotrebitelia budú pociťovať obavy, pokiaľ ide o kvalitu produktov rybolovu a 
akvakultúry;

17. víta prípravné práce Európskej chemickej agentúry (ECHA), pokiaľ ide o obmedzenie 
mikroplastov, ktoré sa zámerne pridávajú do výrobkov; vyzýva Komisiu, aby zaujala 
ambiciózny prístup pri monitorovaní tohto návrhu, a to aj tým, že sa bude venovať 
riešeniu problému šírenia mikroplastov a nanoplastov vo vodnom cykle;

18. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Problematika morského odpadu je jednou z veľkých výziev spojených s obnovou dobrého 
zdravia morských a pobrežných ekosystémov, ktoré majú zásadný význam pre rovnováhu v 
oblasti klímy, ako aj pre zabezpečenie rozvoja činností na mori a na pevnine, medzi ktoré patria 
aj rybolov a akvakultúra. Táto problematika sa pohybuje na rozmedzí mnohých sociálnych, 
hospodárskych a environmentálnych výziev, ktoré sú súčasťou zložitého fenoménu znečistenia 
morí. O akom odpade, o akom vplyve to však hovoríme? Riešenia, ako aj príčiny, možno nájsť 
sčasti na mori, no z väčšej časti na zemi, a ich predpokladom je systémový prístup k tejto téme. 

I/ Lepšie pochopiť fenomén „morského odpadu“

O akom odpade hovoríme? 

Za morským odpadom, ktorý možno ľahko pozorovať na plážach, na brehoch morí a na 
pobrežiach sa v skutočnosti skrýva oveľa rozsiahlejšie znečistenie. „Viditeľný“ odpad v 
skutočnosti predstavuje takpovediac iba neponorenú časť ľadovca. Nahromadené množstvo 
plávajúceho odpadu na hladine tvorí iba 1 % plastov, ktoré sa vypúšťajú do oceánov18. Šírenie 
morského odpadu a jeho geografická rozptýlenosť sú predmetom mnohých vedeckých štúdií a 
výskumov. Odpad sa vskutku hromadí na hladine, no aj vo vodnom stĺpci a dokonca aj v 
hlbokomorských oceánskych priekopách, ako je Mariánska priekopa, kde sa odpad našiel aj v 
hĺbke viac ako 10 000 metrov19. Morské prúdy môžu tento odpad prenášať na hladine do 
akumulačných zón, no tiež v podmorských hĺbkach do problémových oblastí na morskom dne 
a na podmorských svahoch, kde na jeden meter štvorcový môže pripadať až 1,9 milióna 
mikroplastov20. 

Oceánske prúdy zasa prenášajú odpad do celého sveta, pričom tento odpad ohrozuje malé 
odľahlé ostrovy a pobrežné oblasti, kde sa hromadí množstvo odpadu bez toho, aby tieto oblasti 
boli schopné účinne sa pred ním chrániť. Fenomén kondenzácie nad oceánmi umožňuje aj 
znečisťovanie území, ktoré sa predtým považovali za nedotknuté. To sčasti vysvetľuje, ako 
mohli vedci nájsť stopy mikroplastov v snehu v Alpách a v Arktíde21.

Znečisťovanie morí odpadom má viacero zdrojov, ako sú znečisťovanie vodných tokov a riek, 
nesprávne riadenie zberu odpadu, prírodné javy, ako sú záplavy alebo dažde, ktoré odplavujú 
odpad z mestských oblastí do morí, nezákonné skládky odpadov alebo skládky, ktoré vznikli 
náhodou. Odvetvia rybolovu a akvakultúry síce v dôsledku znečisťovania morí trpia, no k 
tomuto znečisťovaniu aj prispievajú. Podľa Spoločného výskumného centra odpad, ktorý 
vzniká pri rybolove a akvakultúre, predstavuje 27 % morského odpadu. Takýto odpad môžu 
tvoriť napríklad prepravky, bóje, klietky, no tiež opustený rybársky výstroj zachytený na 
morskom dne alebo roztrhnutý vo vode a stratený v dôsledku nepriaznivých meteorologických 

18 Plastic waste inputs from land into the ocean, Science, 13. februára 2015, roč. 347, č. 6223, s. 768 – 771
19 Human footprint in the abyss: 30 year records of deep-sea plastic debris, Marine Policy, roč. 96, október 
2018, s. 204 – 212
20 Seafloor microplastic hotspots controlled by deep-sea circulation, Science, 5. júna 2020, roč. 368, č. 6495, s. 
1140-1145
21 White and wonderful? Microplastics prevail in snow from the Alps to the Arctic, Science Advances, 14. 
augusta 2019, roč. 5, č. 8 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X
https://www.sciencedirect.com/science/journal/0308597X/96/supp/C
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podmienok, opráv v kotvisku alebo na lodi, a zriedkavejšie aj zahodený úmyselne. 

Aký vplyv? 

Vplyv morského odpadu na rybolovné činnosti predstavuje 1 až 5 % celkových príjmov z týchto 
činností22. Rybári čelia rizikám nehôd alebo prekážok na morskom dne, a musia pravidelne 
čistiť svoj výstroj, aby mohli roztriediť morský odpad a úlovky, a v prípade potreby aj opraviť 
poškodený či nefunkčný rybársky výstroj. Na palube to zaberá množstvo vzácneho času. 
Morský odpad potenciálne ohrozuje aj rybárske plavidlá, keďže môže poškodiť lodné skrutky 
a štruktúru plavidla, no tiež upchať chladiaci systém. Morský odpad môže napokon vplývať aj 
na kvalitu úlovkov vylovených potom, ako sa dostali do blízkosti odpadu. 

Morský odpad tiež vplýva na morské ekosystémy a živočíchy, pričom nebezpečenstvo 
predstavujú napríklad stratené siete, ktoré pri svojej plavbe oceánom bez rozdielu zachytávajú, 
zraňujú a usmrcujú mnohé ohrozené živočíšne druhy alebo druhy, ktorým kriticky hrozí 
vyhynutie. Odpad predstavuje hrozbu predovšetkým pre krehké ekosystémy a ekosystémy s 
bohatou biodiverzitou, ako sú koralové útesy a hubky, ktoré ponúkajú priaznivé chovné 
prostredie nevyhnutné na obnovu populácií rýb a teda aj pre udržateľný európsky rybolov. 
Štúdia naznačuje, že v koraloch, ktoré sa nachádzajú v Ázii a v Tichom oceáne, je zachytených 
11,1 miliardy plastových výrobkov, pričom tento počet by sa mal počas nasledujúcich siedmich 
rokov zvýšiť o 40 %23. Hromadenie tohto odpadu tiež predstavuje riziko udusenia pre bentické 
spoločenstvá žijúce na morskom dne, prispieva k všeobecnému poškodzovaniu ekosystému, 
zvyšovaniu rizík chorôb spôsobených zvýšenou prítomnosťou patogénov alebo tiež k 
uvádzaniu istých invazívnych druhov do nového ekosystému. Tieto vplyvy predstavujú hrozbu 
pre odolnosť morských ekosystémov a nepochybné riziko pre udržateľnosť rybolovných 
operácií. 

II/ Systémový prístup k tomuto fenoménu 

V boji proti morskému odpadu a reakcii na jeho vplyv na rybolov je potrebné postupovať od 
začiatku a vziať do úvahy životný cyklus odpadu a jeho prepojenie s vodným cyklom, a to v 
prípade prírodných aj odpadových vôd (difúzne znečisťovanie). To teda znamená: lepšiu 
informovanosť o tomto fenoméne, účinnejší legislatívny rámec, celostný a globálny pohľad na 
životný cyklus odpadu, akčný plán na pevnine zameraný najmä proti odpadkom, ktoré 
znečisťujú vodné toky v povodiach, a konkrétnejšie proti mikroplastom a nanoplastom, rozvoj 
skutočného obehového hospodárstva v odvetviach rybolovu a akvakultúry a zavedenie 
koordinovaného zberu odpadu vo vodných tokoch, ústiach a moriach. 

Zlepšiť výskum a informovanosť v oblasti oceánov

Na stanovenie číselných cieľov a vypracovanie ambicióznych verejných politík sú potrebné 
presné údaje. Napriek existencii politického rámca, ktorý už viac ako desať rokov slúži na 
podporu vedeckého výskumu, sú výskum a informovanosť v oblasti oceánov stále nedostatočne 

22 Lost Fishing gear: a trap for our ocean, Európska komisia, GR MARE
6 Plastic waste associated with disease on coral reefs, Science, 26. januára 2018, roč. 359, č. 6374, s. 460 – 462
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rozvinuté, čo bráni rozvoju nových politík. Vplyv morského odpadu na rybolov je v dnešnej 
dobre veľmi málo známy a chýbajú nám presné údaje o dôsledkoch znečistenia morí na 
odvetvie rybolovu, ako aj na odolnosť ekosystémov, pričom tieto dva prvky pôsobia v synergii, 
aby sa zaručila udržateľnosť tohto odvetvia. 

Zlepšiť legislatívny rámec a zvýšiť jeho účinnosť 

Európska únia vypracovala rozsiahly legislatívny rámec zameraný na zníženie znečistenia 
morským odpadom, a to bez ohľadu na to, či vznikol pri činnosti na pevnine alebo na mori. 
Cieľom rámcovej smernice o prístavných zberných zariadeniach je urýchliť zavedenie cyklu 
recyklácie rybárskeho výstroja, kým v smernici o znižovaní vplyvu určitých plastových 
výrobkov na životné prostredie sa stanovuje systém rozšírenej zodpovednosti výrobcov 
rybárskeho výstroja, ktorý obsahuje plast, a to s cieľom pokryť ich náklady spojené so zberom, 
prepravou a spracúvaním a podporiť činnosti zamerané na zvyšovanie informovanosti. Je tiež 
dôležité pripomenúť, že tieto ciele sa uvádzajú aj v ďalších textoch, ako je nariadenie o kontrole 
a rámcová smernica o morskej stratégii, a že Európsky námorný a rybársky fond je tiež určený 
na plnenie týchto cieľov. 

Toto acquis sa musí koordinovaným spôsobom maximalizovať, dodržiavať a posilňovať tak, 
aby sa ciele dobrého environmentálneho stavu morských a pobrežných ekosystémov v priebehu 
politických cyklov neoslabili, ale aby sa obnovovali. Zavedenie Európskej zelenej dohody, 
stratégie v oblasti biodiverzity a stratégie z farmy na stôl, alebo tiež akčného plánu pre obehové 
hospodárstvo, dnes so sebou prináša výzvu na prehodnotenie súčasného právneho rámca, 
odhalenie jeho nedostatkov a vypracovanie odporúčaní pre nový budúci cyklus politík. 

Podporiť zavedenie skutočného obehového hospodárstva v odvetviach rybolovu a akvakultúry

Zavedenie obehového hospodárstva do odvetvia rybolovu so sebou prináša mnohé výzvy v 
oblasti logistiky. Možnosti identifikácie, no tiež zberu morského odpadu sú na mori obmedzené 
a rybári sú len málo motivovaní k tomu, aby morský odpad aktívne, či pasívne prinášali späť 
do prístavu. Vykladanie a triedenie odpadu v prístavných zberných zariadeniach, preprava 
odpadu do stredísk spracúvania odpadu, ale aj mechanická alebo chemická recyklácia, ako aj 
opätovné použitie recyklovaného materiálu jednotlivo predstavujú značné štrukturálne výzvy. 

Ak sa má recyklácia rybárskeho výstroja podporovať, je zároveň potrebné zabezpečiť výskum 
v oblasti dizajnu a znižovania environmentálnej stopy rybárskeho výstroja. Rybársky výstroj je 
vyrobený z polymérov, zo svojej povahy odolných a biologicky nerozložiteľných, ktoré sa 
zvyčajne miešajú alebo kombinujú s inými materiálmi, ako je olovo na žiabrovky, ktoré sťažujú 
jeho demontáž a recykláciu. Mnohé časti rybárskeho výstroja sa tiež pred jeho montážou 
dovážajú z krajín mimo Európskej únie, čím sa sťažuje monitorovanie dodávateľského reťazca 
a výmena informácií o povahe súčiastok. Absencia európskych kritérií a noriem v oblasti 
obehovosti rybárskeho výstroja takisto predstavuje značnú výzvu pre odvetvie rybolovu.

Lepšie pochopiť a obmedziť znečisťovanie mikroplastami

Nanoplasty a mikroplasty ako síce neviditeľné, no všadeprítomné znečistenie morského 
prostredia predstavujú novú výzvu v boji proti znečisťovaniu morí. Dosahujú veľkosť menej 
ako 5 mm a môžu byť primárne, teda úmyselne pridávané do výrobkov, alebo sekundárne, teda 
tie, ktoré vznikajú pri postupnom rozklade istých druhov odpadu za pôsobenia vetra, morských 
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vĺn, slanosti alebo tiež ultrafialového žiarenia. Mikroplasty sa vyznačujú viacerými 
špecifickými vlastnosťami, čo spôsobuje, že ich vplyv na životné prostredie a ľudské zdravie 
je zložitý a stále málo známy. Môžu obsahovať chemické zmesi, ktoré sa môžu uvoľniť pri 
kontakte s vodným prostredím, a ich osobitosťou je to, že sú akýmisi „špongiami na 
znečisťujúce látky“ tým, že priťahujú perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky. Môžu tiež 
slúžiť ako podporné prostredie pre isté organizmy, ako sú vírusy alebo patogény schopné 
interakcie s vodnými druhmi a mikrobiálnou rovnováhou v morskom prostredí. Niektoré účinky 
na genetické dedičstvo a prenos nanoplastu do bunkového organizmu si navyše vyžadujú 
výskum na európskej úrovni. Problém mikroplastov a stredne veľkých plastov môže tiež 
spôsobiť obavy širokej verejnosti, pokiaľ ide o kvalitu produktov rybolovu, a teda predstavovať 
skutočné hospodárske riziká pre toto odvetvie. 

Podporovať účinný zber odpadu na mori

Objavuje sa čoraz viac súkromných iniciatív zameraných na zber odpadu na mori. Je naliehavo 
potrebné koordinovaným spôsobom podporovať tieto iniciatívy, rozvíjať skutočne dôkladný 
zber odpadu vo vodných tokoch a ústiach a podporovať programy zamerané na identifikáciu 
odpadu. Poľutovaniahodný stav morského prostredia vyzýva k individuálnej i kolektívnej 
zodpovednosti, popri ktorej je však potrebná silná európska činnosť s cieľom chrániť náš 
spoločný statok a predchádzať tomu, aby sa odpad neobmedzene hromadil v našich moriach.


