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KRÁTKÉ ODŮVODNĚNÍ 

Komise navrhuje zakázat používání vlečných sítí vlečených po dně a jakákoli jiná zařízení, 
která přicházejí do styku s mořským dnem, a to v oblastech Kanárských ostrovů, Madeiry a 
Azor. Účelem zákazu je ochránit hlubokomořské biotopy tvořené shluky hlubokomořských 
korálů (Lophelia pertusa), termálních průduchů a uhličitých vyvýšenin, neboť je známo, že 
tyto biotopy jsou charakteristické vysokým stupněm biodiverzity a snadno se poškodí při 
fyzickém kontaktu s lovným zařízením. 

Nové základní nařízení o společné rybářské politice1 výslovně požaduje, aby Společenství 
přijalo opatření na snížení dopadů rybolovu na životní prostředí. Návrh Komise by proto měl 
být Parlamentem přijat příznivě, měl by být rychle schválen Radou a poté proveden 
členskými státy.  

Vědecká komunita na celém světě věnuje otázce ochrany hlubokomořských korálů a jiných 
citlivých hlubokomořských biotopů stále větší pozornost. Ve zprávě, kterou pro Helsinský 
výbor, výbor OSPAR a generální ředitelství pro rybářství Evropské komise zpracovala 
Mezinárodní rada pro průzkum moří (ICES), se uvádí, že „jedinou vyzkoušenou metodou, jak 
předejít poškození hlubokomořských biogenických korálů v důsledku rybolovu, je zakázat na 
těchto územích používání vlečených sítí, které mohou přijít do kontaktu se dnem.“2 Na základě 
konzultace s ICES se Evropské společenství a příslušné členské státy spolu s dalšími 
smluvními stranami úmluv z Osla a z Paříže o ochraně mořského prostředí v 
severovýchodním Atlantiku zavázaly „přijmout okamžitá opatření na ochranu korálových 
útesů před dalším poškozováním v důsledku používání aktivních lovných zařízení na útesech. 
Kromě toho bychom měli zajistit, aby byly do roku 2005 učiněny kroky pro identifikaci dalších 
nebezpečí pro hlubinné korálové útesy a aby byla přijata opatření na ochranu korálů před 
těmito nebezpečími“. 3  Začlenění pozměňovacího návrhu do návrhu Komise by pomohlo 
splnit závazky OSPAR a uplatnit příslušné právní předpisů Společenství, např. směrnici o 
stanovištích a druzích.  
 
Pokud jde o ohrožení, které představuje rybolov pomocí vlečných sítí vlečených po dně pro 
biologickou rozmanitost hlubinných oblastí volných moří, vzal Výbor pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin na vědomí výzvu Valného shromáždění OSN z roku 
2003, aby „urychleně prozkoumal, jak by bylo možné lépe čelit, a to na vědecké bázi a s 
využitím zásady obezřetnosti, nebezpečím a rizikům pro ohrožené a snadno zranitelné mořské 
ekosystémy a pro biodiverzitu v oblastech, které nespadají do národní jurisdikce“. 4  Výbor 
dále bere na vědomí, že 7. konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, 
která se konala v únoru 2004, vyzvala Valné shromáždění OSN a jednotlivé státy k přijetí 
neodkladných krátkodobých a dlouhodobých opatření na ochranu biologické rozmanitosti 
hlubinných oblastí volných moří před destruktivními metodami rybolovu. 5  
                                                 
1 Nařízení (ES) 2371/2002 
2 Zpráva Poradního výboru pro ekosystémy ICES. Zpráva ICES o spolupráci ve výzkumu č 254, Mezinárodní 
rada pro průzkum moří, prosinec 2002, str. 28. 
3 Brémské prohlášení přijaté na schůzce ministrů smluvních stran Úmluvy OSPAR o ochraně mořského prostředí 
v severovýchodním Atlantiku v červnu 2003, odstavec 12 
4 Rezoluce Valného shromáždění OSN o oceánech a mořském právu. A/RES/58/240. Odstavce 51 a 52, 
12. prosinec 2003.  
5 Rozhodnutí č. VII/5 7. konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti, mořské a pobřežní 
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Výbor zastává názor, že by Evropská unie měla podporovat činnost Valného shromáždění 
OSN v souladu s návrhem Komise na ochranu těchto biotopů ve vodách Společenství, nebo 
alespoň vyhlásit moratorium na rybolov pomocí vlečných sítí vlečených po dně na volných 
mořích, dokud nebude platit právně závazný režim na ochranu biologické rozmanitosti 
hlubinných oblastí volných moří před vlečnými sítěmi vlečenými po dně a na ochranu a řízení 
drobného pelagického rybolovu při dně na volných mořích v souladu s Úmluvou OSN o 
mořském právu, s Úmluvou OSN o ochraně stavů ryb z roku 1995, s Úmluvou o biologické 
rozmanitosti a dalšími odpovídajícími nástroji. 
 
To je zcela v souladu se závazky, které Evropské společenství a členské státy přijaly jako 
smluvní strany Úmluvy OSN o stavech ryb, především se závazkem obecně uplatňovat zásadu 
obezřetnosti a chránit biologickou rozmanitost mořského prostředí, jak je stanoveno v 
článcích 5 a 6 Úmluvy OSN o stavech ryb z roku 1995. 
 
Jediným podnětem, kterým by mohl váš zpravodaj zlepšit chvályhodný návrh Komise, by 
bylo požadovat další vědecké studie, které by umožnily zjistit, které další oblasti ve vodách 
EU si zaslouží podobnou ochranu, a za tímto účelem předkládáme následující pozměňovací 
návrhy. 
 

 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov 
jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy: 

Znění navržené Komisí1 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1 
Bod odůvodnění 3 A (nový 

 (3a) Ochrana těchto oblastí před 
nepříznivým vlivem rybolovu je zcela v 
souladu s články 5 a 6 Úmluvy OSN o 
stavech ryb a je jimi vyžadována, a to 
především podle ustanovení požadujícího 
uplatňování preventivního přístupu a 
ochranu biologické rozmanitosti mořského 
prostředí. 

                                                                                                                                                         
biologické rozmanitosti, odstavce 57-62, únor 2004.   
1 zatím nezveřejněno v Úř. věst. 
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Pozměňovací návrh 2 
čl. 30, odst. 5 (nový), (nařízení (ES) č. 850/98) 

 V článku 30 nařízení (ES) č. 850/98 je 
doplněn následující odstavec 5: 
„5. K 31. prosinci 2005 Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
hodnotící stav ochrany oblastí uvedených v 
odstavci 4, a také dalších oblastí podobně 
citlivých hlubinných biotopů ve vodách EU. 
Na základě této zprávy Rada rozhodne o 
případném doplnění seznamu v odstavci 4.“ 
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