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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o budúcnosti rybolovu v Lamanšskom prielive, Severnom mori, Írskom mori a 
Atlantickom oceáne vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ
(2021/2016(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike1,

– so zreteľom na Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve 
z 10. decembra 19822 (UNCLOS),

– so zreteľom na Dohodu o vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného 
Írska z Európskej únie a z Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len 
„dohoda o vystúpení“)3 a na pripojené Politické vyhlásenie, ktorým sa stanovuje rámec 
budúceho vzťahu medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom (ďalej len 
„politické vyhlásenie“)4,

– so zreteľom na Dohodu o obchode a spolupráci medzi Európskou úniou a Európskym 
spoločenstvom pre atómovú energiu na jednej strane a Spojeným kráľovstvom Veľkej 
Británie a Severného Írska na strane druhej (ďalej len „dohoda o obchode 
a spolupráci“)5,

– so zreteľom na návrh na pobrexitovú adaptačnú rezervu, ktorý predložila Európska 
komisia 25. decembra 2020 [2020/0380 (COD)] a na pozíciu Európskeho parlamentu v 
medziinštitucionálnych rokovaniach,

– so zreteľom na dohovor Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (ďalej len 
„dohovor NEAFC“)6,

– so zreteľom na ciele OSN v oblasti udržateľného rozvoja,

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

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

A. keďže v dohode o vystúpení sa stanovujú podmienky pre oficiálne vystúpenie 
Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie, v politickom 
vyhlásení sa stanovuje rámec budúcich vzťahov medzi Európskou úniou a Spojeným 
kráľovstvom a výslednou dohodou o obchode a spolupráci sa stanovuje základ širokého 
partnerstva v priestore prosperity a dobrého susedstva, ktorý sa vyznačuje blízkymi a 

1 Ú. v. EÚ L 354, 2.3.2013, s. 22 – 61.
2 Dohovor Organizácie Spojených národov o morskom práve a dohoda o vykonávaní jeho časti XI (Ú. v. ES L 
179, 23.6.1998, s. 3).
3 Ú. v. EÚ L 29, 31.1.2020, s. 1.
4 Ú. v. EÚ C 34, 31.1.2020, s. 1.
5 Ú. v. EÚ L 149, 30.4.2021, s. 10.
6 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 17.
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mierovými vzťahmi založenými na spolupráci, v rámci ktorého sa rešpektuje 
nezávislosť a zvrchovanosť zmluvných strán;

B. keďže sa uznáva význam zachovania a udržateľného riadenia biologických morských 
zdrojov a morských ekosystémov a podpory zodpovednej a udržateľnej akvakultúry, 
ako aj kľúčovej úlohy, ktorú bude pri dosahovaní týchto cieľov zohrávať obchod;

C. keďže spoločná rybárska politika (SRP) zaväzuje Úniu presadzovať ciele tejto politiky 
na medzinárodnej úrovni a popritom zabezpečiť rovnaké podmienky pre 
prevádzkovateľov z Únie a tretích krajín a spolupracovať s tretími krajinami s cieľom 
zlepšiť dodržiavanie medzinárodných opatrení vrátane opatrení na boj proti 
nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu na základe 
najlepších dostupných vedeckých poznatkov;

D. keďže v SRP sa stanovuje, že vzhľadom na meniaci sa biologický stav populácií by 
relatívna stabilita rybolovných činností mala zabezpečiť osobitné potreby regiónov, v 
ktorých sú miestne spoločenstvá osobitne závislé od rybolovu a súvisiacich činností;

E. keďže zmluvné strany sa dohodli, že budú spolupracovať v oblasti ochrany a politík a 
opatrení súvisiacich s obchodom v oblasti rybolovu a akvakultúry, a to aj pod záštitou 
Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a regionálnych organizácií pre riadenie 
rybárstva (RFMO), s cieľom podporovať udržateľné postupy rybolovu a akvakultúry a 
obchod s produktmi rybolovu z udržateľne riadených rybolovných a akvakultúrnych 
činností;

F. keďže obe zmluvné strany majú spoločný cieľ využívať spoločne využívané populácie v 
takej miere, aby sa umožnilo udržiavanie a postupné obnovovanie populácií lovených 
druhov nad úrovňou biomasy, pri ktorej sa dá dosiahnuť maximálny udržateľný výnos;

G. keďže v dohode o obchode a spolupráci sa stanovujú zásady riadenia rybolovu a 
dlhodobej environmentálnej, sociálnej a hospodárskej udržateľnosti v záujme 
optimálneho využívania spoločne využívaných populácií na základe najlepších 
dostupných vedeckých poznatkov, najmä tých, ktoré poskytla Medzinárodná rada pre 
výskum mora (ICES);

H. keďže bol zriadený Osobitný výbor pre rybolov;

1. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť riadnu medzinárodnú správu oceánov podporou 
udržateľného využívania zdrojov v oceánoch a podporou ochrany a obnovy citlivých 
oblastí na základe najlepších a najaktuálnejších vedeckých poznatkov;

2. poukazuje na to, že zatiaľ nie je známy úplný dosah brexitu a že sa stále vynárajú 
otázky, ktoré sa v dohode o obchode a spolupráci neriešili;

3. poukazuje na to, že dosah brexitu na odvetvie rybárstva presahuje zemepisnú oblasť 
Spojeného kráľovstva a má významný vplyv na flotilu Únie pôsobiacu v iných častiach 
sveta pod jurisdikciou danej tretej krajiny, ako sú Falklandské ostrovy;

4. poukazuje na to, že prístup k vodám a zdrojom pre obe flotily nemožno posudzovať 
izolovane od prístupu na trh;
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5. vyzýva Komisiu, aby zachovala všetky rokovacie kanály so Spojeným kráľovstvom 
otvorené s cieľom nájsť stabilné a trvalé riešenia, ktoré sú prospešné pre obe strany; 
poukazuje však na to, že by sa mali použiť všetky právne nástroje vrátane nástrojov, 
ktoré sa týkajú prístupu na trh;

6. vyzýva členské štáty, aby využívali finančné prostriedky v rámci pobrexitovej 
adaptačnej rezervy na propagáciu a podporu príslušného odvetvia a postihnutých 
pobrežných komunít; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa z adaptačnej rezervy vyčlenilo 
viac finančných prostriedkov pre odvetvie rybárstva a aby tieto prostriedky boli k 
dispozícii dlhšie, a to aspoň do 30. júna 2026;

7. poukazuje na to, že okrem priamych účinkov sa prejavujú aj iné nepriaznivé účinky v 
dôsledku zapojenia ďalšej krajiny do dvojstranných rokovaní s ostatnými tretími 
krajinami v regióne; zdôrazňuje, že niektoré tretie krajiny už prijali jednostranné 
rozhodnutia s výrazne nepriaznivým vplyvom na rybársku flotilu EÚ, ktoré bude 
potrebné zohľadniť; zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť ďalšie fondy na podporu 
odvetvia a riešenie nepriaznivých účinkov, ktoré nie sú priamo kryté z adaptačnej 
rezervy;

8. poukazuje na to, že medzinárodné vzťahy sa musia pevne opierať o zásady právneho 
štátu, musia byť zárukou potrebnej nezávislosti každej krajiny alebo únie krajín a musia 
sa vždy niesť v duchu dobrých vzťahov a riadiť sa platnými dohodami;

9. stavia sa proti všetkým jednostranným rozhodnutiam akéhokoľvek druhu, ktorými sa 
stanovujú rybolovné možnosti, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom alebo s 
odporúčaniami založenými na najlepších a najmodernejších vedeckých poznatkoch;

10. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v rokovaniach so všetkými partnermi, no aby 
popritom nevylúčila použitie primeraných a dostatočne ráznych opatrení vrátane 
opatrení týkajúcich sa prístupu na trh, ktoré názorne ukážu dôležitosť riešenia 
prípadných konfliktov;

11. poukazuje na to, že obe strany majú záujem využívať nielen oblasti, ktoré podliehajú 
jurisdikcii Európskej únie, Spojeného kráľovstva a Severného Írska, ale aj priľahlé 
medzinárodné vody; poukazuje tiež na to, že existujúce zdroje nepoznajú hranice, a 
preto má hospodárenie s týmito zdrojmi priamy vplyv na vody, ktoré patria do 
jurisdikcie každej zo zmluvných strán;

12. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia zabezpečila úplné začlenenie najnovších 
rozhodnutí Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC) do práva 
Únie; 

13. oceňuje rokovania, ktoré sa uskutočnili, pretože napriek ťažkostiam spôsobeným 
pandémiou ochorenia COVID-19 vyústili do ambicióznej dohody o obchode a 
spolupráci; zdôrazňuje však, že prijaté záväzky sa musia splniť a presadzovať;

14. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby dodržiavali a presadzovali dohodu o obchode a 
spolupráci a nevykladali pravidlá spôsobom, ktorý by nebol v súlade s duchom dobrého 
susedstva a blízkych a mierových vzťahov založených na spolupráci a rešpektovaní 
nezávislosti a zvrchovanosti zmluvných strán; poukazuje na to, že Spojené kráľovstvo 
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už nezákonne vykladá podmienky dohody o obchode a spolupráci v rozpore s duchom 
tejto dohody;

15. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť urýchlené sformovanie a fungovanie Osobitného 
výboru pre rybolov, ktorý bude zodpovedný za vyvážené prijímanie rozhodnutí 
vo vzťahu k obom stranám a za zabezpečenie dlhodobého udržateľného hospodárenia so 
zdrojmi;

16. zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol Európsky parlament pravidelne informovaný o 
rozhodnutiach prijatých týmto výborom, a navrhuje, aby sa zástupcovia Výboru pre 
rybárstvo zúčastňovali na jeho schôdzach ako pozorovatelia;

17. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, ako aj členským 
štátom a vláde Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie malo 
dôsledky na prístup k zdrojom v námornom priestore, ktorý tradične využívajú rybárske 
plavidlá oboch zmluvných strán. V dohode o vystúpení a dohode o obchode a spolupráci sa 
stanovili pravidlá, ktoré budú účinné aspoň do 30. júna 2026. V počiatočných mesiacoch 
uplatňovania týchto pravidiel však vyplávalo na povrch niekoľko nedoriešených otázok 
a bodov, ktoré ešte neboli úplne uzavreté.

Začiatok roka 2021, keď nadobudla účinnosť dohoda o obchode spolupráci, ale prejavili sa aj 
trvalé účinky pandémie ochorenia COVID-19, poznačilo napätie a niektoré situácie, ktoré by 
v krajnom prípade mohli mať veľmi vážne dôsledky. Napriek tomu, že vláda Spojeného 
kráľovstva sa párkrát pokúsila o nesprávne uplatnenie pravidiel, v rámci dohody o obchode a 
spolupráci prevláda duch dobrého susedstva a blízkych a mierových vzťahov založených na 
spolupráci a rešpektovaní autonómie a zvrchovanosti oboch strán.

Úplné dôsledky a dosah brexitu zatiaľ nie sú známe. V otázke využívania zdrojov v Severnom 
mori, Írskom mori a Atlantickom oceáne sa stretajú rôzne záujmy, ktoré nezávisia len od 
prístupu plavidiel z oboch strán Lamanšského prielivu do britských vôd alebo do vôd EÚ či 
od vzájomného prístupu na trh. Vystúpenie Spojeného kráľovstva tiež zmenilo bilaterálne 
vzťahy s niektorými ďalšími susednými tretími krajinami a objavilo sa niekoľko ďalších, 
pôvodne nepredvídaných nepriaznivých účinkov. 

Pozícia spravodajcu

Vzťahy a budúcnosť rybolovu v Lamanšskom prielive, Severnom mori, Írskom mori a 
Atlantickom oceáne musia byť vždy ukotvené o dobrú medzinárodnú správu oceánov a musia 
sa niesť v duchu dobrého susedstva a mierovej spolupráce medzi všetkými zainteresovanými 
stranami. Ako sa stanovuje v SRP a v dohode o obchode a spolupráci, využívanie tohto 
priestoru sa musí riadiť zásadami riadenia rybárstva a v záujme optimálneho využívania 
spoločne využívaných populácií musí byť z dlhodobého hľadiska environmentálne, sociálne a 
hospodársky udržateľné. A, samozrejme, musí vychádzať aj z najlepších vedeckých 
poznatkov.

V tejto súvislosti by nezávislé vedecké odporúčania mali naďalej vychádzať z usmernení 
Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES), čím sa zabezpečí ich stabilita a konzistentnosť 
v záujme prijímania riadiacich rozhodnutí. Je dôležité, aby riadenie v medzinárodných vodách 
v tejto oblasti bolo založené na rozhodnutiach Komisie pre rybolov v severovýchodnom 
Atlantiku (NEAFC), keďže ide o regionálnu organizáciu pre riadenie rybárstva (RFMO) 
určenú na tento účel. Navyše sa riadiace opatrenia prijaté NEAFC budú musieť zosúladiť s 
opatreniami vykonávanými vo vodách, ktoré patria pod zvrchovanosť každej zmluvnej strany 
a sú začlenené do dohody o obchode a spolupráci. 

Členské štáty by síce mali čo najlepšie využívať finančné prostriedky z pobrexitovej 
adaptačnej rezervy, no finančné zdroje pridelené odvetviu rybárstva sú nedostatočné a 
obdobie oprávnenosti by sa malo prinajmenšom zhodovať so stanoveným prechodným 
obdobím. Spravodajca pripomína, že je dôležité zabezpečiť urýchlené sformovanie 
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a fungovanie Osobitného výboru pre rybolov, ktorý bude dohliadať na vykonávanie dohody o 
obchode a spolupráci v danom sektore. Zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby parlamentný Výbor 
pre rybárstvo podrobne monitoroval rozhodnutia prijaté týmto osobitným výborom 
prostredníctvom účasti pozorovateľov na jeho zasadnutiach.

No a napokon sa domnieva, že vzťahy medzi Európskou úniou, Spojeným kráľovstvom 
a Severným Írskom sa musia pevne opierať o zásady právneho štátu, musia byť zárukou 
potrebnej zvrchovanosti a nezávislosti zmluvných strán a musia sa vždy riadiť platnými 
medzinárodnými dohodami. Európska únia by mala ponechať otvorené všetky rokovacie 
kanály so Spojeným kráľovstvom a aj so všetkými tretími krajinami, no v prípade potreby by 
nemala váhať použiť ktorýkoľvek z právnych nástrojov, ktoré má k dispozícii, vrátane tých, 
ktoré by obmedzovali prístup na trh.


