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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o obnovení populácií rýb v Stredozemnom mori: hodnotenie a ďalšie kroky 
(2019/2178(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 38 a článok 39 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

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

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 17. septembra 2020 s názvom Ročná stratégia 
udržateľného rastu na rok 2021 (COM(2020)0575),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 
z 11. decembra 20131 o spoločnej rybárskej politike,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/982 
z 5. júna 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1343/2011 o niektorých 
ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu

v oblasti dohody o GFCM (Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more),

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

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1022 
z 20. júna 2019, ktorým sa stanovuje viacročný plán pre rybolov druhov žijúcich 
pri morskom dne v západnej časti Stredozemného mora,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2107 
z 15. novembra 2017, ktorým sa stanovujú riadiace, ochranné a kontrolné opatrenia 
uplatniteľné v oblasti dohovoru Medzinárodnej komisie pre zachovanie atlantických 
tuniakov (ICCAT),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1005/2008 
z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na zabraňovanie 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, na odrádzanie od neho 
a jeho odstránenie,

– so zreteľom na strednodobú stratégiu Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné 
more (GFCM) (2017 – 2020), ktorá sa zameriava na udržateľnosť rybárstva 
v Stredozemnom a Čiernom mori,

– so zreteľom na správu Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM) 

1 Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
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z roku 2018 o rybolove v Stredozemnom a Čiernom mori,

– so zreteľom na smernicu Rady (EÚ) 2017/159 z 19. decembra 2016, ktorou sa vykonáva 
Dohoda o vykonaní Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o práci v odvetví 
rybolovu z roku 2007,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/1004 
zo 17. mája 2017 o vytvorení rámca Únie pre zber, správu a využívanie údajov 
v odvetví rybárstva a pre podporu vedeckých odporúčaní súvisiacich so spoločnou 
rybárskou politikou,

– so zreteľom na cieľ č. 14 uznesenia prijatého Valným zhromaždením Organizácie 
Spojených národov 25. septembra 2015 „chrániť a udržateľne využívať oceány, moria 
a morské zdroje“,

– so zreteľom na Dohovor o ochrane morského prostredia a pobrežných oblastí 
Stredozemného mora (Barcelonský dohovor) a jeho príslušné protokoly a príslušné 
rozhodnutia Európskej únie,

– so zreteľom na ministerské vyhlásenie pobrežných štátov hraničiacich 
so Stredozemným morom MedFish4Ever prijaté vo Vallette na Malte 30. marca 2017,

– so zreteľom na ministerské vyhlásenie o regionálnom akčnom pláne pre udržateľný 
maloobjemový rybolov v Stredozemnom a Čiernom mori zo septembra 2018,

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 16. júna 2020 s názvom Udržateľnejší rybolov 
v EÚ: aktuálny stav a smerovanie na rok 2021, (COM(2020)0248),

– so zreteľom na stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2020, a najmä na cieľ č. 4 
„Dosiahnuť udržateľnejší rybolov a zdravšie moria“, v ktorom sa EÚ okrem iného 
zaväzuje odstrániť nepriaznivé vplyvy na populácie rýb, druhy rýb, ich biotopy 
a ekosystémy, a to aj prostredníctvom „poskytnutia finančnej motivácie v rámci 
budúcich finančných nástrojov pre rybné hospodárstvo a v rámci morskej politiky 
zameranej na morské chránené územia (vrátane území sústavy Natura 2000 a území 
zriadených medzinárodnými alebo regionálnymi dohodami)“,

– so zreteľom na „Oddiel 2: Hranice pobrežného mora“ Dohovoru Organizácie Spojených 
národov o morskom práve,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo o dôsledkoch zvyšovania teploty morskej 
vody na populácie rýb a rybolov (2019/2163(INI)),

– so zreteľom na správu FAO s názvom Stav rybolovu v Stredozemnom a Čiernom mori 
v roku 20202,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/560 z 
23. apríla 2020, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 508/2014 a (EÚ) č. 1379/2013, 
pokiaľ ide o osobitné opatrenia na zmiernenie následkov výskytu ochorenia COVID-19 

2 FAO. 2020. Stav rybolovu v Stredozemnom a Čiernom mori v roku 2020,  Všeobecná rybárska komisia 
pre Stredozemné more, Rím.
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v odvetví rybolovu a akvakultúry,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0000/2021),

A. keďže Stredozemné more je spoločný majetok, ktorý je treba chrániť, a ktorý sa 
v súčasnosti nachádza v znepokojujúcej environmentálnej situácii s nadmerným 
využívaním zdrojov rýb, s negatívnymi dôsledkami pre sociálno-ekonomické odvetvie;

B. keďže populácie rýb nemajú neobmedzenú reprodukčnú schopnosť a keďže dopyt 
po rybách a ich spotreba sa neustále zvyšujú;

C. keďže v Stredozemnom a Čiernom mori sa situácia podstatne nezmenila od začiatku 
zberu údajov v roku 2003, aj keď od roku 2012 mohlo dôjsť k miernemu nárastu 
biomasy;

D. keďže podľa správy Všeobecnej rybárskej komisie pre Stredozemné more (GFCM) 
o stave rybolovu v Stredozemnom a Čiernom mori z roku 2018 sa percentuálny podiel 
nadmerne ulovených populácií rýb znížil z 88 % v roku 2014 na 78 % v roku 2016;

E. keďže obmedzenia rybolovnej činnosti majú závažný dosah zo sociálno-ekonomického 
hľadiska;

F. keďže rybárska flotila v Stredozemnom mori je zložená prevažne z rybárskych plavidiel 
pre drobný rybolov a niektoré flotily sa výrazne zmenšili;

G. keďže jednou z najväčších hrozieb pre populácie rýb v Stredozemnom mori nie je len 
rybolov, ale aj znečistenie, strata biotopov, vodná doprava, súťaž o priestor a zmena 
klímy;

H. keďže produkcia sa neustále znižuje a vývoz sa relatívne zvyšuje;

I. keďže pandémia COVID-19 má negatívne účinky;

J. keďže stav politickej nestability a nepokoje v Líbyi predstavujú hmatateľnú hrozbu 
pre rybárov v EÚ, ktorí lovia v južnom Stredomorí, čo ohrozuje ich osobnú slobodu 
a bezpečnosť rybolovných operácií;

Zlepšenie legislatívnych aspektov

1. vyzýva Komisiu, aby po konzultácii Regionálnej poradnej rady pre Stredozemné more 
určila prekážky procesu obnovenia populácií rýb, aby mohla preskúmať súčasné právne 
predpisy s cieľom konkrétne začať s obnovením populácií rýb v Stredozemnom mori;

2. vyzýva Komisia, aby v rámci každej legislatívnej iniciatívy zameranej na rybolov 
zohľadnila sociálno-ekonomický dosah jej uplatňovania, a aby bola podporená neustále 
aktualizovanými vedeckými údajmi spoločnými so združeniami rybárov;

3. zdôrazňuje potrebu lepšej tvorby práva prostredníctvom ekosystémového prístupu 
schopného čítať a analyzovať všetky interakcie, ktoré majú vplyv na populácie rýb;
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4. vyzýva Komisiu, aby chránila konkurencieschopnosť celého odvetvia rybolovu 
a príslušných výrobných reťazcov, s osobitným zreteľom na opatrenia, ktoré bránia 
rastu závislosti od dovozu;

5. trvá na tom, aby bolo cieľom správneho uplatňovania SRP dosahovanie primeranej 
rovnováhy medzi environmentálnou, hospodárskou a sociálnou udržateľnosťou;

6. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr vykonala analýzu sociálno-ekonomických údajov 
odvetvia rybolovu v Stredozemnom mori s cieľom zhodnotiť vplyv situácie súvisiacej 
s pandémiou COVID-19 na odvetvie rybolovu;

Posilnenie zapojenia operátorov do rozhodovacích postupov a zberu údajov

7. žiada Komisiu, aby uskutočnila ekonomickú analýzu sociálnych účinkov a účinkov 
na zamestnanosť v dôsledku zníženia rybolovných zdrojov v Stredozemnom mori 
s cieľom nájsť vhodné opatrenia na podporu zaručenia udržateľnosti odvetvia;

8. žiada väčšie zapojenie územných operátorov do zberu údajov týkajúcich sa selektívneho 
rybolovu v úzkej spolupráci s Vedeckým, technickým a hospodárskym výborom 
pre rybárstvo (STECF);

9. vyzýva Komisiu na zlepšenie a posilnenie spolupráce a dialógu s poradnými radami 
a náležité zohľadnenie ich názoru a so zreteľom na význam rybárov pre pobrežné 
komunity a potrebu zapojiť rybárov, príslušné profesné organizácie a organizácie 
občianskej spoločnosti do rozhodovacích postupov;

Zaručenie právneho štátu

10. odsudzuje neustále porušovania morského práva v Stredozemnom mori, ako napríklad 
únosy, zabavenia plavidiel, nezákonné väznenia, zastrašovanie, kontroly, 
prenasledovanie, útoky a postupy poškodzovania rybárov Únie pre výkon ich práce, čo 
je v zjavnom rozpore s medzinárodnými povinnosťami v oblasti ľudských práv;

11. vyzýva líbyjské a tuniské orgány, aby ukončili reštrikcie a prenasledovanie s cieľom 
poškodiť rybárske plavidlá Únie, ako aj zaručili, aby rybári mohli vykonávať ich 
legitímnu činnosť bez strachu z postihu; vyzýva líbyjské orgány, aby dodržiavali 
Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve a prispôsobili svoje právne 
predpisy zásadám udržateľného rybolovu, pričom rešpektujú politiky a rozhodnutia 
GFCM;

12. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom svojich agentúr zintenzívnila úsilie v oblasti 
dohľadu nad vodami s cieľom zlepšiť bezpečnostné podmienky, v ktorých pracujú 
rybári flotily EÚ, a v prípade potreby, poskytla týmto agentúram primerané finančné 
prostriedky;

13. žiada vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, 
aby zintenzívnil úsilie Únie v južnom Stredomorí v oblasti bezpečnosti a právneho 
štátu;

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

I. Úvod
Spotreba rýb dosiahla nový rekord v počte kilogramov na hlavu ročne a je určená 
na uspokojenie potrieb populácie, ktorá sa neustále zväčšuje, čo potvrdzuje, že rybolov je 
strategické hospodárske a obchodné odvetvie, ktorého prežitie sa zaručuje a chráni 
akýmkoľvek spôsobom.

Stredozemné more už tisícročia podporuje pobrežné obyvateľstvo a hospodárstvo krajín 
na ich pobreží. V dôsledku toho je jedným z najviac využívaných morí, s úrovňami až 
do 80 % pre určité druhy žijúce pri morskom dne.

Existujú však aj iné environmentálne faktory, ktoré spôsobili úpadok konkrétnych populácií 
rýb. Rybolov a jeho ekosystémy čelia tlaku a degradácii, ako sú znečistenie, zmena klímy, 
ťažba uhľovodíkov, bagrovanie a vodná doprava.

Z tohto dôvodu je nevyhnutné obozretné riadenie rybolovu prostredníctvom prijatia 
osobitných prostriedkov na zaručenie určitých úrovní populácií rýb s cieľom zabrániť ich 
postupnému oslabovaniu a neustálemu znižovaniu zdrojov s negatívnymi dôsledkami 
z hľadiska hospodárstva, zamestnanosti a životného prostredia.

Ak spotreba rýb predstavuje pozitívny aspekt, zníženie zásob a ťažkosti s ich obnovením 
v Stredozemnom mori sú negatívne aspekty, ktoré si vyžadujú presné analýzy pre určenie 
riešení, ktoré ponúknu primeranú úroveň života tým, ktorí závisia od rybolovnej činnosti, 
pri zohľadnení pobrežného rybolovu a sociálno-ekonomických aspektov.

Význam odvetvia rybolovu preukázalo jeho zahrnutie do takmer všetkých rôznych 
operačných programov Komisie, ako je posledná iniciatíva „z farmy na stôl“, ktoré určujú 
budúce strategické usmernenia pre udržateľný rozvoj s cieľom zvýšiť udržateľnosť a 
konkurencieschopnosť odvetvia. 

Zámer Komisie stanoviť vysoké environmentálne normy je mimoriadne chvályhodný 
a pozitívny, ale nemal by nastať za cenu zvýšenia dovozu a zníženia produkcie potravín EÚ.

II. Súčasná situácia a vplyv na odvetvie rybolovu
Výskumná obec sa domnieva, že prevažná väčšina populácií rýb v Stredozemnom mori sa 
využíva nad rámec ich biologickej kapacity (STECF, 20203). Výskum však nezahŕňa všetky 
populácie; z toho vyplýva naliehavá potreba vyplniť túto vedeckú medzeru, aby bolo možné 
dospieť k primeraným rozhodnutiam týkajúcim sa udržateľného riadenia rybolovu. 
Súlad SRP s právnymi predpismi Únie v oblasti životného prostredia, najmä s cieľom 
dosiahnuť dobrý ekologický stav, musí byť kompatibilný so životaschopnosťou flotíl a 
umožňovať získanie výhod na hospodárskej, sociálnej a zamestnaneckej úrovni.
V niektorých krajinách sa za posledných dvadsať rokov flotila a posádka zmenšili o polovicu, 
pričom výroba sa znížila o viac ako 50 % v prospech dovozu, ktorý v súčasnosti dosahuje 

3 Vedecký, technický a hospodársky výbor pre rybárstvo (STECF) – Monitorovanie výkonnosti spoločnej 
rybárskej politiky (STECF-Adhoc-20-01). Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, Luxemburg, 2020, 
ISBN 978-92-76-18115-6, doi:10.2760/230469, JRC120481.
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85 % pre malé pelagické druhy a druhy žijúce pri morskom dne.
Je potrebné vytvoriť podmienky, aby ochrana zdrojov a životaschopnosť podnikov existovali 
súčasne a postupovali súbežne, aby neohrozili doteraz vynaložené úsilie. 
Zaručenie dokonalej rovnováhy medzi environmentálnou, hospodárskou a sociálnou 
udržateľnosťou sa môže zdať ako utópia, ale musí byť primárnym cieľom všetkých politík, 
ktoré sa týkajú mora a podnikov.

III. Platný legislatívny systém
SRP zaručuje rybolovné a akvakultúrne činnosti a súčasne zavádza podmienky ekologickej 
udržateľnosti s cieľom dosiahnuť výhody na hospodárskej, sociálnej a zamestnaneckej úrovni 
a prispieť k dostupnosti dodávok potravín.

Táto činnosť, zakotvená v ZFEÚ (článok 39), predpokladá rovnováhu medzi riadením zdrojov 
rýb a zachovaním morských zdrojov na základe najlepších dostupných vedeckých 
odporúčaní. Medzinárodná spolupráca v oblasti rybolovu v Stredozemnom mori sa vykonáva 
najmä pod záštitou GFCM, regionálnej organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO), ktorej 
zmluvnou stranou je EÚ. Odporúčania, ktoré prijala GFCM, sú záväzné.

V rámci SRP sa na riadenie rybolovu uplatňuje prístup predbežnej opatrnosti a je zameraná na 
zaručenie toho, aby sa pri využívaní živých morských biologických zdrojov populácie lovených 
druhov obnovili a zachovali nad úrovňami, ktoré dokážu priniesť maximálny udržateľný výnos.

Na úrovni EÚ využíva riadenie rybolovu kombináciu rôznych prístupov. Niektoré normy, 
ako tie týkajúce sa systému kontroly rybolovu a stropu kapacity národnej flotily, sa uplatňujú 
univerzálne, Iné sú vytvorené pre regionalizované uplatnenia alebo uplatnenia osobitné 
pre rybolov. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1967/2006 („nariadenie 
o Stredozemnom mori“) predstavuje jeden z hlavných legislatívnych rámcov EÚ pre správu 
rybolovnej činnosti v tejto oblasti a stanovuje niektoré technické opatrenia, ako špecifikácie 
vybavenia, minimálnych limitov pre veľkosť rýb (najmä 9 cm pre sardely a 11 cm 
pre sardinky. Nariadenie bolo zmenené v záujme jeho zosúladenia so základným nariadením 
SRP z roku 2013.

IV. Riešenie a návrhy 
Rybolov nie je jedinou príčinou ťažkostí morí. Preto by sa mal uplatňovať skutočný 
ekosystémový prístup schopný čítať všetky interakcie, ktoré majú vplyv na populácie rýb.

Vo všeobecnom záujme a pre ochranu zdrojov a životaschopnosti podnikov je potrebné 
harmonizovať všetky vydané nariadenia s cieľom zjednodušiť rybolovnú činnosť a nie ju ešte 
viac zaťažovať.
Viac ako rok od vstupu nariadenia do platnosti je potrebné vykonať vedecký výskum 
zdravotného stavu zohľadnených populácií rýb s cieľom získať vedecké údaje o účinnosti 
uplatnených obmedzení a overenie potreby ich zastavenia.

Väčšie zapojenie operátorov do rozhodovacích postupov je zásadne dôležité a kľúčové body 
by mali byť:

- väčšie zapojenie a spoločné riadenie so zainteresovanými stranami;
- začlenenie vedeckých údajov do znalostí zainteresovaných strán;
- zlepšenie znalostí o rekreačnom rybolove a jeho riadenia.
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Ak sa vždy zohľadnia len environmentálne údaje, mohli by sa zanedbať niektoré mimoriadne 
dôležité aspekty, ako sú sociálno-ekonomické vplyvy obmedzenia rybolovnej činnosti.
Na tento účel by bolo potrebné vykonať porovnávaciu analýzu medzi environmentálnymi 
údajmi a hospodárskymi údajmi celého odvetvia rybolovu a operátorov. To by mohlo viesť 
k získaniu komplexnejšieho pohľadu na situáciu a k väčšej schopnosti urýchlene určiť kritické 
aspekty, ktoré je potrebné riešiť.

V. Zaručenie zásady reciprocity a právneho štátu
Väčšina rybárskych plavidiel v Stredozemnom mori nepochádza z EÚ, ale z tretích krajín.

Krajiny na pobreží Stredozemného mora podpísali mnoho dohovorov a zmlúv, a nielen 
na riadenie a ochranu rybolovu, ale účinné vykonávanie je mimoriadne diverzifikované 
a obsahuje konkrétne protikladné prvky.

Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more (GFCM) je regionálna organizácia 
pre riadenie rybárstva (RFMO) v Stredozemnom mori a jej hlavným cieľom je podporiť 
rozvoj, zachovanie, racionálne riadenie a lepšie využívanie živých morských zdrojov, 
a zároveň udržateľný rozvoj akvakultúry v Stredozemnom mori, v Čiernom mori 
a v napojených vodách.
Rovnako aj zámerom projektu MedFish4Ever je zvýšenie zdrojov rybolovu v Stredozemnom 
mori prostredníctvom ambicióznej série činností a cieľov, ktoré umožní posilnenie riadenia 
a správy v odvetví rybolovu.
Existujú predpoklady pre skutočnú a účinnú spoluprácu v rámci riadenia rybolovu 
v stredozemnom mori a sú jasne stanovené.
Aby sa nepremrhali snahy žiadané od flotily EÚ, obmedzením jej rybolovnej činnosti 
a následne aj hospodárskej udržateľnosti, je potrebné, aby všetky krajiny, ktoré podpísali 
dohody, konali v súlade s ich zásadami a neustále monitorovali činnosť vlastných flotíl.

V Dohovore Organizácie spojených národov o morskom práve, ktorý bol podpísaný 
v Montego Bay, sa vyhlasuje, že každý štát má právo si určiť šírku svojho pobrežného mora 
až po hranicu nepresahujúcu 12 námorných míľ (článok 4). Niektoré štáty svojvoľne 
uplatňujú viac ako dvojnásobné hranice, čím vytvárajú mimoriadne nebezpečné situácie.
Pobrežie krajín EÚ pri Stredozemnom mori je neustále prekračované rybárskymi plavidlami 
z iných krajín až do 3 míľ od pobrežia, čím nielen ničia rybolovné zásoby krajín, ktorých 
vody prekračujú, ale aj bránia pravidelnému rybolovu rybárov, ktorí majú na rybolov plné 
právo.

VI. Záver
Je preto nevyhnutné neustále zhromažďovať a aktualizovať príslušné vedecké údaje o stave 
populácií rýb s priamym zapojením územných subjektov, keďže môžu neustále monitorovať 
vývoj rôznych situácií, čím sa zabráni tomu, aby boli predpisy riadené zhora a zabezpečí sa, 
že budú výsledkom dobre štruktúrovanej koordinácie.
Rovnako dôležitá je potreba zohľadniť všetky rôzne typy údajov prostredníctvom holistického 
prístupu schopného zohľadniť všetky aspekty, ktoré majú vplyv na zdravotný stav morí.

Dosiahnutie udržateľného rybolovu znamená zaručenie udržateľnosti celého odvetvia 
rybolovu a celého výrobného reťazca s pozitívnymi sociálno-ekonomickými dôsledkami 
pre zapojené územia so spoločným cieľom.


