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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vplyve veterných elektrární na mori a ďalších systémov výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov na odvetvie rybolovu
(2019/2158(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, 
ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie1,

– 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 (ďalej len „rámcová smernica o morskej stratégii“)2,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 11. decembra 2019 s názvom Európska zelená 
dohoda (COM(2019)0640),

– so zreteľom na správu Komisie o modrom hospodárstve za rok 2020 z 11. júna 2020,

– so zreteľom na služby mapovania „EMODnet Human Activities Vessels Density 
Mapping – Service, 2019“ a „Offshore Renewable Energy Developments – 2018“ v 
rámci systému správy údajov a informácií OSPAR,

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 19. novembra 2020 o stratégii EÚ na využitie 
potenciálu obnoviteľných zdrojov energie na mori v záujme klimaticky neutrálnej 
budúcnosti (COM(2020)0741),

– so zreteľom na odporúčania Komisie z mája 2020 o pozitívnych interakciách medzi 
veternými parkami na mori a rybolovom,

– so zreteľom na štúdiu o dôsledkoch využívania veternej energie na mori a iných 
morských obnoviteľných zdrojov energie na európsky rybolov, o ktorú požiadal Výbor 
pre rybárstvo (PECH), z novembra 2020,

– so zreteľom na odporúčanie Poradnej rady pre Severné more (NSAC) z 28. decembra 
2020 o rozvoji interakcií medzi veternými parkami na mori a rybolovom,

– so zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na stanovisko Výboru pre priemysel, výskum a energetiku,

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

A. keďže cieľom EÚ je stať sa do roku 2050 klimaticky neutrálnou; keďže pri dosahovaní 
tohto cieľa by mala zohrávať kľúčovú úlohu energia z obnoviteľných zdrojov na mori;

1 Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135.
2 Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.257.01.0135.01.ENG
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B. keďže podľa odhadov Komisie bude 30 % dopytu po elektrickej energii v roku 2050 v 
rámci EÚ uspokojovať veterná energia na mori, čo predstavuje zvýšenie súčasnej 
kapacity veternej energie na mori v EÚ-27 z 12 GW na cieľovú hodnotu 300 GW do 
roku 2050;

C. keďže v Dohode o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sa 
dohodlo, že rybárske plavidlá EÚ budú mať naďalej prístup do vôd Spojeného 
kráľovstva, a preto budú mať naďalej spoločný európsky námorný priestor, ktorý v 
súčasnosti zahŕňa 110 veterných parkov na mori s viac ako 5 000 veternými turbínami;

D. keďže iné obnoviteľné zdroje energie na mori, ako sú zariadenia na výrobu energie z 
vĺn alebo prílivu, zohrávajú dôležitú úlohu v stratégii Komisie pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov na mori, hoci v súčasnosti nie sú v prevádzke žiadne rozsiahle 
komerčné zariadenia na výrobu energie z vĺn alebo prílivu;

E. keďže veterné turbíny na mori majú priemerný životný cyklus 25 až 30 rokov; keďže 
doteraz bolo vyradených z prevádzky len veľmi málo turbín;

F. keďže nákladovo a priestorovo najefektívnejším spôsobom dosiahnutia cieľa kapacity 
výroby energie na mori do roku 2050 by bolo viacnásobné využitie toho istého 
námorného priestoru rôznymi odvetviami;

G. keďže v smernici o námornom priestorovom plánovaní (2014/89/EÚ) sa uvádza, že 
členské štáty musia zohľadniť interakcie činností a používania, ako sú akvakultúra, 
rybolov, zariadenia a infraštruktúry na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj 
podmorské káble, a podporovať koexistenciu príslušných činností;

H. keďže približne 80 % všetkých rybárskych spoločností v EÚ sú malé podniky, z ktorých 
väčšinu tvoria rodinné firmy pôsobiace niekoľko generácií, a to najmä v pobrežných 
vodách;

I. keďže kumulácia súčasného a budúceho rozvoja v oblasti obnoviteľných zdrojov 
energie na mori má najväčší vplyv na plavidlá využívajúce vlečné siete, ktoré sa 
zameriavajú na druhy žijúce pri morskom dne a kôrovce;

1. vyjadruje znepokojenie nad dlhodobým nepriaznivým vplyvom veterných turbín na 
mori na ekosystémy, populácie rýb a biodiverzitu, a teda na rybolov ako celok počas ich 
životného cyklu, a to od výstavby cez prevádzku až po ich vyradenie z prevádzky;

2. zdôrazňuje, že rozsiahle zavádzanie veterných parkov na mori môže ohroziť fyzické 
funkcie morskej oblasti, najmä morské a vzdušné prúdy, čo by mohlo prispieť k 
zmiešaniu vrstveného vodného stĺpca a následne ovplyvniť kolobeh živín, tvorbu vĺn, 
prílivové amplitúdy a prenos dnových sedimentov, pričom infrazvukový hluk z 
rotujúcich lopatiek by mohol odviesť ryby od veterných parkov na mori a 
elektromagnetické polia z podmorských káblov, ako aj podmorský hluk počas 
pilotážnych prác by mohli mať vážne nepriaznivé účinky na morský život;

3. zdôrazňuje, že prípadné účinky umelého útesu sa obmedzujú na prevádzkovú fázu 
veterných turbín na mori a že dočasné výhody môžu ich vyradením z prevádzky 
zaniknúť;
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4. navrhuje posúdiť kombináciu veterných parkov na mori a chránených morských oblastí, 
ako aj začlenenie veterných parkov na mori do týchto oblastí s jasne vymedzenými 
cieľmi v oblasti ochrany biotopov a biodiverzity vrátane tých, ktoré sa týkajú 
rybolovných zdrojov;

5. uvádza, že veterné parky na mori môžu mať vplyv na rybolov tým, že menia priestorové 
rozloženie a množstvo komerčne lovených morských druhov, ako aj v dôsledku 
ukončenia rybolovu z bezpečnostných dôvodov alebo zavedením zmeny rybolovnej 
činnosti alebo metódy, napríklad z aktívneho na pasívny rybolov;

6. zdôrazňuje, že malé rybárske podniky budú obzvlášť ovplyvnený presunom, pretože 
nemusia mať kapacitu na presťahovanie sa do vzdialenejších rybolovných oblastí alebo 
zmenu metódy rybolovu;

7. zdôrazňuje, že poistenie rybárskych plavidiel pôsobiacich vo veterných parkoch na mori 
je veľmi problematické vzhľadom na nedostatočné úrovne poistného krytia, ktoré 
obsahujú poistné zmluvy rybárskych plavidiel;

8. poukazuje na to, že akékoľvek obmedzenie prístupu k tradičným rybolovným oblastiam 
priamo ovplyvňuje živobytie rybárov v EÚ a závislé pracovné miesta na pobreží a 
oslabuje zodpovedné a udržateľné poskytovanie potravinovej bezpečnosti;

9. zdôrazňuje, že analýza prienikov oblasti obnoviteľných zdrojov energie na mori a 
rybolovu naznačuje prudké zvýšenie potenciálu vzniku osobitných konfliktov v 
európskych vodách v nadchádzajúcich rokoch;

10. zdôrazňuje, že v súčasnosti sú rybolovné činnosti (aktívne alebo pasívne) pri veterných 
parkoch na mori vo väčšine členských štátov obmedzené alebo zakázané;

11. vyjadruje znepokojenie nad skutočnosťou, že rybári majú tendenciu vyhýbať sa 
rybolovu vo veterných parkoch na mori, aj keď je prístup povolený, a to z dôvodu rizika 
náhodného poškodenia, zachytenia a straty rybárskeho výstroja, a preto je obava z ich 
prípadného stíhania zdrojom obáv, ktoré bránia koexistencii;

12. zdôrazňuje, že vyraďovanie veterných turbín na mori z prevádzky nesmie mať trvalý 
vplyv na životné prostredie ani predstavovať bezpečnostné riziká pre rybárske plavidlá 
z dôvodu ponechania infraštruktúry pod morským dnom;

13. zdôrazňuje, že v nedávnych empirických štúdiách chýbajú posúdenia hospodárskych a 
sociálno-kultúrnych vplyvov obnoviteľných zdrojov energie na mori na rybolov; 
naliehavo preto vyzýva Komisiu, aby uskutočnila ďalší výskum, ktorý sa bude zaoberať 
vplyvmi na životné prostredie, s cieľom posúdiť možné nepriaznivé hospodárske a 
sociálne vplyvy investícií do veterných parkov na mori na rybné hospodárstvo;

14. zdôrazňuje, že sú potrebné štandardizované monitorovacie programy a harmonizácia 
údajov o rybolovnom úsilí, aby bolo možné uskutočniť súhrnné posúdenie ekologického 
a sociálno-ekonomického, ako aj environmentálneho vplyvu rozšírenia energie z 
obnoviteľných zdrojov na mori a že sa musí zlepšiť kompatibilita a porovnateľnosť 
údajov;



PE681.090v01-00 6/10 PR\1224945SK.docx

SK

15. navrhuje, aby členské štáty zvýšili koordináciu v oblasti výskumu veterných parkov na 
mori s cieľom uľahčiť zber a výmenu výsledkov výskumu a údajov;

16. poznamenáva, že námorné priestorové plánovanie musí zohrávať kľúčovú úlohu a musí 
klásť väčší dôraz na posúdenie možností spoločného umiestnenia, čo má mimoriadny 
význam z hľadiska dosiahnutia situácie prospešnej pre trvalo udržateľný rybolov, ako aj 
pre odvetvie pobrežnej energetiky;

17. zdôrazňuje, že veterné parky na mori by sa mali budovať len vtedy, ak sa zaručí 
vylúčenie negatívnych environmentálnych a ekologických, ako aj hospodárskych a 
sociálno-kultúrnych vplyvov v súlade s cieľmi modrého hospodárstva a Európskej 
zelenej dohody;

18. vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie vplyvu s cieľom preskúmať očakávané 
hospodárske, sociálne a environmentálne vplyvy výstavby veterných parkov na mori 
tam, kde je pravdepodobné, že sa dostanú do konfliktu s odvetvím rybolovu a 
udržateľnosťou morského života;

19. zdôrazňuje, že včasné konzultácie so zainteresovanými stranami a ich účasť, 
vypracovanie transparentných usmernení a vyplácanie kompenzácií by mohli zmierniť 
potenciál konfliktu a vytvoriť rovnaké podmienky pre rybolov a morskú energiu;

20. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie by sa 
mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti, ak sa rozhodnutia musia prijať skôr, ako 
sú k dispozícii potrebné znalosti alebo informácie;

21. poznamenáva, že ak námorné priestorové plánovanie členských štátov nezaručí 
spravodlivé začlenenie rybolovu, môže byť potrebné prijať ďalšie právne predpisy EÚ;

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

Európska únia sa usiluje o dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050, čo je cieľ 
vymedzený v Európskej zelenej dohode. Na dosiahnutie tohto cieľa stanovila Európska 
komisia ambiciózne ciele v oblasti kapacity výroby elektriny z veternej energie pre EÚ-27, a 
to z dnešných 12 GW na najmenej 60 GW v roku 2030 a až 300 GW v roku 2050. Podľa 
Európskej komisie by 30 % budúceho dopytu po elektrickej energii mala zabezpečiť veterná 
energia na mori.

Severné more, Baltské more a Atlantický oceán predstavujú viac ako 85 % celkovej kapacity 
veternej energie na mori v európskych vodách. Vzhľadom na dobré zdroje vetra a plytké vody 
je Severné more najpríťažlivejšou morskou oblasťou, pokiaľ ide o výrobu veternej energie na 
mori. Hoci Spojené kráľovstvo vystúpilo z Európskej únie, rybárske plavidlá EÚ majú 
naďalej prístup do vôd Spojeného kráľovstva, a preto majú spoločný námorný priestor v 
európskych vodách so 110 veternými parkami na mori s viac ako 5 000 veternými turbínami.

Iné obnoviteľné zdroje energie na mori, ako sú zariadenia na výrobu energie z vĺn alebo 
prílivu, tvoria v súčasnosti 13 MW kapacity výroby energie vo vodách EÚ-27. Hoci sa zdá, že 
tieto zariadenia na výrobu energie majú veľký potenciál, spravodajca sa domnieva, že cieľ 
dosiahnuť kapacitu na úrovni 40 GW (činiteľ 3 077!) do roku 2050 stanovený v stratégii 
Európskej komisie pre energiu z obnoviteľných zdrojov na mori sa zdá byť príliš ambiciózny 
a nerealistický.

Dodatočné priestorové požiadavky na splnenie cieľov v oblasti kapacity výroby veternej 
energie na mori do roku 2050 zvýšia veľkosť požadovaného námorného priestoru o činiteľ 15. 
Podľa odvetvia veternej energie by nákladovo a priestorovo najefektívnejším spôsobom 
dosiahnutia týchto cieľov bolo viacnásobné využitie toho istého námorného priestoru. 
Námorné priestorové plánovanie tak musí zohrávať kľúčovú úlohu pri dosahovaní tejto 
koexistencie. Ako sa stanovuje v smernici o námornom priestorovom plánovaní 
(2014/89/EÚ), členské štáty sa zameriavajú na prispievanie k udržateľnému rozvoju odvetví 
energetiky na mori, námornej dopravy, rybolovu a akvakultúry. Rybolovné činnosti vo 
veterných parkoch na mori sú vo väčšine členských štátov v súčasnosti obmedzené alebo 
vylúčené. Dokonca aj v krajinách, do ktorých majú rybárske plavidlá povolený prístup, majú 
rybári tendenciu vyhýbať sa rybolovu vo veterných parkoch na mori z dôvodu rizika 
náhodného poškodenia, zrážky lode so zariadeniami, zachytenia a straty rybárskeho výstroja. 
Poistenie rybárskych plavidiel pôsobiacich vo veterných parkoch je takisto veľmi 
problematické, pretože vo všeobecnosti nie je pre rybárov finančne výhodné poistiť si loď a 
posádku pre prevádzku v rámci veterných parkov. Preto sú rybári bez poistenia prakticky 
vylúčení. V prípade poistenia môže byť výška poistného značná.

Spravodajca zdôrazňuje, že je potrebné, aby alternatívne energetické systémy smerovali k 
cieľom zelenej dohody. Výstavba, prevádzka a vyradenie veterných parkov na mori z 
prevádzky však majú vplyv na morské dno, morský život a biodiverzitu. Nepriaznivé účinky 
by sa mohli vyskytnúť počas celého životného cyklu veternej turbíny na mori.

Vplyvy permanentných spojitých elektromagnetických polí môžu meniť správanie druhov 
citlivých na elektrické a magnetické polia. Mohlo by to viesť k umelým prekážkam na 
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morskom dne. V prípade káblov na morskom dne sú bentické druhy a druhy žijúce pri 
morskom dne vystavené elektromagnetickým poliam viac ako pelagické druhy, ale v prípade 
niektorých veterných turbín na mori sa káble nachádzajú v strede vodného stĺpca a môžu mať 
preto vplyv aj na pelagické druhy. Zakopávanie káblov nezmierňuje potenciálne silné vplyvy 
elektromagnetického poľa, keďže magnetické pole vo všeobecnosti prechádza cez morské 
dno.

Preukázalo sa, že podmorský hluk má vplyv najmä na ryby a morské cicavce, a to 
predovšetkým počas fázy výstavby. Hluk pri zarážaní pilót, ako aj budovanie kamenných 
násypov by mohli spôsobiť dočasné alebo trvalé poškodenie sluchu v širokom okruhu a 
následne stratu orientácie, čo by zabránilo rybám nájsť si potravu, dostať sa do oblastí 
rozmnožovania a trenia a lokalizovať partnerov na reprodukciu. Vplyv hluku, ako aj rôznych 
frekvencií vrátane infrazvuku počas prevádzkovej fázy môže závisieť od druhu rýb a veku. 
Biologické dôsledky zvuku a reakcie mnohých druhov sú stále neznáme. Hoci sa uplatňujú 
opatrenia na zmiernenie hluku, ako sú bublinové clony, ako aj nízkohlukové inštalačné 
technológie, ako je zarážanie pilót vibrovaním, stále pretrvávajú značné medzery vo výskume.

Zatiaľ čo ryby vo všeobecnosti lákajú tvrdé povrchy, základy veterných parkov na mori môžu 
pôsobiť ako umelé útesy. Vybudovanie veterných parkov na mori v starostlivo vybraných 
oblastiach môže prispieť k iniciatívam v oblasti riadenia rybárstva. Prínos potenciálneho 
efektu útesu však treba brať s rezervou, keďže vyradenie veterných turbín z prevádzky s 
najväčšou pravdepodobnosťou zmení tento pozitívny účinok na dočasný.

Keďže veterné turbíny na mori majú priemerný životný cyklus 25 až 30 rokov, doteraz bolo 
vyradených z prevádzky len veľmi málo turbín. V dôsledku toho je v súčasnosti k dispozícii 
veľmi málo vedeckých dôkazov o účinkoch na ekosystémy počas demontáže a vyraďovania 
veterných turbín na mori z prevádzky, ako aj o recyklovateľnosti ich komponentov.

Okrem ekologických a environmentálnych vplyvov a ich vplyvu na morský život chýbajú v 
nedávnych empirických štúdiách posúdenia hospodárskych a sociálno-kultúrnych vplyvov 
obnoviteľných zdrojov energie na mori na rybolov.

Vplyv veterných parkov na mori by mohol byť nepriamy zmenou priestorového rozloženia a 
množstva komerčne lovených a iných morských druhov. Priamym vplyvom by mohlo byť 
uzavretie veterných parkov na mori z bezpečnostných dôvodov alebo z dôvodu vplyvu na 
rybolovnú činnosť. Zmena metód rybolovu (z aktívnej na pasívnu), zníženie intenzity 
rybolovu alebo presun rybolovnej činnosti.

Drobný rybolov bude obzvlášť ovplyvnený presunom, pretože títo rybári nemajú kapacitu 
presťahovať sa do ďalších rybolovných oblastí ani zmeniť spôsob rybolovu. Väčšina 
dynamických rybolovných operácií prebieha v blízkosti pobrežia tam, kde sú aj veterné parky 
na mori ukotvené na dne.

Rozvojom plávajúcich veterných turbín na mori sa otvárajú možnosti v oblastiach mimo 
pobrežných vôd s hĺbkou viac než 100 m, čím sa rozširuje priestor pre rozvoj v oblasti 
severného Atlantiku a Stredozemného mora.

Rybolov si vyžaduje priestor a akékoľvek obmedzenie prístupu k tradičným rybolovným 
oblastiam vzhľadom na rastúcu konkurenciu s inými odvetviami modrej ekonomiky má 
priamy vplyv na živobytie rybárov EÚ, na závislé pracovné miesta na pobreží a najmä na 
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zodpovednú a udržateľnú potravinovú bezpečnosť.

Spravodajca okrem toho zastáva názor, že kombináciu veterných parkov na mori a 
chránených morských oblastí treba ďalej preskúmať. Ako sa uvádza v oznámení Komisie o 
stratégii v oblasti biodiverzity do roku 2030, v záujme riešenie prospešného pre všetky strany 
bude EÚ „uprednostňovať riešenia, ako je napríklad využívanie morskej energie a veternej 
energie na mori, ktoré sú prospešné aj z hľadiska obnovy populácií rýb...“. Členské štáty by 
mali vypracovať usmernenia týkajúce sa identifikácie miest veterných parkov, ktoré sú 
zlučiteľné s chránenými morskými oblasťami, v súlade s cieľmi smernice o námornom 
priestorovom plánovaní na podporu koexistencie. To by malo zahŕňať aj rybolov.

Spravodajca sa domnieva, že skutočná spolupráca a riadne zapojenie rybárov do plánovania a 
návrhu veterných parkov na mori musí byť predpokladom a základom myšlienky koexistencie 
a viacnásobného využívania rybolovu v rámci veterných parkov na mori. V záujme 
vytvorenia rovnakých podmienok pre odvetvie rybolovu treba zabezpečiť včasnú, aktívnu a 
plnú účasť rybárskych organizácií s rozhodujúcim hlasom. Námorné priestorové plánovanie 
musí v tomto smere zohrávať kľúčovú úlohu.

Keďže najväčší priestorový prienik medzi rybolovom a veternými parkmi na mori je v 
regióne Severného mora, zdá sa, že koexistencia tam má mimoriadny význam pre odvetvie 
rybolovu aj pre odvetvia veternej energie na mori. Ako sa uvádza v stratégii EÚ pre energiu z 
obnoviteľných zdrojov na mori, treba okrem toho posúdiť dobrý alebo vysoký potenciál 
veterných parkov na mori v iných morských oblastiach s osobitným zameraním na plávajúce 
zariadenia.

Spravodajca ďalej uvádza, že súčasné poznatky o vplyve veterných parkov na mori na rybné 
hospodárstvo sa zameriavajú na ekologický a environmentálny vplyv a že v nedávnych 
empirických štúdiách chýbajú posúdenia sociálno-ekonomických a sociálno-kultúrnych 
vplyvov.

Stále je viditeľný nedostatok údajov a porovnateľných údajov. Preto sú potrebné 
štandardizované monitorovacie programy a harmonizácia údajov o intenzite rybolovu, aby 
bolo možné zlepšiť ekologické a sociálno-ekonomické posúdenie vplyvu rozšírenia morskej 
energie na životné prostredie. Musí sa zlepšiť kompatibilita a porovnateľnosť údajov a na 
monitorovanie potenciálnych kumulatívnych vplyvov na morské prostredie a interakcií medzi 
obnoviteľnými zdrojmi energie na mori a rybolovom je potrebná rozsiahlejšia hĺbková 
analýza a výmena údajov.

Pred výstavbou veterného parku na mori, počas nej a po nej treba vypracovať opatrenia na 
zmiernenie vplyvu na životné prostredie. Musia sa pritom zohľadňovať aj sociálno-
ekonomické opatrenia na zmiernenie vplyvu vrátane kompenzácií, ktoré si okrem toho 
vyžadujú vykonávacie usmernenia na zmenšenie konfliktov medzi rybolovom a veternými 
parkmi na mori.

Spravodajca potvrdzuje, že veterné parky na mori by sa mali budovať len vtedy, ak sa zaručí 
vylúčenie negatívneho environmentálneho a ekologického, ako aj hospodárskeho a sociálno-
kultúrneho vplyvu v súlade s cieľmi modrej ekonomiky a európskej zelenej dohody. 
Rozhodnutia sa musia prijať skôr, ako budú k dispozícii požadované znalosti, a preto by sa 
mala uplatňovať zásada predbežnej opatrnosti v súlade s článkom 191 ods. 2 Zmluvy o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Ak to námorné priestorové plánovanie členského štátu 
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nezaručí, môžu byť potrebné ďalšie právne predpisy EÚ.


