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KRÁTKE ODÔVODNENIE

Zelená kniha o budúcnosti námornej politiky EÚ je veľmi vítaný dokument, pretože ako sama 
pripomína:
ďalšie využívanie výhod, ktoré [naše moria] poskytujú, bude možné, len ak ich budeme hlboko 
rešpektovať v čase, keď sú ich zdroje ohrozené prudkými tlakmi a našou čoraz lepšou 
technologickou schopnosťou ich využívať. Zrýchlený úbytok biologickej rozmanitosti morí 
spôsobený najmä znečistením, dopadom klimatických zmien a nadmerným výlovom je 
varovným signálom, ktorý nemôžme prehliadať. (s. 5 – 6)
Je najvyšší čas, aby Komisia prevzala iniciatívu a pokúsila sa vypracovať koordinovanú 
a súdržnú  námornú politiku.
Okrem častého poukazovania na rozsah poškodenia morského prostredia Zelená kniha 
zdôrazňuje aj ďalšie dôležité body, s ktorými spravodajkyňa súhlasí:
- zhoršovanie morského prostredia znižuje potenciál zamestnanosti,
- akákoľvek politika EÚ sa musí vypracovať v medzinárodných súvislostiach,
- vývoj a zavádzanie nových technológií na zabezpečenie trvalo udržateľného životného 
prostredia môže viesť k pracovným možnostiam a možnostiam vývozu,
- chýbajú údaje o využívaní morského prostredia (nedostatok údajov, údaje z jednotlivých 
členských štátov sa nedajú porovnať atď.) a predkladajú sa návrhy na zlepšenie.
Je nevyhnutné zaviesť systém územného plánovania námorných činností založený na prístupe 
zohľadňujúcom ekosystém, ktorý by v prípade potreby tieto činnosti obmedzil (pozri s. 34).
V dokumente sa uvádza, že námorná politika má byť založená na dvoch pilieroch – na 
Lisabonskej stratégii a Tematickej stratégii o ochrane a zachovaní morského prostredia. 
Spravodajkyňa uznáva, že môže byť ťažké zosúladiť požiadavky hospodárskeho rastu 
s ochranou životného prostredia, domnieva sa však, že prílišný dôraz na krátkodobé výhody 
hospodárskeho rastu môže z dlhodobého hľadiska viesť k výrazným environmentálnym 
i hospodárskym škodám. Zo Zelenej knihy je zrejmé, že Komisia uznáva potenciál 
hospodárskeho rastu, ktorý môže vyplývať zo záväzku voči zachovaniu morského prostredia 
– dokument sa zmieňuje o výrobe energie na mori, čistejších formách námornej dopravy, 
výstavbe lodí a ďalších technológiách pre trvalo udržateľné životné prostredie.
Spravodajkyňa nalieha, aby výbor zabezpečil, že smernica o námornej stratégii, ktorá je 
legislatívnym pilierom záväzku EÚ voči zachovaniu morského prostredia, sa neoslabí ani 
v procese jej konečného prijatia, ani v dôsledku diskusií o námornej politike. Je osobitne 
dôležité zachovať v nej vymedzenie dobrého environmentálneho stavu a tiež tlačiť na členské 
štáty, aby v plnej miere uplatňovali ďalšie právne predpisy v oblasti životného prostredia, 
akými sú smernica o biotopoch, Natura 2000 a ďalšie.
Klimatické zmeny majú pre EÚ a zvyšok sveta taký zásadný význam, že kampaň EÚ za 
zníženie emisií musí byť jednou z jej najvyšších priorít. Príspevkom dopravy vo všetkých jej 
formách (letecká, cestná, námorná) je stále rastúci podiel celkových emisií skleníkových 
plynov a Komisia musí naliehavo predložiť návrhy na ich zníženie, ktoré by priniesli ďalšiu 
výhodu tým, že by prispeli k zamestnanosti rozvojom technologických poznatkov, ktoré budú 
potrebovať iné krajiny.
Je pozoruhodné, že jedna téma v Zelenej knihe chýba. Vojsko sa uvádza len v súvislosti so 
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svojim potenciálnym pozitívnym príspevkom k námornej politike vo forme pátracích 
a záchranných prác, presadzovania právnych predpisov atď. O ničení životného prostredia, 
ktoré môžu spôsobiť vojenské zariadenia členských štátov a ich činnosť, niet ani zmienky. 
V uznesení sa treba o tomto opomenutí zmieniť.
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NÁVRHY

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

1. pripomína uznesenie Európskeho parlamentu zo 14. novembra 2006 o tematickej stratégii 
o ochrane a zachovaní morského prostredia1 a zdôrazňuje najmä, že je potrebné 

• aby všeobecným cieľom EÚ bolo trvalo udržateľné využívanie morí a zachovanie 
morských ekosystémov vrátane silnej politiky EÚ na ochranu morského prostredia, 
ktorá zabráni ďalšej strate biologickej rozmanitosti a zhoršovaniu morského 
prostredia,

• zaviesť definíciu dobrého environmentálneho stavu spoločnú pre celú EÚ,

• aby Európska environmentálna agentúra zabezpečovala pravidelné posudzovanie 
morského prostredia, ktoré vyžaduje zlepšenie zberu vnútroštátnych údajov, podávania 
správ a výmeny informácií,

• uznať význam konzultácií, koordinácie a spolupráce so susednými štátmi pred prijatím 
a realizáciou nadchádzajúcej smernice o námornej stratégii (KOM(2005)0505 – C6-
0346/2005 – 2005/0211(COD)), ako zdôraznil v stanovisku z 14. novembra 20062.

2. trvá na tom, že čisté morské prostredie s dostatočnou biologickou rozmanitosťou na 
zabezpečenie riadneho fungovania jeho jednotlivých ekosystémov je pre Európu 
nevyhnutné; trvá tiež na tom, že vlastná hodnota morských oblastí znamená, že výhody 
dobrého stavu morského prostredia v EÚ ďaleko presahujú potenciálne hospodárske 
zisky z využívania rôznych zložiek morí, pobrežných vôd a povodí riek, a že zachovanie 
a v mnohých prípadoch aj obnova morského prostredia EÚ sú preto záväzné;

3. je teda presvedčený, že obnoviteľné zdroje morského prostredia sa môžu a majú využívať 
udržateľným spôsobom, tak aby ich využívanie a z neho plynúci hospodársky prospech 
mohli pokračovať dlhodobo;

4. znepokojený dopadom klimatických zmien na morské ekosystémy dokonca aj 
v najlepších scenároch na ochranu podnebia vyzýva, aby sa náležitá pozornosť venovala 
vystaveniu morského prostredia iným nepriaznivým faktorom vyvolaným týmto 
dopadom; trvá na tom, že emisie skleníkových plynov z námorných činností sa musia 
naliehavo riešiť prostredníctvom účinných opatrení; 

  
1 P6_TA(2006)0486.
2 P6_TA(2006)0482.
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5. pripomína, že väčšina znečistenia morského prostredia pochádza zo zdrojov na pevnine 
vrátane, ale nielen, poľnohospodárskych splaškov a priemyselných emisií, ktoré majú 
osobitne škodlivý vplyv na uzatvorené a polouzatvorené moria; zdôrazňuje, že EÚ musí 
týmto oblastiam venovať osobitnú pozornosť a prijať opatrenia na obmedzenie 
a zabránenie ďalšiemu znečisteniu;

6. sa domnieva, že ak sa má zabezpečiť, aby rybie mäso pochádzajúce zo zdrojov EÚ 
nebolo kontaminované, je nevyhnutné znížiť množstvo znečisťujúcich látok v moriach;

7. sa domnieva, že na zachovanie kvality morského prostredia je nutné úplné a včasné 
uplatňovanie všetkých právnych predpisov EÚ týkajúcich sa životného prostredia (okrem 
iného rámcovej smernice o vode1, smerníc o biotopoch2 a vtákoch3, smernice 
o dusičnanoch4, smernice o obsahu síry v lodných palivách5, smernice o pokutách za 
znečistenie morí6) a že Komisia má využiť všetok potrebný tlak, aby v tom členské štáty 
podporovala, v prípade potreby aj vrátane žalôb;

8. v súvislosti so zlepšením presadzovania právnych predpisov EÚ o životnom prostredí 
a predchádzania znečisteniu morí pripomína svoju skoršiu požiadavku, aby Komisia 
preskúmala uskutočniteľnosť zriadenia európskej pobrežnej stráže;  

9. je presvedčený, že zásada prevencie, vyjadrená v článku 174 ods. 2 Zmluvy o ES, musí 
tvoriť základ všetkých typov využívania morských oblastí EÚ; zdôrazňuje, že 
nedostatočná vedecká istota sa preto nemá využívať ako ospravedlnenie odloženia 
preventívnych opatrení;

10. domnieva sa, že koncepcia spoločenskej zodpovednosti podnikov má vzhľadom na 
ochranu morského prostredia v porovnaní s legislatívou obmedzenú hodnotu  a že 
program Spoločenstva na ochranu životného prostredia preto musí mať náležitý 
legislatívny základ podporený dobrovoľnými opatreniami podnikov, ktoré chcú 
preukázať svoje zodpovedné správanie;

11. zdôrazňuje, že EÚ sa musí aktívne zapájať do riadenia námorných záležitostí na 
medzinárodnej úrovni s cieľom podporiť rovnaké podmienky pre námorné hospodárstvo 
bez ústupkov týkajúcich sa cieľa trvalej udržateľnosti námorných činností z hľadiska 
životného prostredia;

  
1 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1 (smernica 2000/60/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva).
2 Ú. v ES L 206, 22.7.1992, s. 7 (smernica Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a 
voľne žijúcich živočíchov a rastlín).
3 Ú. v. ES L 103, 25.4.1979, s.1 (smernica Rady 79/409/EHS z 2. apríla 1979 o ochrane voľne žijúceho vtáctva).
4  Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1 (smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred 
znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov).
5 Ú. v. ES L 121, 11.5.1999, s. 13 (smernica Rady 1999/32/ES z 26. apríla 1999 o znížení obsahu síry v 
niektorých kvapalných palivách, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 93/12/EHS).
6 Ú. v. EÚ L 255, 30.9.2005, s. 11 (smernica 2005/35/ES Európskeho parlamentu a Rady z 7. septembra 2005 
o znečisťovaní mora z lodí a o zavedení sankcií za porušenia).
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12. uznáva význam pobrežnej zóny pre rozvoj obnoviteľnej energie, ktorá tvorí kľúčovú 
a neoddeliteľnú súčasť úsilia EÚ v boji proti globálnym klimatickým zmenám; 
upozorňuje preto, že bude potrebné náležite stanoviť zóny na výstavbu zariadení na 
výrobu veternej, prílivovej a ďalších foriem energie s cieľom minimalizovať konflikt 
s inými užívateľmi morského prostredia a vyhnúť sa ničeniu životného prostredia; víta 
významné príležitosti, ktoré odvetvia obnoviteľnej energie ponúkajú pre tvorbu 
pracovných miest a technických poznatkov v EÚ;

13. znovu potvrdzuje svoje stanovisko zo 14. novembra 2006 k smernici o námornej stratégii 
a najmä v súvislosti so zákazom alebo kritériami systematickej/úmyselnej likvidácie 
akýchkoľvek pevných materiálov, kvapalín alebo plynov vo vodnom stĺpci, na morskom 
dne alebo v podloží; ďalej sa domnieva, že akékoľvek skladovanie oxidu uhličitého na 
morskom dne a v podloží musí podliehať povoleniu podľa medzinárodného práva, 
predchádzajúcemu posúdeniu vplyvu na životné prostredie v súlade so smernicou Rady 
85/337/EHS1 a príslušným medzinárodným dohovorom, ako aj pravidelnému sledovaniu 
a kontrole; 

14. trvá na tom, že plánovanie všetkého rozvoja pozdĺž pobrežia Spoločenstva týkajúce sa 
mestského rozvoja, priemyselných zariadení, prístavov a kotvísk, rekreačných stredísk 
atď. musí výslovne zohľadniť dôsledky klimatických zmien a s nimi spojeného zvýšenia 
morskej hladiny vrátane zvýšenej frekvencie a sily búrok a vyšších vĺn; trvá na tom, aby 
sa v pobrežných oblastiach nebudovali žiadne nové jadrové zariadenia;

15. domnieva sa, že koncepcia zoskupení („clustering“) by mohla mať na morské prostredie 
pozitívny vplyv, keby sa ochrana biotopov, kontrola znečistenia a ďalšie environmentálne 
technológie zahrnuli do návrhu a realizácie zoskupení už od fázy plánovania; pripomína, 
že zdieľanie osvedčených environmentálnych technológií má tvoriť dôležitú zložku 
koncepcie zoskupení;

16. víta, že Komisia uznala, že na zabezpečenie stabilného regulačného prostredia je 
potrebný „jednotný systém územného plánovania“; domnieva sa, že základným kritériom 
územného plánovania musí byť organizácia činností spôsobom, ktorý z ekologicky 
citlivých oblastí vylúči vplyv činností škodlivých pre životné prostredie; v tejto súvislosti 
trvá na použití nástroja strategického environmentálneho posudzovania2;

17. trvá však na tom, že jedným zo základných cieľov riadenia pobrežných zón musí byť 
ochrana životného prostredia a nie vyčlenenie niekoľkých vzorových oblastí ako dôkazu 
ochrany;

18. súhlasí v tejto súvislosti s Komisiou, že existuje prirodzená hranica množstva ľudskej 
činnosti týkajúca sa hustoty obyvateľstva a priemyselnej činnosti, ktorú môžu pobrežné 

  
1 Ú. v ES L 175, 5.7.1985, s. 40 (smernica Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých 
verejných a súkromných projektov na životné prostredie).
2 Ú. v. ES L 197, 21.7.2001, s. 30 (smernica 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. júna 2001 
o posudzovaní účinkov určitých plánov a programov na životné prostredie).
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zóny zniesť bez vážneho a možno nezvratného poškodenia životného prostredia; 
podporuje preto názor Komisie, že na lepšie určenie týchto hraníc a súvisiace predpovede 
a plánovanie je potrebná ucelená štúdia;

19. súhlasí s názorom v Zelenej knihe, že v dostupných údajoch o stave morských oblastí 
a činnostiach, ktoré sa tam vykonávajú alebo tam majú vplyv, existujú významné a vážne 
problémy; podporuje preto výzvu na omnoho lepšie programy zberu údajov, mapovania 
a dohľadu, sledovania plavidiel atď. zahŕňajúce členské štáty, Komisiu a ďalšie orgány 
Spoločenstva, akými sú Európska environmentálna agentúra a Európska námorná 
bezpečnostná agentúra; 

20. pripomína, že Zelená kniha uvádza viacero užitočných spôsobov, ktorými môže prispieť 
vojsko vrátane pátracích a záchranných prác, pomoci pri katastrofách a dohľadu na mori; 
ľutuje však, že sa nezmieňuje o poškodzovaní životného prostredia, ktoré môžu spôsobiť 
vojenské zariadenia, akými sú skúšky zbraní, podmorské sonary, výstavba vojenských 
základní a ďalšie; trvá v tejto súvislosti na tom, aby vojenské činnosti boli v plnej miere 
zahrnuté do námornej politiky a podliehali plnému posudzovaniu dopadu na životné 
prostredie a plnej zodpovednosti.


