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NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto 
návrhy:

1. zdôrazňuje význam uplatňovania reformy spoločnej politiky rybného hospodárstva, 
pretože tá umožňuje trvalo udržateľný rozvoj zdrojov rybolovu a zamedzuje nadmernému 
lovu rýb, ktorý predstavuje hrozbu pre morské prostredie;

2. zdôrazňuje dôležitosť návrhu smernice o námornej stratégii [KOM(2005)0505]
a pripomína potrebu členských štátov vypracovať národné plány zamerané na ochranu 
biotických a abiotických zdrojov súvisiacich s morským prostredím;

3. pokladá za nevyhnutné presadzovať dohody a akčné plány dohodnuté medzi EÚ a tretími 
krajinami, ktoré sú zamerané na ochranu spoločných morských oblastí;

4. víta zámer Komisie uskutočňovať spoločnú námornú politiku založenú na holistickom 
prístupe k oceánom a upozorňuje na potreby environmentálnej a ekologickej ochrany 
oceánov ako záruky hospodárskeho rozvoja odvetví, akými sú rybné hospodárstvo, 
cestovný ruch a ďalšie;

5. vyzýva Komisiu, aby vypracovala osobitný akčný program na boj proti nezákonnému, 
neohlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN), ktorý predstavuje základnú hrozbu pre 
doplnenie populácií rýb;

6. pripomína dôležitosť siedmeho rámcového programu pre výskum a potrebu pokladať 
rybné hospodárstvo a trvalo udržateľné využívanie oceánov za strategickú prioritu 
ochrany morského prostredia;

7. nalieha na Komisiu, aby preskúmala plány riadenia a obnovy určitých druhov rýb, ktoré 
často nie sú v súlade so správnym monitorovaním týchto druhov; nalieha na Komisiu, aby 
uplatňovala špecifickejšie opatrenia, ktoré sú zlučiteľné s rybárskym vybavením
a metódami používanými v príslušných biogeografických oblastiach;

8. poznamenáva, že presadzovanie selektívnych metód lovu rýb predstavuje prioritu, pretože 
to prispieva k trvalej udržateľnosti rybného hospodárstva a zachovaniu biodiverzity, 
keďže sa tým zníži množstvo vedľajších úlovkov;

9. nalieha na Komisiu, aby lepšie preverovala súlad so zákonmi Spoločenstva súvisiacimi
s bojom proti znečisteniu a znehodnoteniu morských ekosystémov;

10. víta návrh, ktorý predložila EÚ a členské štáty na zahrnutie morských a riečnych 
ekosystémov do siete chránených území NATURA 2000 a vyzýva, aby sa dôraz kládol aj 
na oblasti určené na reprodukciu populácií rýb;

11. vyzýva Komisiu na posilnenie siete NATURA 2000 prostredníctvom jej ďalšieho 
rozšírenia o desať nových členských štátov, ktoré pristúpili k EÚ v roku 2004, ako aj o 
Bulharsko a Rumunsko, keďže po pristúpení týchto dvoch krajín je dnes Čierne more 
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súčasťou vôd Spoločenstva;

12. vyjadruje znepokojenie nad následkami, ktoré môže mať pre biodiverzitu príchod 
exotických druhov a pravdepodobný únik geneticky modifikovaných rýb do morských 
ekosystémov, a vyzýva Komisiu, aby podrobnejšie preskúmala tieto nebezpečenstvá;

13. vyjadruje znepokojenie nad možnosťou úniku geneticky modifikovaných rýb do 
morských ekosystémov a ich pravdepodobného rozmnožovania s miestnymi rybami, čo 
môže narušiť biodiverzitu týchto ekosystémov; vyzýva ES, aby zabránilo geneticky 
modifikovaným rybám určeným pre potravinový reťazec Európskej únie prenikať do 
Európskej únie;

14. nalieha na Komisiu, aby povzbudila a podporila štúdie spojené s chovom nových druhov v 
zajatí, najmä druhov postihnutých nadmerným rybolovom, čím by reagovala na potreby 
trhu, ktoré sú potenciálne ohrozené znížením úlovkov;

15. vyzýva Komisiu na financovanie štúdií morských ekosystémov, konkrétne v oblastiach s 
bohatou biodiverzitou a s intenzívnou rybárskou aktivitou;

16. víta ohlásený zámer Komisie zaviesť osobitné právne predpisy na ekologickú certifikáciu 
rýb a nalieha na Komisiu, aby čo najrýchlejšie predložila legislatívny návrh;

17. vyzýva ES, aby zaviedlo účinné kontroly vypúšťania balastných (cudzích) vôd do vôd 
Európskej únie;

18. nalieha na Komisiu, aby vyvinula nátlak na strany, ktoré sú zodpovedné za opakované 
oneskorenia pri zriaďovaní regionálnych poradných výborov pre rybolov, ktoré sú 
nevyhnutné na lepšie sledovanie a ochranu zdrojov rýb;

19. nalieha na Komisiu, aby spustila kampane na zvýšenie informovanosti verejnosti o 
problémoch spojených s ochranou zdrojov rybolovu a súvisiacich ekosystémov;

20. upozorňuje na potrebu poskytnúť finančnú náhradu miestnym spoločenstvám, ktorých 
príjmy boli nepriaznivo ovplyvnené špecifickými činnosťami zameranými na ochranu 
morského prostredia.
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