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MEZINÁRODNÍ VZTAHY V OBLASTI RYBOLOVU

Evropská unie uzavřela více než 20 mezinárodních dohod v oblasti rybolovu s cílem
podporovat právní, environmentální, hospodářské a sociálně správní rámce pro udržitelný
rybolov, získat přístup do hlavních světových rybářských oblastí nebo podporovat sledování,
kontrolu a dohled v rámci boje proti nezákonnému rybolovu. Evropská unie uzavírá
dvoustranné dohody, například dohody o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu, nebo
vícestranné dohody, jako jsou dohody s regionálními organizacemi pro řízení rybolovu
a mezinárodní úmluvy.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Články 38 až 43 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Lisabonská smlouva stanoví,
že mezinárodní úmluvy v oblasti rybolovu jsou ratifikovány Radou poté, co je odsouhlasí
Parlament (čl. 218 odst. 6 písm. a) SFEU).

CÍLE

— zajistit přiměřený přístup Evropské unie do hlavních světových rybářských oblastí a
k hlavním světovým rybolovným zdrojům;

— posílit dvoustrannou a regionální spolupráci;

— zajistit dodávky ryb na evropské trhy a zaměstnanost v tomto odvětví;

— přispět k udržitelnému rozvoji světového rybolovu;

— řešit problém destruktivních metod rybolovu;

— zlepšit vědecký výzkum a shromažďování údajů;

— bojovat s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem (rybolov NNN);

— posílit kontrolu a inspekce v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu.

DOSAŽENÉ VÝSLEDKY

A. Úloha a význam
1. Účel dohod
Dvoustranné a vícestranné dohody v oblasti rybolovu se staly nutností poté, co byly v polovině
sedmdesátých let zřízeny výlučné ekonomické zóny o šířce dvou set námořních mil. Následně
v roce 1982 schválila OSN Úmluvu o mořském právu (UNCLOS), která se měla stát jakousi
„ústavou pro oceány“. Tato úmluva uznala práva přímořských zemí na kontrolu rybolovu
v přilehlých vodách. Ačkoli tyto výlučné ekonomické zóny pokrývají pouze 35 % z celkové
rozlohy moří, zahrnují 90 % světových populací ryb. Úmluva UNCLOS se nevztahuje
pouze na tyto výlučné ekonomické zóny, ale i na volné moře. Doporučuje zemím, aby
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vzájemně spolupracovaly v úsilí o ochranu a řízení živých mořských zdrojů na volném moři
cestou vytváření regionálních organizací pro řízení rybolovu. V důsledku toho musely země
s rybářskými loďstvy ve vzdálených vodách uzavřít mezinárodní dohody či jiná ujednání, aby
získaly přístup k rybolovným zdrojům ve výlučných ekonomických zónách třetích zemí nebo
na volném moři spravovaném regionální organizací pro řízení rybolovu.
2. Finanční investice a výhody pro evropské loďstvo
Rozpočet vyčleněný na mezinárodní dohody v oblasti rybolovu vzrostl z 5 milionů EUR v roce
  1981 na bezmála 300 milionů EUR v roce 1997 (0,31 % z celkového rozpočtu Společenství
a téměř 30 % zdrojů vyčleněných na odvětví rybolovu). V posledních letech dosahovala výše
prostředků vyčleněných na dohody v oblasti rybolovu přibližně 150 milionů EUR. Rozpočet
na rok 2013 činil 144,23 milionů EUR. Mezinárodní dohody zajišťují přímá pracovní místa
pro asi 30 000 lidí a představují významnou hospodářskou činnost v sektorech a regionech,
které jsou na rybolovu silně závislé. Nejdůležitější dohodou, pokud jde o finanční kompenzace
a přístupová práva, je v současnosti dohoda s Mauritánií v hodnotě 70 milionů EUR ročně, na
jejímž základě je garantován přístup pro přibližně 175 evropských plavidel.
3. Zeměpisná rozloha
V roce 2011 bylo v platnosti 24 dohod v oblasti rybolovu uzavřených s přímořskými státy
Afriky (14), Tichomoří (6) a se severskými zeměmi (Norskem, Islandem, Faerskými ostrovy
a Grónskem). V současnosti, v roce 2015, je v platnosti 21 dohod. Pokud jde o rybolov
v mezinárodních vodách, evropská plavidla se pohybují v Atlantiku, ve Středozemním moři,
v Indickém oceánu, Tichomoří a ve vodách Antarktidy, a to na základě dohod s regionálními
organizacemi pro řízení rybolovu, které tyto oblasti spravují.
B. Druhy dohod v oblasti rybolovu
1. Dvoustranné dohody o rybolovu
a. Dohody o partnerství v odvětví rybolovu
Dohody o partnerství v odvětví rybolovu vzešly z reformy společné rybářské politiky z roku
2002 a světového summitu o udržitelném rozvoji z Johannesburgu. Tyto dohody, schválené
v závěrech Rady 11485/1/2004 o sdělení Komise o integrovaném rámci pro dohody o partnerství
v odvětví rybolovu uzavírané se třetími zeměmi, vytvářejí mechanismus, který EU umožňuje
poskytovat finanční a technickou pomoc, zejména rozvojovým jižním partnerským zemím,
výměnou za rybolovná práva. Dohody jsou výhodné pro obě strany. Zásadní myšlenkou
je navázat s třetími zeměmi partnerské vztahy s cílem rozvíjet udržitelný a odpovědný
rybolov a zhodnocovat produkty rybolovu. Dohody tohoto typu mají rovněž posílit vazbu na
ostatní politiky, jako je rozvojová spolupráce, ochrana životního prostředí, rozvoj obchodu
a ochrana zdraví. Všechny tyto dohody sestávají z dohody o rybolovu a z protokolu (např.
protokolu vymezujícího smluvní podmínky dohody). Na základě těchto dohod má evropské
loďstvo přístupová práva do lovišť ve výlučných ekonomických zónách většiny zemí Afriky,
Karibiku a Tichomoří (AKT) a také v Grónsku. Systém financování je založen na paušální
částce placené Unií a na poplatcích, které platí majitelé plavidel. Finanční příspěvek EU
je odůvodněn společným zájmem obou stran na investicích do udržitelné politiky rybolovu
a není pouze poplatkem za přístupová práva do lovišť. V souladu s platnými pravidly Světové
obchodní organizace (WTO) se tento druh dohod nepovažuje za dotace. Příspěvky kryjí hlavně
náklady spojené s řízením, vědeckou analýzou rybích populací, správou lovišť, kontrolou
a monitoringem výlovů a dále výdaje spojené s navazujícími opatřeními a vyhodnocováním
udržitelné politiky rybolovu. Na konci roku 2007 skončila platnost jednostranných obchodních
preferencí, které EU poskytovala na základě dohody z Cotonou zemím AKT (s povolením ze
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strany WTO). Nový systém dohod o hospodářském partnerství, které se zaměřují hlavně na
obchodní aspekty (např. pravidla původu, přístup na trhy a hygienické a fytosanitární normy)
byl zaveden k 1. lednu 2008. Dohody o partnerství v odvětví rybolovu jsou obzvláště důležité ve
vztahu k lovu tuňáka (Gabon, Kapverdské ostrovy, Kiribati, Komory, Madagaskar, Mauricius,
Mosambik, Pobřeží slonoviny, Seychely, Svatý Tomáš a Princův ostrov a Šalamounovy
ostrovy). Další dohody o smíšeném rybolovu jsou uzavřeny s Grónskem, Marokem a Mauritánií.
Doba trvání protokolu se pro jednotlivé země liší a pohybuje se v rozmezí dvou až šesti
let. V platnosti zůstávají dohody s dalšími zeměmi, ačkoli z různých důvodů pozastavily
své protokoly nebo žádné protokoly nemají (Gambie, Guinea-Bissau, Mikronésie, Rovníková
Guinea a Senegal). V roce 2013 byly při revizi společné rybářské politiky zavedeny dohody
o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu se třetími zeměmi. Tyto dohody poskytují přístup
ke zdrojům v regulovaném prostředí přiměřeném zájmům loďstva Unie výměnou za finanční
příspěvek a technickou podporu, které by měly přispět k účinnému sběru údajů, sledování,
kontrole a dohledu.
V současnosti má EU uzavřeno 13 dohod o partnerství v odvětví rybolovu s partnerskými
zeměmi ve východním Atlantiku (Kapverdy, Pobřeží slonoviny, Gabon, Guinea-Bissau,
Libérie, Mauritánie, Maroko, Svatý Tomáš a Princův ostrov a Senegal) a v jihozápadním
Indickém oceáně (Komory, Mauricius, Madagaskar a Seychely). Jde hlavně o dva druhy dohod
o partnerství v odvětví rybolovu: devět týkajících se výhradně velkých pelagických druhů
a čtyři, pokud jde o smíšené dohody (týkající se nepelagických, jakož i pelagických druhů včetně
tuňáka).
b. Vzájemné dohody
Tyto dohody se týkají výměny rybolovných práv mezi loďstvy EU a loďstvy třetích zemí,
což vede k tomu, že mnohé sdílené rybí populace jsou řízeny společně. Referenčním rámcem
pro záruku rovných podmínek výměny práv je „ekvivalent tresky“ (jedna tuna ulovené tresky
představuje „x“ tun jiného druhu, o který se ve výměně jedná). Tyto dohody se týkají zejména
„průmyslových“ druhů (využívaných pro výrobu rybí moučky), které představují více než 70
% vykládek. Hlavním druhem, pokud jde o hodnotu, je treska. Jejím největším producentem je
s 82  % výlovu Dánsko. Německo, Spojené království a Švédsko mají dohromady 15 % objemu.
Tento druh dohod je rovněž uzavřen s Norskem (jehož kvóty představují více než 70 % kvót
přidělených EU), s Faerskými ostrovy a Islandem.
V současnosti má EU uzavřenou dohodu o partnerství v oblasti rybolovu s Grónskem, která se
téměř 40% podílí na rybolovu EU v Norsku a na Faerských ostrovech prostřednictvím ročních
vyvážených výměnných kvót vycházejících z dohody o partnerství v oblasti rybolovu.
2. Vícestranné dohody
a. Dohody s regionálními organizacemi pro řízení rybolovu
Cílem těchto dohod je posílit regionální spolupráci v zájmu zachování a udržitelného využívání
rybolovných zdrojů na volném moři i tažných populací ryb. Jejich dalším důležitým cílem
je odrazovat od rybolovu NNN. Regionální organizace pro řízení rybolovu jsou různého
charakteru; některé byly zřízeny v rámci Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO), jiné
nezávisle; některé spravují biologické zdroje v určitém teritoriu, zatímco jiné se zaměřují na
populaci určitého druhu ryb nebo skupinu populací. Některé působí jen v oblasti volného moře,
jiné jen ve výlučných ekonomických zónách, popřípadě v obou oblastech. Začne-li Komise
vyjednávat s určitou regionální organizací pro řízení rybolovu, její úsilí se zaměřuje na dvě
oblasti: členství v organizaci (jako přímý člen nebo pozorovatel) a zavedení předpisů, jimiž
se do práva EU převedou opatření k zachování a řízení rybích populací, která organizace
schválily. Regionální organizace pro řízení rybolovu obvykle zřizují výbor pověřený vědeckým
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výzkumem, zveřejňováním výsledků a vydáváním doporučení ve věci řízení rybích populací.
Ta mohou zůstat ve fázi doporučení nebo se mohou stát závaznými, pokud proti nim nejsou
během určitého období vzneseny námitky. Tyto úmluvy se obvykle týkají:
— omezování úlovků zavedením celkového objemu nebo kvót pro jednotlivé členské státy;

— vymezení oblastí zákazu rybolovu či období, kdy zákaz platí;

— zákazů či regulace používaných lovných zařízení.

Regionální organizace pro řízení rybolovu rovněž přijímají opatření ke kontrole a sledování
rybolovu. Jedná se například o zřízení systému společné kontroly v rámci Komise pro
rybolov v severovýchodním Atlantiku (NEAFC), Organizace pro rybolov v severozápadním
Atlantiku (NAFO) a Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (CCAMLR).
EU má status člena v různých mezinárodních organizacích: NAFO (Organizace pro
rybolov v severozápadním Atlantiku); NEAFC (Komise pro rybolov v severovýchodním
Atlantiku); NASCO (Organizace na zachování lososa v severním Atlantickém oceánu); ICCAT
(Mezinárodní komise na ochranu tuňáků v Atlantiku); CECAF (Výbor pro rybolov ve
středovýchodním Atlantiku); WECAFC (Komise pro rybolov ve středozápadním Atlantiku);
SEAFO (Organizace pro rybolov v jihovýchodním Atlantiku); IOTC (Komise pro tuňáky
Indického oceánu); IATTC (Meziamerická komise pro tropické tuňáky); SIOFA (Dohoda
o rybolovu v jižním Indickém oceánu); GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním
moři); WCPFC (Komise pro ochranu a řízení vysoce stěhovavých rybích populací v západním
a středním Tichém oceánu) a CCAMLR (Komise pro zachování živých mořských zdrojů
v Antarktidě). V rámci úmluv uzavřených jednotlivými členskými státy má EU pouze status
pozorovatele. Rozpočet vyčleněný na regionální organizace pro řízení rybolovu na rok 2013
představoval 9,5 milionu EUR.
Dvě regionální rybářské organizace spojené s Organizací OSN pro výživu a zemědělství
WECAFC a CECAF jsou pouze poradními organizacemi a nemají pravomoc při řízení rybolovu.
b. Mezinárodní úmluvy
Úmluvy a jiné dohody mají vytvořit právní rámec pro moře a oceány a prosazovat jejich mírové
využívání, spravedlivé a účinné využívání jejich zdrojů, zachování živých zdrojů a ochranu
a zachování mořského prostředí. EU a její členské státy jsou smluvními stranami úmluvy
UNCLOS a rovněž spolupracovaly na vývoji jiných nástrojů pro další provádění udržitelného
rybolovu v souladu s rezolucemi Valného shromáždění OSN, mj.:
— dohody s FAO o prosazování souladu s mezinárodně platnými opatřeními pro zachování

a řízení ze strany rybářských plavidel na volném moři (1993);

— kodexu chování pro zodpovědný rybolov organizace FAO (1995);

— dohody s FAO o tažných a vysoce stěhovavých rybích populacích (dohoda z New Yorku);

— dohody s FAO o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a odstranění
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu (2009),

Rozpočet vyčleněný na orgány vytvořené úmluvou UNCLOS činil v roce 2013 200 000 EUR.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Pro schválení mezinárodních dohod v oblasti rybolovu je vyžadován souhlas Parlamentu.
Mimoto musí být Parlament okamžitě a plně informován o veškerých rozhodnutích týkajících
se dočasného uplatňování nebo pozastavení těchto dohod. Evropský parlament opakovaně
zdůraznil, že mezinárodní dohody v odvětví rybolovu mají značný význam pro zásobování
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Unie rybolovnými produkty, pro regiony EU nejvíce závislé na rybolovu a pro zaměstnanost
v tomto odvětví. Kromě toho se zaměřoval na problematiku souladu těchto dohod s ostatními
vnějšími politikami EU (životního prostředí a rozvojové spolupráce). Parlament podpořil snahu
o odstranění plavidel plavících se pod tzv. výhodnými vlajkami a rovněž odsoudil stále častější
uzavírání soukromých dohod mimo kontrolu orgánů EU.
Dne 16. března 2017 přijal Parlament usnesení k integrované politice Evropské unie pro
Arktidu[1], v němž podpořil vytvoření sítě chráněných oblastí v Arktidě a ochranu mezinárodní
mořské oblasti kolem severního pólu mimo výlučné ekonomické zóny pobřežních států.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Přijaté texty, P8_TA(2017)0093.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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