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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Komisia navrhuje zakázať používanie dnových vlečných sietí alebo akéhokoľvek iného 
výstroja, ktorý prichádza do kontaktu s morským dnom vo vodách v oblasti Kanárskych 
ostrovov, Madeiry a Azorských ostrovov. Tento zákaz má slúžiť na ochranu tých 
hlbokomorských biozotopov, ktoré tvoria zhluky hlbokomorských koralov (Lophelia 
pertusa), termálne pramene a karbonátové usadeniny, keďže je známe, že tieto biozotopy sú 
významnými predstaviteľmi morskej biologickej diverzity a sú veľmi citlivé na poškodenie 
fyzickým kontaktom s rybárskym výstrojom.  
 
Nové základné nariadenie Spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva1 výslovne 
požaduje, aby spoločenstvo prijalo opatrenia na zníženie vplyvu rybolovu na životné 
prostredie. Návrh Komisie by mal preto Parlament uvítať, Rada rýchlo prijať a následne by ho 
mali uplatniť členské štáty.  
 
Ochrana hlbokomorských koralov a iných citlivých hlbokomorských prostredí sa celosvetovo 
stáva predmetom zvýšeného záujmu vedeckej obce.  Medzinárodná rada pre výskum mora 
(ICES) odporúča v správe pripravenej pre helsinskú komisiu, komisiu OSPAR a generálne 
riaditeľstvo Európskej komisie pre rybné hospodárstvo,  že „jedinou overenou metódou, ako 
zabrániť poškodeniu hlbokomorských biogénnych útesov rybárskou činnosťou, je zakázať v 
určitých oblastiach používanie vlečných sietí, ktoré môžu prísť do kontaktu s morským 
dnom2“.   Konajúc na základe odporúčania ICES sa Európske spoločenstvo a príslušné 
členské štáty spoločne s ostatnými zmluvnými stranami Dohovoru o ochrane morského 
prostredia severovýchodného Atlantiku z Osla a Paríža zaviazali „prijať okamžité opatrenia 
na ochranu koralových útesov pred ďalším poškodzovaním v dôsledku používania aktívneho 
rybárskeho výstroja na útesoch“. Okrem toho zabezpečíme, že do roku 2005 sa podniknú 
kroky na identifikáciu ďalších hrozieb pre studenovodné útesy a príjmu sa opatrenia na 
ochranu útesov proti týmto hrozbám 3“.  Prijatie návrhu Komisiou by bolo prospešné z 
hľadiska realizácie na prevzatie záväzku OSPAR, ako aj príslušnej legislatívy spoločenstva, 
akou je smernica o biotopoch a druhoch.  
 
Vo vzťahu k hrozbe, ktorú voči hlbokomorskej biologickej diverzite vo voľnom mori 
predstavuje rybolov vykonávaný vlečnými sieťami, Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín poukazuje na výzvu Valného zhromaždenia OSN z roku 2003, 
a to „ urýchlene preskúmať, ako lepšie čeliť na vedeckom základe vrátane uplatňovania 
prevencie, hrozbám a rizikám vo vzťahu k citlivým a ohrozeným morským ekosystémom a 
biologickej diverzite v tých oblastiach, ktoré nespadajú pod národnú jurisdikciu. 4   Výbor 
ďalej poznamenáva, že siedma konferencia zmluvných strán Dohovoru o biologickej 
diverzite, ktorá sa uskutočnila vo februári 2004, vyzvala Valné zhromaždenie OSN a 
jednotlivé štáty na prijatie urýchlených krátkodobých a dlhodobých opatrení na ochranu 

                                                 
1 Nariadenie (ES) 2371/2002 
2 Správa poradného výboru ICES o ekosystémoch. Spoločná výskumná správa ICES č. 254. Medzinárodná rada 
pre výskum mora, december 2002, str. 28. 
3 Brémske vyhlásenie, prijaté na stretnutí ministrov zmluvných strán Dohovoru o ochrane morského prostredia 
severovýchodného Atlantiku OSPAR, v júni 2003. Odsek 12 
4 Rezolúcia Valného zhromaždenia OSN o oceánoch a morskom práve. A/RES/58/240. Odseky 51 a 52, 12. 
december 2003.  
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hlbokomorskej biologickej diverzity vo voľnom mori proti deštrukčným činnostiam. 5  
Výbor je toho názoru, že Európska únia by mala podporovať postup Valného zhromaždenia 
OSN v súlade s návrhom Komisie na ochranu týchto biotopov v rámci vôd spoločenstva.   
Dočasný zákaz rybolovu vykonávaného pomocou dnových vlečných sietí na voľnom mori je 
oprávnený aspoň dovtedy, kým nebudú zavedené právne záväzné normy na ochranu 
hlbokomorskej biologickej diverzity pred rybolovom vykonávaným dnovými vlečnými 
sieťami na voľnom mori, ako aj rybolovu vykonávaného pomocou dnových vlečných sietí na 
voľnom mori, v súlade s Dohovorom OSN o morskom práve, Dohodou OSN o stavoch 
rybolovných oblastí z roku 1995, Dohovorom o biologickej diverzite a ďalšími príslušnými 
nástrojmi.  
 
Toto je úplne v súlade so záväzkami, ktoré prijalo Európske spoločenstvo a členské štáty ako 
zmluvné strany Dohody OSN o stavoch rybolovných oblastí, predovšetkým so záväzkom v 
širokom rozsahu uplatňovať preventívny prístup a ochraňovať biologickú diverzitu v 
morskom prostredí podľa článku 5 a 6 Dohody OSN o stavoch rybolovných oblastí. 
 
Jediným návrhom, ktorý by chcel podať váš spravodajca s cieľom zlepšiť chvályhodný návrh 
Komisie, by bolo požadovať ďalší vedecký výskum za účelom zistenia, ktoré ďalšie oblasti 
vôd Európskej únie si zaslúžia obdobnú ochranu, a za týmto účelom predkladáme dva 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy. 
 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre rybné 
hospodárstvo, ako gestorský výbor, aby do svojej správy prijal nasledujúce pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy: 

Text navrhnutý Komisiou1 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 
ÚVODNÉ USTANOVENIE 3a (nové) 

 (3a)Ochrana týchto oblastí pred negatívnym  
vplyvom rybolovu je úplne v súlade s 
článkami 5 a 6 Dohody OSN o stavoch 
rybolovných oblastí, a aj sa podľa nich 
vyžaduje, a to predovšetkým s 
ustanoveniami požadujúcimi uplatňovanie 
preventívneho prístupu a ochrany 

                                                 
5 Rozhodnutie VII/5 siedmej Konferencie strán Konvencie o biologickej diverzite a o morskej a pobrežnej 
biologickej diverzite, 57- 62, február 2004.  
1 Zatiaľ neuverejnený v  Úradnom vestníku. 
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biologickej diverzity v morskom prostredí. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 
ČLÁNOK 1 

Článok 30, odsek 5 (nový) (nariadenie (ES) č. 850/98) 

 V článku 30 nariadenia (ES) č. 850/98 sa 
pridáva nasledujúci odsek: 

 „5. Do 31. decembra 2005 Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
ktorá vyhodnotí stav ochrany oblastí 
uvedených v odseku 4, ako aj ďalších 
oblastí podobne citlivého hlbokomorského 
biotopu vo vodách Európskej únie. Na 
základe tejto správy Rada rozhodne o 
prípadných potrebných dodatkoch k 
zoznamu, ktorý je uvedený v odseku 4“. 
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