
PR\1223174SK.docx PE680.737v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rybárstvo

2019/2159(INI)

27.1.2021

NÁVRH SPRÁVY
o výzvach a perspektívach pre odvetvie rybolovu v Čiernom mori
(2019/2159(INI))

Výbor pre rybárstvo

Spravodajca: Ivo Hristov



PE680.737v01-00 2/8 PR\1223174SK.docx

SK

PR_INI

OBSAH

strana

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU .......................................................3

DÔVODOVÁ SPRÁVA.............................................................................................................6



PR\1223174SK.docx 3/8 PE680.737v01-00

SK

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výzvach a perspektívach pre odvetvie rybolovu v Čiernom mori
(2019/2159(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) 2019/2236, ktorým sa na rok 2020 stanovujú rybolovné 
možnosti pre určité populácie rýb a skupiny populácií rýb uplatniteľné v Stredozemnom 
mori a Čiernom mori,

– so zreteľom na strednodobú stratégiu (2017 – 2020) pre udržateľný rybolov 
v Stredozemnom mori a Čiernom mori a rozhodnutie týkajúce sa novej stratégie 
na obdobie 2021 – 2025,

– so zreteľom na vyhlásenia v nadväznosti na zasadnutia ministrov v Burgase 
(31. mája 2018) a Bukurešti (9. mája 2019) o Spoločnom námornom programe v oblasti 
Čierneho mora,

– so zreteľom na vyhlásenia týkajúce sa konferencií na vysokej úrovni o rybolove 
a akvakultúre v Čiernom mori, ktoré sa konali v Bukurešti (2016) a v Sofii (2018),

– so zreteľom na Dohovor o ochrane Čierneho mora pred znečistením z roku 1992 a jeho 
protokoly, ktorého sú Bulharsko a Rumunsko zmluvnými stranami a v rámci ktorého 
má Európska únia štatút pozorovateľa,

– so zreteľom na projekt BlackSea4Fish, ktorého cieľom je udržateľné riadenie populácií 
rýb v Čiernom mori,

– so zreteľom na celoeurópsky akčný plán na ochranu jesetera (PANEUAP), ktorý bol 
prijatý v rámci Bernského dohovoru,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A8-0000/2021),

A. keďže Čierne more je polouzavreté more, ktoré je spojené s oceánom len 
prostredníctvom Stredozemného mora a ktoré obklopuje šesť krajín, z ktorých len dve 
sú členskými štátmi Európskej únie;

B. keďže Čierne more má významnú anoxickú vrstvu (87 %) a keďže jeho oxygénová 
vrstva sa zmenšila o 20 až 25 metrov v priebehu posledných 20 rokov;

C. keďže osem druhov má mimoriadny význam pre odvetvie rybolovu, pričom väčšina 
patrí k spoločne využívaným populáciám, zatiaľ čo dva druhy podliehajú kvótam, a to 
šprota severná (autonómna kvóta) a kalkan veľký (kvóta stanovená komisiou GFCM);

D. keďže podľa údajov za rok 2018 je spotreba rýb na obyvateľa v Bulharsku (7,00 kg) 
a v Rumunsku (7,99 kg) nižšia ako európsky priemer (24,36 kg);
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E. keďže 91 % rybárskej flotily v Čiernom mori sa skladá z malých plavidiel, ktoré tvoria 
takmer 95 % bulharskej flotily;

F. keďže v Čiernom mori vykonávajú činnosť plavidlá vykonávajúce nezákonný, 
nenahlásený a neregulovaný rybolov;

G. keďže z fondu ENRF sa na obdobie 2014 – 2020 Bulharsku pridelilo viac než 
88 miliónov EUR a Rumunsku viac ako 168 miliónov EUR;

H. keďže Poradná rada pre Čierne more vykonáva činnosť a zúčastňuje sa na príprave 
politík Únie týkajúcich sa rybolovu v Čiernom mori;

I. keďže podľa správy vypracovanej v rámci projektu Emblas-Plus týkajúcej sa Čierneho 
mora sa v tomto mori hromadí takmer dvakrát viac odpadu ako v Stredozemnom mori;

J. keďže v Čiernom mori žijú tri endemické poddruhy veľrybotvarých cicavcov, z ktorých 
dva majú štatút druhu ohrozeného vyhynutím; keďže ide o mäsožravce, ktoré sa živia 
predovšetkým rybami;

K. keďže rapana oranžová (Rapana venosa) predstavuje zdroj príjmov, ale ide o invázny 
druh, ktorý je vážnou hrozbou pre populácie ďalších organizmov;

L. keďže ekosystém Čierneho mora závisí od veľkých európskych riek, ako je Dunaj; 
keďže Dunaj, ako aj Čierne more poskytujú biotop niektorým druhom, najmä jeseterovi;

M. keďže v dôsledku faktorov, ako sú degradácia biotopu týchto druhov, narušenie 
migračných trás a nadmerný rybolov, ktorému sú vystavené, pre kaviár a ich mäso, ako 
aj znečistenie, sú jesetery v Dunaji a Čiernom mori na pokraji vyhynutia; keďže 
z dôvodu drastického zníženia počtu neresiacich sa jeseterov sa prirodzené 
rozmnožovanie tohto druhu stalo nemožným;

N. keďže pandémia COVID-19 má vážne dôsledky pre odvetvie rybolovu v Čiernom mori;

Stav populácie druhov Čierneho mora má významný vplyv z hospodárskeho hľadiska

1. zdôrazňuje potrebu posilniť spoluprácu s tretími krajinami v tomto regióne s cieľom 
účinne riadiť rybolovné zdroje a čeliť výzvam;

2. konštatuje, že z údajov vyplýva, že veľká časť významných rybolovných zdrojov sa loví 
nadmerne; zdôrazňuje, že táto tendencia v posledných rokoch zaznamenala pozitívny 
vývoj;

3. zdôrazňuje potrebu financovať vedecké organizácie, ktoré sa zaoberajú populáciami 
jednak rýb vrátane migrujúcich druhov ako jeseter a jednak druhov nepatriacich medzi 
ryby (rapana oranžová, slávka jedlá atď.);

Komerčné hľadiská

4. zdôrazňuje, že odvetvie rybolovu umožňuje ponúkať morské produkty na miestnych 
trhoch, na ktorých je spotreba týchto produktov slabá;
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5. pripomína, že celosvetový dopyt po bielkovinách pochádzajúcich z produktov rybolovu 
a akvakultúry sa zvyšuje;

6. vyzýva miestne rybárske komunity, aby zvážili zaradenie produktov Čierneho mora 
medzi produkty pochádzajúce z oblasti regionálneho alebo miestneho významu;

Politika ad hoc pre odvetvie

7. vyzýva členské štáty v tomto regióne, aby zvážili poskytnutie pomoci odvetviu 
napríklad zavedením obchodných reťazcov a špecializovaných trhov;

8. zdôrazňuje úlohu miestnych rybárskych akčných skupín (FLAG), pokiaľ ide o výmenu 
a podporu osvedčených postupov;

9. vyzýva na zatraktívnenie odbornej prípravy v tomto odvetví;

Životné prostredie a biodiverzita

10. žiada, aby sa prijali cielené opatrenia a vyčlenili dostatočné zdroje na zníženie 
znečistenia celej morskej oblasti prostredníctvom spoločných programov a rozpočtu;

11. vyzýva členské štáty, aby rozvíjali chov jesetera ex situ; vyzýva členské štáty, 
aby stanovili programy rekvalifikácie a iné spôsoby živobytia pre rybárov loviacich 
jesetery s cieľom znížiť nezákonné úlovky;

12. vyzýva členské štáty, aby podporili vytvorenie migračných rybovodov umožňujúcich 
jeseterom a iným migrujúcim druhom prechod cez priehrady Železné vráta 
a Gabčíkovo;

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

Po pristúpení Bulharska a Rumunska k Európskej únii 1. januára 2007 sa na pobrežné vody 
týchto dvoch krajín začali uplatňovať právne predpisy Únie a spoločná rybárska politika 
(SRP). Sledovaným cieľom je zlepšiť rovnováhu medzi ochranou životného prostredia 
a biodiverzity na jednej strane a zachovaním a/alebo vytváraním ekonomických prostriedkov 
na živobytie na druhej strane.

Výhradné hospodárske zóny Bulharska a Rumunska predstavujú len 15 % vôd Čierneho 
mora. To znamená, že časť Čierneho mora patriaca do jurisdikcie Únie je úzko spojená 
s vodami nachádzajúcimi sa mimo Únie. V tejto súvislosti a s cieľom zabezpečiť účinné 
riadenie rybolovných zdrojov je dôležité pokračovať v konštruktívnom a aktívnom dialógu so 
všetkými ostatnými pobrežnými štátmi Čierneho mora (Turecko, Rusko, Ukrajina 
a Gruzínsko), ako aj s Moldavskou republikou, ktorá aj keď priamo nelemuje Čierne more, 
patrí do jeho povodia, a teda má takisto vplyv na jeho ekologickú rovnováhu a rozvoj.

Výzvy odvetvia rybolovu v Čiernom mori a možnosti, ktoré sa mu ponúkajú, závisia práve 
tak od jeho vlastných charakteristík ako od vývoja na trhu. Výzvy môžu súvisieť s prírodnými 
faktormi alebo s ľudskou činnosťou, ako napríklad znečisťovanie (ktoré sa týka Čierneho 
mora priamo alebo nepriamo prostredníctvom vodných tokov, ktoré sa doňho vlievajú); 
nadmerné využívanie zdrojov; introdukcia inváznych exotických druhov; neexistencia 
komplexného prístupu na zvýšenie zviditeľnenia odvetvia a bohatstva, ktoré vytvára; 
nedostatok pracovnej sily v odvetví; chýbajúce zdroje (finančné, materiálne a/alebo ľudské) 
potrebné na zber údajov o populáciách rýb a iných druhoch ako ryby, ktoré sa nachádzajú 
v oblasti Čierneho mora.

Na analýzu výziev, ktorým bude odvetvie rybolovu v Čiernom mori čeliť, je veľmi dôležité 
poznamenať, že toto more je polouzavreté a že s oceánom je spojené len nepriamo, 
prostredníctvom Stredozemného mora (cez Marmarské a Egejské more). Výmena vody 
a látok tam teda prebieha len v obmedzenej miere. Táto situácia predstavuje nebezpečenstvo, 
okrem iného pre životné prostredie, a ovplyvňuje aj morské organizmy vrátane významných 
druhov pre odvetvie rybolovu. Odpad, najmä plastový, ale aj chemikálie, ktoré sa priamo 
vypúšťajú do mora alebo ktoré sa doňho dostanú prostredníctvom vodných tokov, ktoré sa 
do mora vlievajú, alebo ich prítokov, tam zvyčajne zostanú. Podľa správy Emblas-Plus z roku 
2017, v ktorej je uvedených viacero ukazovateľov kvality pobrežných vôd pobrežných štátov 
Čierneho mora, sú najvýznamnejšími znečisťovateľmi vôd Čierneho mora komunálny odpad, 
priemyselný odpad, diaľková letecká doprava, poľnohospodárstvo, prístavy a námorné 
činnosti. Treba zdôrazniť, že tieto ukazovatele sú mimoriadne znepokojivé, pokiaľ ide o stav 
vôd, najmä vo východnej časti Čierneho mora. Na zníženie znečistenia mora je nevyhnutné 
určiť všetky znečisťujúce látky pozdĺž celých vodných tokov, ktoré sa vlievajú do Čierneho 
mora, pri zohľadnení jeho osobitostí. Hoci sa stále nedospelo k úplnej zhode vedcov, pokiaľ 
ide o účinky mikroplastov na zdravie morských druhov, a tým aj na zdravie spotrebiteľov, 
zo všetkých dostupných informácií o zdrojoch znečistenia vyplýva, že nie je vôbec 
odôvodnené nebrať ich do úvahy. Naopak, treba vynaložiť maximálne úsilie na zníženie tohto 
znečistenia na minimum.

Nízke úrovne salinity vo vrchných vrstvách Čierneho mora, v priemere 17,5 mg/l, oproti 
približne 35 mg/l salinity v oceánoch, sú ďalšou významnou charakteristikou tohto mora, 
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ktorú možno takisto vysvetliť obmedzenou výmenou vody s oceánom. Podľa odhadov FAO 
nižšia salinita Čierneho mora spôsobuje menšiu biodiverzitu (1 200 druhov) ako 
v Stredozemnom mori (takmer 7 000 druhov), ale v dôsledku vyššieho prítoku sladkej vody 
má fytoplanktón v Čiernom mori väčšiu tendenciu sa množiť ako v Stredozemnom mori. 
Hustota zooplanktónu je takisto pomerne vysoká. Vďaka tomu majú niektoré odvetvia 
výborné možnosti na rozvoj, ako napríklad akvakultúra druhov, ktoré sú schopné žiť 
a rozvíjať sa v brakických vodách. Toto odvetvie predstavuje veľký rastový potenciál 
v nasledujúcich rokoch z dôvodu sociálnych, hospodárskych a environmentálnych výhod, 
ktoré môže priniesť. V tejto súvislosti by členské štáty mali podporiť podnikanie v tomto 
odvetví prostredníctvom osobitných programov a opatrení, v rámci práva Spoločenstva, 
a ďalších právnych nástrojov.

Veľká časť produkcie odvetvia rybolovu v Čiernom mori je určená na vývoz. Uľahčovaním 
medzinárodného obchodu, a to aj pre tieto produkty, sa teda prispeje k rozvoju tohto odvetvia. 
V tejto súvislosti by členské štáty mali pomáhať rybárskym komunitám a ich združeniam 
pri zviditeľňovaní. Na tento účel by mohli uľahčovať ich účasť na medzinárodných 
výstavách, prieskumných misiách alebo iných fórach. Drobným rybárom by sa mal umožniť 
ľahší prístup ku konečnému spotrebiteľovi.

Nízka spotreba produktov rybolovu a akvakultúry v dvoch členských štátoch Únie, ktoré sú 
pobrežnými štátmi Čierneho mora, ponúka významný rastový potenciál domácej spotreby. 
Súčasné úrovne možno vysvetliť hospodárskymi faktormi, ale odvetvie by mohlo 
diverzifikovať svoje produkty a ponuku, napríklad ponukou konečných produktov 
pri rozrábke za dostupnejšie ceny.

Zodpovedné odvetvové inštitúcie by mali takisto zvážiť realizáciu kampaní na zvýšenie 
dopytu po produktoch rybolovu. Takéto iniciatívy by mali pozitívny vplyv na odvetvie 
rybolovu v strednodobom a dlhodobom horizonte a zabezpečili by jeho udržateľnosť. 
Na tento účel je vhodné zvýšiť zviditeľnenie produkcie tohto odvetvia a výhod jej spotreby.

Z makroekonomického hľadiska toto odvetvie nedosahuje veľký význam v rámci národného 
hospodárstva v Bulharsku a Rumunsku, ale zohráva dôležitú úlohu na regionálnej a miestnej 
úrovni. Okrem pracovných miest v samotnom odvetví sa totiž vytvárajú aj nepriame pracovné 
miesta v ďalších odvetviach. Možno posilniť napríklad vzájomné vzťahy s miestnym 
cestovným ruchom, najmä dodávkami produktov rybolovu do reštaurácií alebo organizáciou 
výstav, podujatí a festivalov na účely cestovného ruchu.

Treba vziať do úvahy veľkosť a vek rybárskej flotily, ale aj vekovú štruktúru rybárov 
v oblasti Čierneho mora. Významnú časť plavidiel (približne 95 % v Bulharsku a 86 % 
v Rumunsku) tvoria malé plavidlá, ktoré sa odovzdávajú z generácie na generáciu. Väčšina 
rybárov sú neprofesionáli, ktorí uskutočnia len niekoľko plavieb za sezónu/rok. Ich úlovky sú 
spravidla obmedzené a určené na osobnú spotrebu. Časť obyvateľstva je závislá od tohto 
spôsobu živobytia a tradícií, a preto by sa drobný rybolov nemal neprimerane narúšať 
ekonomicky neodôvodnenými požiadavkami, ktoré by spôsobili jeho ukončenie.

Je dôležité, aby si členské štáty vymieňali viac informácií a osvedčených postupov 
o využívaní a ochrane populácií rýb a iných živočíchov Čierneho mora. V tejto súvislosti by 
sa mali podporovať výmeny vedcov a odborníkov so zainteresovanými stranami v tomto 
regióne, a to aj nad rámec finančných nástrojov a podpory Únie.
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Je dôležité venovať dostatočnú pozornosť biodiverzite v oblasti Čierneho mora, najmä pokiaľ 
ide o rieky, ktoré sa doňho vlievajú a na ktoré sa vzťahuje právo Spoločenstva. Stredobodom 
je Dunaj, ktorý prechádza územím siedmich členských štátov EÚ a dvomi ďalšími krajinami. 
Táto rieka je pre Čierne more významným zdrojom biologických zdrojov, ktoré tvoria 
neoddeliteľnú súčasť rybolovu. Rybolov jesetera pozdĺž Dunaja a v jeho ústí, ale aj 
v susediacich vodách Čierneho mora má osobitný význam. Z viacerých antropogénnych 
dôvodov je však táto populácia v súčasnosti vážne ohrozená. Tieto hrozby zahŕňajú jednak 
rybolov a jednak ďalšie činnosti, ako je výstavba priehrad pozdĺž rieky, ktoré bránia 
jeseterom a ďalším migrujúcim rybám dostať sa do ich tradičných neresísk. Rybolov jesetera 
je v súčasnosti zakázaný. Realizovali sa aj kampane na opätovné vysadenie rybej mlade, ale 
vzhľadom na to, že jeseter dosahuje pohlavnú dospelosť až po niekoľkých rokoch, zatiaľ je 
zložité posúdiť ich účinnosť. Vzhľadom na túto biologickú vlastnosť tohto druhu by bolo 
potrebné stanoviť dlhodobejšie zákazy (počas nasledujúcich desaťročí). So zreteľom 
na kritický stav populácií jeseterov sa musia prijať radikálne opatrenia na ich ochranu, a to 
na úrovni Únie, ako aj členských štátov.


