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Európsky parlament,

– so zreteľom na článok 3 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii a na články 11, 39 a 191 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej len „ZFEÚ“),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 
z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike (ďalej len „SRP“)1,

– 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)2,

– so zreteľom na článok 13 ZFEÚ, v ktorom sa vyžaduje, aby Únia a členské štáty pri 
formulovaní politík Únie v oblasti rybného hospodárstva a ďalších politík zohľadňovali 
skutočnosť, že zvieratá sú cítiace bytosti, a preto venovali maximálnu pozornosť 
príslušným požiadavkám na dobré životné podmienky zvierat,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1241 z 20. júna 
2019 o zachovaní rybolovných zdrojov a ochrane morských ekosystémov 
prostredníctvom technických opatrení3,

– so zreteľom na smernicu Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených 
biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín4 a na smernicu Európskeho parlamentu a 
Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane voľne žijúceho vtáctva5,

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1099/2009 z 24. septembra 2009 o ochrane 

1 Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22.
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5 Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7.



zvierat počas usmrcovania1, a najmä na jeho článok 3, ktorého kľúčová zásada, podľa 
ktorej „počas usmrcovania a súvisiacich úkonov sa zvieratá ušetria akejkoľvek bolesti, 
strachu alebo utrpenia, ktorým sa dá vyhnúť“, sa vzťahuje na ryby,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, 
ktorou sa stanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie2 (smernica o námornom 
priestorovom plánovaní),

– so zreteľom na smernicu Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred 
znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov3, a najmä so zreteľom na odtok 
hnojív,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 
2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie4 a 
na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o 
uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti 
verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach 
životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva5,

– so zreteľom stratégiu EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030, ktorá je uvedená 
v oznámení 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 svoje uznesenie zo 16. januára 2018 o medzinárodnej správe oceánov: 
program pre budúcnosť našich oceánov v kontexte cieľov udržateľného rozvoja do roku 
20306,

– so zreteľom na správu Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (ďalej len 
„FAO“) z roku 2020 o stave svetového rybolovu a akvakultúry (SOFIA 2020),

– 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 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 Deklaráciu z Johannesburgu o udržateľnom rozvoji z roku 2002, 
Johannesburský plán vykonávania a záverečný dokument konferencie OSN Rio+20 o 
udržateľnom rozvoji z júna 2012 s názvom Budúcnosť, akú chceme,

– so zreteľom na správu Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo 
(STECF) z roku 2020 o monitorovaní vykonávania spoločnej rybárskej politiky 
(STECF-Adhoc-20-01),
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– so zreteľom na Dohovor o biologickej diverzite (ďalej len „DBD“), a najmä na cieľ 11 v 
rámci cieľov v oblasti biodiverzity z Aiči, ktoré sú súčasťou strategického plánu DBD 
pre biodiverzitu na roky 2011 – 2020,

– so zreteľom na globálnu hodnotiacu správu z roku 2019 o biodiverzite 
a ekosystémových službách, ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-politická 
platforma pre biodiverzitu a ekosystémové služby (ďalej len „IPBES“),

– so zreteľom na osobitnú správu Medzivládneho panelu o zmene klímy (IPCC) z roku 
2019 o oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme,

– so zreteľom na rezolúciu Medzinárodnej únie na ochranu prírody (ďalej len „IUCN“) 
z roku 2016 o zvyšovaní pokrytia chránených morských oblastí na účely účinnej 
ochrany morskej biodiverzity,

– so zreteľom na cieľ udržateľného rozvoja č. 14 Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj, 
ktorú prijala OSN, o zachovaní a udržateľnom využívaní oceánov, morí a morských 
zdrojov,

– so zreteľom na správu Komisie z 25. júna 2020 o vykonávaní rámcovej smernice o 
morskej stratégii (COM(2020)0259),

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o 15. zasadnutí konferencie 
zmluvných strán (COP 15) Dohovoru o biodiverzite1,

– so zreteľom na správu Svetovej banky z roku 2017 s názvom The sunken billions 
revisited: Progress and Challenges in Global Marine Fisheries (Utopené miliardy ešte 
raz: Pokrok a problémy svetového morského rybolovu),

– so zreteľom na osobitnú správu Európskeho dvora audítorov č. 1/2017 z 21. februára 
2017 s názvom Na vykonávanie sústavy Natura 2000 s plným využitím jej potenciálu je 
potrebné väčšie úsilie,

– so zreteľom na správu Európskej environmentálnej agentúry (ďalej len „EEA“) č. 
17/2019 z 25. júna 2020 s názvom Marine messages II,

– so zreteľom na rozhodnutie európskej ombudsmanky vo veci 640/2019/FP o 
transparentnosti rozhodovacieho procesu Rady EÚ, ktorý viedol k prijatiu ročných 
nariadení, ktorými sa stanovujú rybolovné kvóty (celkový povolený výlov),

– so zreteľom na správu EEA č. 3/2015 z 1. októbra 2015 s názvom Chránené morské 
oblasti v európskych moriach: Prehľad a výhľad do budúcnosti,

– so zreteľom na správu Komisie z 1. októbra 2015 o pokroku pri vytváraní chránených 
morských oblastí (v zmysle požiadaviek článku 21 rámcovej smernice 2008/56/ES 
o morskej stratégii (COM(2015)0481),

– so zreteľom na správu Komisie z 31. júla 2018 o posúdení programov opatrení 
členských štátov podľa rámcovej smernice o morskej stratégii (COM(2018)0562),

1 Prijaté texty, P9_TA(2020)0015.



– 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),

– zo zreteľom na článok 54 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre rybárstvo (A9-0264/2020),

A. keďže cieľom spoločnej rybárskej politiky je zabezpečiť, aby boli rybolovné a 
akvakultúrne činnosti dlhodobo environmentálne udržateľné a riadené spôsobom, ktorý 
je v súlade s cieľmi dosiahnuť prínosy v hospodárskej a sociálnej oblasti a v oblasti 
zamestnanosti, a prispievať k dostupnosti dodávok potravín. keďže v záujme 
dosiahnutia cieľa postupnej obnovy a udržania populácií rýb nad úrovňami biomasy, pri 
ktorých možno dosiahnuť maximálny udržateľný výnos, sa miera využívania 
maximálneho udržateľného výnosu mala dosiahnuť do roku 2015 tam, kde to bolo 
možné, a postupne, na vzostupnom základe, najneskôr do roku 2020 pre všetky 
populácie;

B. keďže cieľ udržateľného rozvoja č. 14 požaduje, aby sa oceány, moria a morské zdroje 
chránili a využívali udržateľným spôsobom;

C. keďže cieľom rámcovej smernice o morskej stratégii je chrániť a zachovávať morské 
prostredie, predchádzať jeho zhoršovaniu a obnovovať morské ekosystémy, ako aj 
dosiahnuť dobrý environmentálny stav morských vôd EÚ do roku 2020;

D. keďže podľa rámcovej smernice o morskej stratégii je dobrý environmentálny stav 
založený na 11 deskriptoroch; keďže deskriptor 3 sa vzťahuje na populácie všetkých 
komerčne využívaných rýb a mäkkýšov, kôrovcov a ostnatokožcov, ktoré sú v rámci 
bezpečných biologických limitov, pričom rozloženie populácie podľa veku a veľkosti 
svedčí o zdravej populácii;

E. keďže existujú tri primárne hodnotiace kritériá v rámci deskriptora dobrého 
environmentálneho stavu 3 – (I.) udržateľnosť využívania, (II.) reprodukčná schopnosť 
a (III.) udržiavanie podielu starších a väčších rýb –, ale len 10,5 % populácií možno 
hodnotiť na základe kritérií (I.) a (II.) a na európskej úrovni neexistuje uspokojivá 
spoločná metodika hodnotenia kritéria (III.);

F. keďže zber údajov o niektorých populáciách rýb si vyžaduje naliehavé zlepšenie, najmä 
pokiaľ ide o populácie v Čiernom mori, Stredozemnom mori a Makaronézii, s cieľom 
vykonať vedecké hodnotenie, ktoré je nevyhnutné pre udržateľné hospodárenie s 
populáciami;

G. keďže opatrenia na riadenie rybárstva prijaté v rámci SRP prinášajú výsledky, pretože 
počet populácií rýb využívaných na udržateľnej úrovni sa zvyšuje, čím sa umožňuje 
dosahovanie vyšších výnosov v prípade populácií, ktoré boli nadmerne využívané;

H. keďže približne 38 % populácií v severovýchodnom Atlantiku a približne 92 % 
populácií, ktoré sa vedecky hodnotia v Stredozemnom a Čiernom mori, sa podľa 
STECF využíva nadmerne, čo znamená, že sa využíva nad úrovňou maximálneho 
udržateľného výnosu (ďalej len „MSY“), a to napriek zákonnej požiadavke zastaviť 
nadmerný rybolov do roku 2020; konštatuje, že podľa správy FAO z roku 2020 o stave 
svetového rybolovu a akvakultúry (SOFIA) bolo v roku 2017 nadmerne využívaných 
62,5 % populácií v Stredozemnom a Čiernom mori;



I. keďže celkový povolený výlov (ďalej len „TAC“) v severovýchodnom Atlantiku 
navrhovaný Komisiou bol v súlade s MSY pre všetkých 78 populácií, v prípade ktorých 
boli k dispozícii vedecké odporúčania;

J. keďže v roku 2019 Rada stanovila TAC pre 62 zo 78 druhov v súlade s MSY; keďže sa 
preto očakáva, že v roku 2020 viac ako 99 % vylodení v Baltskom mori, Severnom mori 
a Atlantickom oceáne, ktoré riadi výlučne EÚ, bude pochádzať z udržateľne riadeného 
rybolovu;

K. keďže v severovýchodnom Atlantiku sa od roku 2007 naďalej zvyšovala biomasa a v 
roku 2018 bola v prípade plne posudzovaných populácií o 48 % vyššia ako v roku 2003; 
keďže v Stredozemnom a Čiernom mori sa situácia od začiatku série údajov v roku 
2003 v podstate nezmenila, hoci od roku 2012 možno dochádza k miernemu nárastu 
biomasy;

L. keďže rybolov s maximálnym hospodárskym výnosom sa vzťahuje na úroveň odlovu, 
pri ktorej sa maximalizujú hospodárske prínosy pre spoločnosť, čo zvyšuje odolnosť 
odvetvia, a pri ktorej sú populácie zachovávané nad MSY;

M. keďže v prípade rybolovu vyznačujúceho sa viacerými špecifikami nie je možné 
uplatňovať riadenie druhov založené na modeli MSY, a to ani v prípade vedecky 
známych a zdokumentovaných druhov rybolovu;

N. keďže vedecké štúdie na túto tému vzbudili obavy z dlhodobého negatívneho vplyvu, 
ktorý na populácie rýb, biodiverzitu oceánov a morské prostredie majú určité použitia 
rybolovných techník, ako je výstroj vlečený po dne a zariadenia na zhlukovanie rýb;

O. keďže SRP sa ešte nevykonáva v plnej miere a niektoré z jej opatrení, ako je zriadenie 
oblastí na obnovu populácií rýb, sa zatiaľ nevyužili;

P. keďže podľa IPBES sa 66 % morského prostredia na celom svete zmenilo v dôsledku 
ľudskej činnosti a podľa FAO sa 34,2 % populácií rýb loví na biologicky 
neudržateľných úrovniach;

Q. keďže IUCN sa zasadzuje o to, aby sa do roku 2020 aspoň 30 % všetkých morských 
biotopov pretransformovalo na sieť prísne chránených morských oblastí, a to popri 
ďalších účinných opatreniach zameraných na ochranu jednotlivých oblastí, s cieľom 
nevykonávať žiadne ťažobné činnosti aspoň na 30 % plochy oceánov bez toho, aby sa 
zvážili sociálno-ekonomické dôsledky;

R. keďže v správe FAO z roku 2020 o stave svetového rybolovu a akvakultúry (SOFIA) sa 
opätovne zdôrazňuje, že riadenie je najlepším nástrojom ochrany a jedinou cestou k 
udržateľnosti a že populácie, s ktorými sa hospodári efektívne, sú čoraz udržateľnejšie, 
pretože 78,7 % súčasných celosvetových vylodených morských rýb pochádza z 
biologicky udržateľných populácií;

S. keďže stratégia EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030 si vyžaduje právne záväzný cieľ 
ochrany aspoň 30 % morskej oblasti EÚ, pričom 10 % morského územia EÚ sa musí 
chrániť prísne;

T. keďže diaľkové elektronické monitorovanie, napríklad pomocou prenosu údajov o 
polohe plavidla v takmer reálnom čase, a posilnenie kontrol na mieste zohrávajú 



pozitívnu úlohu pri presadzovaní chránených morských oblastí;

U. keďže strata morskej biodiverzity má sociálno-ekonomický vplyv na odvetvie rybolovu, 
pobrežné a zámorské komunity a spoločnosť ako celok, a preto by sa jej malo zabrániť; 
keďže obnova populácií rýb by podľa Svetovej banky priniesla väčšie hospodárske 
výhody ako súčasný stav populácií morských rýb;

V. keďže zdravé biotopy vrátane piesčin, porastov morskej trávy a koralových útesov sú 
nevyhnutné na obnovu fungovania morského ekosystému, na doplnenie populácií rýb a 
na zabezpečenie záchytov uhlíka na zmiernenie zmeny klímy;

W. keďže dobre riadené chránené morské oblasti sú nevyhnutné na zvýšenie biodiverzity a 
zachovanie prirodzených biotopov ďalších druhov, ako sú vtáky;

X. keďže existuje silný vedecký konsenzus o tom, že chránené morské oblasti môžu byť 
pre rybolov prospešné z dôvodu ich účinku presahovania a ich pozitívnych účinkov na 
nábor, napríklad prostredníctvom ochrany miest rozmnožovania, mladých jedincov a 
dospelých matiek s vysokou reprodukčnou schopnosťou;

Y. keďže vplyv na obnovu populácií rýb má aj znečistenie pochádzajúce z pevniny – 
najmä v čiastočne uzavretých morských oblastiach – a z iných morských činností;

Z. keďže celková biomasa druhov, na ktoré sa vzťahujú kvóty v rámci populácií riadených 
EÚ, bola v roku 2018 o 48 % vyššia ako v roku 2003;

AA. keďže ryby ulovené vo voľnej prírode sú vďaka nízkej uhlíkovej stope odvetvia 
rybolovu zďaleka najzdravejším a najekologickejším zdrojom bielkovín na Zemi; keďže 
morské plody sú preto najlepšou voľbou na boj proti zmene klímy;

AB. keďže Rada EÚ sa doteraz neriadila odporúčaním európskej ombudsmanky aktívne 
zverejňovať dokumenty týkajúce sa prijímania nariadení o TAC;

AC. keďže rybolov na úrovni MSY naďalej prináša pozitívne výsledky v severovýchodnom 
Atlantiku;

Zlepšenie riadenia rybárstva s cieľom ukončiť nadmerný výlov

1. opakuje svoju výzvu na úplné vykonávanie SRP s cieľom obnoviť a udržiavať 
populácie rýb nad úrovňami biomasy, pri ktorých možno dosiahnuť maximálny 
udržateľný výnos;

2. zdôrazňuje, že príroda, ryby a iné živé organizmy majú hodnotu ako také, a to aj v 
prípade, keď ich ľudská činnosť nevyužíva;

3. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili rozsah vedeckého výskumu s cieľom 
posúdiť najneskôr do roku 2025 100 % populácií rýb využívaných v európskych vodách 
a umožniť vypočítať maximálny udržateľný výnos v prípade všetkých týchto populácií, 
ak je to z vedeckého hľadiska možné;

4. poukazuje na to, že členské štáty sú zodpovedné za zber údajov a že tieto údaje sú 
nevyhnutné na posúdenie zdravia populácií rýb; poukazuje na to, že podľa článku 23 



nariadenia (EÚ) 2017/10041 musí Komisia predložiť Európskemu parlamentu a Rade 
správu o vykonávaní a fungovaní nariadenia;

5. vyzýva Komisiu, aby predložila svoje návrhy týkajúce sa TAC, a Radu, aby stanovila 
TAC na úrovni MSY, ako sa stanovuje v nariadení o SRP;

6. naliehavo vyzýva Komisiu, členské štáty a vedeckú obec, aby vyvinuli vedecky 
podložený model optimalizácie riadenia a využívania rybolovu vyznačujúceho sa 
viacerými špecifikami; konštatuje, že tento model by mal umožniť uplatňovanie 
podobných cieľov riadenia na využívanie MSY v rámci SRP, čo umožní sledovať vývoj 
zavedených pravidiel riadenia;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby posilnila vykonávanie ekosystémového prístupu k 
riadeniu rybárstva, a to aj prostredníctvom čoraz častejšieho uplatňovania prístupov 
založených na viacerých druhoch, s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy 
rybolovných činností a iných faktorov, ako je zmena klímy, na morské ekosystémy, 
populácie rýb a spoločnosť, a zabezpečiť odolnosť oceánov voči zmene klímy; opakuje, 
že plne zdokumentovaný rybolov a kvalitné údajov sú kľúčom k zlepšeniu riadenia 
rybárstva; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prijali opatrenia potrebné na zlepšenie 
zberu údajov o rekreačnom rybolove vzhľadom na jeho vplyv na životné prostredie a 
sociálno-ekonomickú hodnotu;

8. vyzýva Komisiu, aby naďalej podporovala plány na zlepšenie selektívnosti a prežitie 
necieľových druhov a aby stanovila – s cieľom uplatňovať ekosystémový prístup k 
riadeniu rybárstva –, ktoré postupy sú škodlivé pre populácie rýb, biodiverzitu oceánov 
a morské prostredie, a aby zaviedla opatrenia na ich obmedzenie a zmenu;

9. domnieva sa, že EÚ by po hodnotení SRP do roku 2022 mala v prípade potreby 
prispôsobiť súčasné postupy riadenia rybárstva a urýchliť prechod na rybolov s nízkym 
vplyvom, a to nielen s cieľom zachovať populácie rýb na súčasnej úrovni, ale aj – čo je 
dôležitejšie – obnoviť populácie rýb a morské ekosystémy, a to na základe konzultácií 
so zainteresovanými stranami, najmä s odvetvím rybárstva, a podporovať takéto 
opatrenia prostredníctvom Európskeho námorného a rybárskeho fondu;

10. domnieva sa, že osobitná pozornosť a podpora by sa mali venovať maloobjemovému 
rybolovu, ktorý je potenciálne menej predátorský a udržateľnejší, a to nielen z hľadiska 
riadenia biologických zdrojov, ale aj zo sociálno-ekonomického hľadiska;

11. vyzýva Komisiu, aby podporila harmonizáciu ukazovateľov podľa kritéria (III.) 
týkajúceho sa dobrého environmentálneho stavu v rámci rámcovej smernice o morskej 
stratégii s cieľom stanoviť referenčné hodnoty a metodiku posudzovania, ktoré by boli 
spoločné pre všetky členské štáty;

12. výzva Komisiu, aby preskúmala význam používania iných ukazovateľov pri riadení 
rybárstva, než je maximálny udržateľný výnos, ktoré by zohľadňovali interakcie druhov 
a sociálno-ekonomické faktory, ako aj účinky zmeny klímy a znečistenia; konštatuje, že 
niektoré krajiny skúmajú a vykonávajú iné ukazovatele, ako napríklad maximálny 

1 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, a ktorým 
sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 199/2008 (Ú. v. EÚ L 157, 20.6.2017, s. 1).



hospodársky výnos;

13. zdôrazňuje, že obmedzenie tlaku ľudskej činnosti si vyžaduje väčší výskum a inovácie v 
odvetví rybného hospodárstva, s cieľom vypracovať osvedčené postupy spojené s 
obehovým hospodárstvom, udržateľnosťou a selektívnosťou rybárskeho výstroja;

14. zdôrazňuje význam maloobjemového pobrežného rybolovu a domnieva sa, že toto 
odvetvie môže výrazne uľahčiť prechod na udržateľné riadenie populácií rýb; vyzýva 
preto každý členský štát, aby zvýšil percentuálny podiel vnútroštátnych kvót 
pridelených tomuto odvetviu;

15. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že členské štáty prijmú programy zberu údajov, ktoré 
sa vzťahujú na vplyv rybolovných činností na širšie životné prostredie – vrátane 
vedľajších úlovkov citlivých druhov – a na morské dno;

16. žiada, aby Rada v súlade s odporúčaním európskej ombudsmanky aktívne zverejňovala 
všetky dokumenty týkajúce sa prijatia nariadení o TAC a dodržiavala nariadenie (ES) č. 
1049/2001 a nariadenie (ES) č. 1367/2006;

Rozšírenie siete chránených oblastí a zlepšenie jej riadenia

17. zdôrazňuje, že zatiaľ čo Európska únia dosiahla pokrok a splnila cieľ určiť 10 % 
európskych vôd ako chránené oblasti, sieť chránených morských oblastí ani zďaleka nie 
je plne funkčná, pričom plány riadenia a ochranné opatrenia boli zavedené len v prípade 
veľmi nízkeho počtu existujúcich chránených morských oblastí;

18. zdôrazňuje, že ak sú chránené morské oblasti úspešné, ponúkajú veľké sociálno-
ekonomické prínosy, najmä pre pobrežné spoločenstvá a odvetvia rybárstva a 
cestovného ruchu, a že chránené morské oblasti môžu plniť kľúčové ekologické 
funkcie, pokiaľ ide o reprodukciu populácií rýb (poskytovanie neresísk a odchovní) a 
zlepšiť ich odolnosť;

19. víta návrh Komisie obsiahnutý v jej stratégii v oblasti biodiverzity do roku 2030, aby 
aspoň 30 % morskej oblasti Únie bolo chránených, a to aj prostredníctvom oblastí na 
obnovu populácií rýb, ako sa stanovuje v SRP, a oblastí, v ktorých sa obmedzujú 
najviac deštruktívne rybolovné techniky a hospodárske činnosti;

20. požaduje, aby sa na jednu tretinu tejto oblasti (t. j. 10 % európskych vôd) vzťahovala 
vysoká úroveň ochrany vrátane oblastí, v ktorých sú zakázané všetky úlovky a všetky 
hospodárske činnosti (t. j. zóny bez výlovu);

21. vyzýva Komisiu, aby ku každému legislatívnemu návrhu priložila posúdenia vplyvu 
založené na najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach a v úzkej koordinácii s 
miestnymi spoločenstvami a orgánmi;

22. naliehavo vyzýva Komisiu, aby prijala usmernenia týkajúce sa cieľov chránených 
morských oblastí, ktoré sa majú realizovať v každom námornom regióne EÚ, s cieľom 
zabezpečiť vyvážené geografické rozloženie a ekologickú reprezentatívnosť;

23. naliehavo vyzýva členské štáty, aby v záujme dosiahnutia týchto cieľov naďalej 



určovali chránené morské oblasti podľa smernice o vtákoch1, smernice o biotopoch2 a 
rámcovej smernice o morskej stratégii;

24. požaduje vytvorenie chránených morských oblastí ako súčasti ucelenej siete 
prepojených oblastí vrátane pobrežných oblastí a hlbokomorských oblastí; pripomína 
požiadavku prestať loviť výstrojom vlečeným po dne v hĺbkach väčších ako 400 metrov 
v oblastiach, o ktorých je známe, že v nich existujú alebo sa môžu vyskytovať 
zraniteľné morské ekosystémy;

25. naliehavo vyzýva Komisiu, aby členským štátom zaviedla prísne vedecké usmernenia 
týkajúce sa riadenia chránených morských oblastí a stanovila klasifikáciu chránených 
morských oblastí s prihliadnutím na ich fázu zriaďovania, plány riadenia a 
ekosystémové prínosy, pričom by vychádzala z existujúcich usmernení, ako sú 
celosvetové normy Medzinárodnej únie na ochranu prírody a prírodných zdrojov;

26. zdôrazňuje, že Komisia musí k dohodám o rybolove s tretími krajinami pripojiť riadiace 
opatrenia a opatrenia správy, ako sú chránené morské oblasti, čo umožní zlepšiť 
riadenie populácií rýb a riešiť mnohé kumulatívne účinky týchto dohôd, ako je 
znečistenie, nezákonný, nenahlásený a neregulovaný rybolov (NNN rybolov) a rozvoj 
niektorých postupov, ako je priemyselný rybolov, ktorý ohrozuje udržateľnosť 
niektorých populácií;

27. naliehavo vyzýva členské štáty, aby stanovili rozhodné a účinné plány riadenia týkajúce 
sa existujúcich chránených morských oblastí a zaviedli prísnejšie opatrenia kontroly, 
monitorovania a dozoru na zabezpečenie rešpektovania chránených morských oblastí;

28. žiada, aby sa do kontroly, monitorovania a dozoru nad chránenými morskými oblasťami 
zapojili odvetvia komerčného i rekreačného rybárstva, ako aj príslušné organizácie s 
právomocou v oblasti riadenia ľudských a hospodárskych činností na mori (napr. 
regionálne organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO) alebo Medzinárodná námorná 
organizácia);

29. zdôrazňuje, že na zabezpečenie dosiahnutia cieľov ochrany v súlade s článkom 11 SRP 
je potrebná väčšia kontrola opatrení riadenia rybolovu v lokalitách sústavy Natura 2000, 
ktoré predložili členské štáty EÚ,

30. zdôrazňuje, že určenie oblastí a rozvoj riadiacich opatrení by sa mali zakladať na 
najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach;

31. uznáva, že úspech chránených morských oblastí a iných chránených oblastí závisí od 
pevného vedeckého základu a od ich prijatia komerčnými a rekreačnými rybármi, 
pobrežnými spoločenstvami a inými zainteresovanými stranami, ako aj od jasnej 
komunikácie o tom, čo sa chráni, ako a prečo; požaduje preto začlenenie odvetvia 
rybárstva vrátane jeho maloobjemovej tradičnej zložky, vedeckých subjektov riadenia 
rybárstva a ďalších príslušných zainteresovaných strán do navrhovania, správy a 
monitorovania chránených morských oblastí; požaduje, aby sa podporovala účasť 

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/147/ES z 30. novembra 2009 o ochrane 
voľne žijúceho vtáctva (Ú. v. EÚ L 20, 26.1.2010, s. 7).

2 Smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne 
žijúcich živočíchov a rastlín (Ú. v. ES L 206, 22.7.1992, s. 7).



občianskej spoločnosti zriadením námorných vzdelávacích oblastí;

32. zdôrazňuje, že pri vytváraní chránených morských oblastí je dôležité zaujať komplexný 
a koherentný prístup spočívajúci nielen v obmedzení komerčných rybolovných činností, 
ale aj v tom, že sa budú riešiť iné činnosti, akými sú prieskum a využívanie fosílnych 
palív, ťažba, veľkoobjemová akvakultúra, bagrovanie pod vodou, veterné parky na 
mori, doprava a rekreačný rybolov a iné aktivity vo voľnom čase;

33. vyzýva členské štáty, aby rozšírili sieť oblastí na obnovu populácií rýb v rámci SRP, 
najmä ak existujú jasné dôkazy o vysokej koncentrácii rýb nedosahujúcich minimálnu 
ochrannú referenčnú veľkosť alebo neresísk; zdôrazňuje, že je potrebné zahrnúť 
hodnotenie určovania a úspešnosti týchto oblastí do nadchádzajúcej správy o fungovaní 
SRP;

34. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v rámci medzinárodných rokovaní o zmluve o 
ochrane a udržateľnom využívaní morskej biodiverzity v oblastiach mimo vnútroštátnej 
jurisdikcie a v rámci regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva presadzovali 
ambiciózny globálny mechanizmus na zriaďovanie chránených morských oblastí na 
otvorenom mori alebo v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie a aby po dosiahnutí 
dohody o morskej biodiverzite mimo vnútroštátnej jurisdikcie zohrávali aktívnu úlohu 
pri vytváraní nových, účinne riadených nástrojov riadenia na základe oblastí vrátane 
chránených morských oblastí na šírom mori; pripomína, že vytváranie chránených 
morských oblastí v oblastiach mimo vnútroštátnej jurisdikcie sa musí opierať o 
posúdenia sociálno-ekonomického a ekologického vplyvu založené na najlepších 
dostupných vedeckých odporúčaniach;

35. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podporili myšlienku, že oceán ako celok poskytuje 
ľudstvu ekosystémové služby a že oceán sa preto musí v rámci medzinárodných 
rokovaní pod záštitou OSN považovať za celosvetový statok;

Riešenie iných environmentálnych faktorov ohrozujúcich obnovu populácií rýb

36. zdôrazňuje, že rýchle a rázne opatrenia na boj proti zmene klímy majú zásadný význam 
pre zachovanie zdravých populácií a biotopov morských organizmov, a tým aj pre 
kontinuitu udržateľnej rybolovnej činnosti a z dlhodobého hľadiska pre potravinovú 
bezpečnosť; pripomína, že podľa článku 2 Parížskej dohody o zmene klímy sa zmluvné 
strany musia zamerať na „zvýšenie schopnosti prispôsobiť sa nepriaznivým vplyvom 
zmeny klímy a podporovať odolnosť voči zmene klímy a rozvoj nízkych emisií 
skleníkových plynov spôsobom, ktorý neohrozuje výrobu potravín“;

37. zdôrazňuje pozitívny prínos chránených morských oblastí k adaptácii na zmenu klímy 
posilňovaním odolnosti ekosystému; naliehavo vyzýva členské štáty, aby vo svojich 
vnútroštátnych stratégiách na adaptáciu na zmenu klímy posilnili úlohu sietí chránených 
morských oblastí;

38. zdôrazňuje, že obnova populácií rýb a ich zachovanie na udržateľnej úrovni si vyžadujú, 
aby sa riešili aj niektoré ľudské vplyvy súvisiace so zmenou klímy, ako je úbytok 
kyslíka a acidifikácia, a tiež rôzne pozemné, ale aj morské zdroje znečistenia, ktoré 
majú negatívny vplyv na obnovu populácií rýb alebo prispievajú k ich zraniteľnosti, ako 
sú dusičnany, odpadová voda, hnojivá, pesticídy, toxické chemikálie, znečistenie 
z priemyselnej činnosti a masový cestovný ruch, zvyšky z akvakultúry, plastové a 



mikroplastové znečistenie, opaľovacie krémy, hormóny, znečistenie hlukom, úniky ropy 
a stratené alebo odhodené rybárske zariadenia;

39. vyzýva Komisiu, aby uverejnila štúdiu o vplyve týchto rôznych zdrojov znečistenia na 
obnovu populácií rýb a morské ekosystémy;

40. zdôrazňuje potrebu zapojiť rybárov do boja proti znečisťovaniu morí a oceánov; vyzýva 
Komisiu, aby preto naliehala na členské štáty, aby prijali právne predpisy povoľujúce 
rybárom privážať na pobrežie všetok odpad zachytený na mori; domnieva sa, že tieto 
ustanovenia by mali zaviesť systém stimulov pre rybárov a pre využívanie vhodných 
systémov zberu;

41. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť mieru prežitia necieľových druhov znížením poranení a 
stresu spôsobeného počas lovu a vypustenia;

42. vyzýva Komisiu, aby posúdila tieto požiadavky a riešila ich vo svojom novom akčnom 
pláne na zachovanie rybolovných zdrojov a na ochranu morských ekosystémov, ktorý 
plánuje predložiť do roku 2021, ako aj pri revízii SRP a vo všetkých budúcich 
legislatívnych návrhoch;

o

o     o

43. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a 
parlamentom členských štátov.


