
Informačné listy o Európskej únii - 2017 1

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V OBLASTI RYBÁRSTVA

S cieľom podpory právnych, environmentálnych, hospodárskych a sociálnych rámcov
riadenia pre udržateľný rybolov, získania prístupu k významným rybolovným oblastiam
sveta alebo podpory schém monitorovania, riadenia a dohľadu proti nezákonnému rybolovu
Európska únia uzavrela 20 medzinárodných dohôd o rybolove. Európska únia uzatvára
bilaterálne dohody, ako sú dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva, či
multilaterálne dohody, ako sú dohody s regionálnymi organizáciami pre riadenie rybárstva
a medzinárodné dohovory.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 38 – 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Podľa Lisabonskej zmluvy
ratifikuje medzinárodné dohody o rybolove Rada po udelení súhlasu Parlamentu (článok 218
ods. 6 písm. a) ZFEÚ).

CIELE

— zabezpečovať primeraný prístup Európskej únie k hlavným svetovým rybolovným
oblastiam a zdrojom,

— posilňovať dvojstrannú a regionálnu spoluprácu,

— dodávať ryby na európske trhy a zabezpečovať zamestnanosť,

— prispievať k udržateľnému rozvoju svetového rybolovu,

— bojovať proti deštruktívnym spôsobom rybolovu,

— zdokonaľovať vedecký výskum a zhromažďovanie údajov,

— bojovať proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému (NNN) rybolovu,

— posilňovať kontrolu a inšpekcie v rámci regionálnych organizácií na riadenie rybárstva
(RFMO).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Úloha a význam
1. Dôvody existencie
Bilaterálne a multilaterálne dohody o rybolove sa stali potrebnými potom, ako sa v polovici
sedemdesiatych rokov 20. storočia zaviedli výhradné hospodárske zóny (VHZ) do vzdialenosti
200 námorných míľ. Organizácia Spojených národov potom v roku 1982 prijala Dohovor
o morskom práve (UNCLOS) slúžiaci ako stanovy pre oceány, v ktorom sa uznáva právo
pobrežných štátov na riadenie rybolovu v priľahlých vodách. Aj napriek tomu, že VHZ
predstavujú len 35 % celkovej plochy morí, vyskytuje sa v nich až 90 % svetových populácií
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rýb. Dohovor UNCLOS sa nevzťahuje len na VHZ, ale aj na otvorené moria. Nabáda štáty na
vzájomnú spoluprácu v oblasti zachovania a riadenia živých morských zdrojov na otvorenom
mori prostredníctvom vytvárania RFMO. Pre krajiny s rybárskymi flotilami pôsobiacimi vo
vodách ďaleko od pobrežia z toho vyplynula potreba uzatvárať medzinárodné dohody prípadne
prijať iné opatrenia, aby získali prístup k rybolovným zdrojom vo VHZ tretích krajín alebo na
otvorenom mori spadajúcom pod niektorú RFMO.
2. Finančné investície a výhody európskej flotily
Rozpočet vyčlenený na medzinárodné dohody v oblasti rybolovu sa zvýšil z 5 miliónov EUR
v roku 1981 na takmer 300 miliónov v roku 1997 (0,31 % celkového rozpočtu Spoločenstva
a takmer 30 % zdrojov vyčlenených na sektor rybolovu). V posledných rokoch dosahovala
suma určená na dohody v oblasti rybolovu okolo 150 miliónov EUR. Rozpočet na rok 2013
bol 144,23 milióna EUR. Medzinárodné dohody zabezpečujú priame zamestnanie pre približne
30 000 ľudí a vytvárajú významnú hospodársku činnosť v odvetviach a regiónoch silne
závislých od rybného hospodárstva. V súčasnosti je najvýznamnejšou dohodou z hľadiska
finančnej kompenzácie a prístupových práv dohoda v hodnote 70 miliónov EUR za rok, ktorá
sa má podpísať s Mauritániou a ktorá umožňuje prístup pre približne 175 lodí EÚ.
3. Územné rozširovanie
V roku 2011 bolo v platnosti 24 dohôd o rybolove s pobrežnými štátmi v Afrike (14) a v Tichom
oceáne (6) a so severskými krajinami (Nórsko, Island, Faerské ostrovy a Grónsko). V roku
2015 bolo v platnosti 21 dohôd. V oblasti rybolovu na otvorenom mori pôsobí flotila EÚ
v Atlantickom oceáne, Stredozemnom mori, Indickom oceáne, Tichom oceáne a Antarktickom
oceáne na základe zmlúv uzatvorených s RFMO, ktoré dané oblasti spravujú.
B. Druhy dohôd v oblasti rybolovu
1. Bilaterálne dohody o rybolove
a. Dohody o partnerstve v sektore rybolovu
Dohody o partnerstve v sektore rybolovu sú výsledkom reformy spoločnej rybárskej politiky
(SRP) z roku 2002 a samitu v Johannesburgu o trvalo udržateľnom rozvoji. Tieto dohody,
prijaté v záveroch Rady 11485/1/2004 o oznámení Komisie o integrovanom rámci pre dohody
o partnerstve v sektore rybolovu uzavreté s tretími krajinami, vytvárajú mechanizmus, ktorý EÚ
umožňuje poskytovať finančnú a technickú pomoc, najmä rozvíjajúcim sa južným partnerským
krajinám, výmenou za rybolovné práva. Dohody sú osožné pre obe strany. Základnou
myšlienkou je vytvorenie partnerstva s treťou krajinou v záujme rozvoja udržateľného
a zodpovedného rybolovu a zvýšenia hodnoty produktov rybolovu. Cieľom dohôd o partnerstve
v sektore rybolovu je aj posilnenie súdržnosti s ostatnými politikami, napríklad v oblasti
rozvojovej spolupráce, životného prostredia, obchodu a zdravia. Všetky dohody o partnerstve
v sektore rybolovu pozostávajú z dohody o rybolove a protokolu (stanovuje napr. podmienky
dohody). Flotila EÚ má na základe týchto dohôd právo na prístup k rybolovným prebytkom
v niektorej VHZ, väčšinou v krajinách Afriky, Karibskej oblasti a Tichomoria (AKT),
a tiež v Grónsku. Finančné podmienky vychádzajú z jednorazového poplatku hradeného
Európskou úniou a poplatkov od majiteľov lodí. Finančný príspevok Únie je odôvodnený
vzájomným záujmom oboch strán investovať do politiky udržateľného rybolovu; nie je to iba
poplatok za prístupové práva. V zmysle súčasných pravidiel Svetovej obchodnej organizácie
(WTO) sa takéto dojednania nepovažujú za dotáciu. Tieto príspevky kryjú najmä výdavky
spojené s riadením, vedeckým hodnotením stavu populácií rýb, riadením rybolovu, kontrolou
a monitorovaním rybolovných činností, ako aj výdavky na následné opatrenia a hodnotenie
politiky udržateľného rybolovu. Koncom roka 2007 sa skončilo poskytovanie jednostranných
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obchodných preferencií, ktoré zaručovala Európska únia krajinám AKT v rámci dohody
z Cotonou (a ktoré schválila Svetová obchodná organizácia). Od 1. januára 2008 bol zavedený
nový systém označovaný ako dohody o hospodárskom partnerstve (DHP), ktoré sa zameriavajú
predovšetkým na obchodné aspekty (napr. pravidlá pôvodu, prístup na trh a sanitárne
a fytosanitárne normy). Dohody o partnerstve v sektore rybolovu sú dôležité najmä pre lov
tuniakov (Kapverdy, Komory, Pobrežie Slonoviny, Gabon, Kiribati, Madagaskar, Maurícius,
Mozambik, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Seychely a Šalamúnove ostrovy). V platnosti sú
ďalšie dohody pre zmiešaný rybolov uzavreté s Grónskom, Marokom a Mauritániou. Dĺžka
platnosti protokolov sa pohybuje podľa jednotlivých krajín od dvoch do šiestich rokov. Dohody
s inými krajinami zostávajú v platnosti napriek tomu, že mali z rôznych dôvodov pozastavenú
platnosť protokolov alebo nemali protokol vôbec (Rovníková Guinea, Guinea-Bissau, Gambia,
Mikronézia a Senegal). V roku 2013 boli pri revízii spoločnej rybárskej politiky zavedené
dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva s tretími krajinami. Tieto dohody
ustanovujú prístup k zdrojom v regulovanom prostredí úmerný záujmom flotily Únie výmenou
za finančný príspevok a technickú podporu, ktoré by mali prispieť k účinnému zberu údajov,
monitorovaniu, kontrole a dohľadu.
V súčasnosti má EÚ v platnosti 13 dohôd o partnerstve v sektore rybolovu s partnerskými
krajinami vo východnom Atlantiku (Kapverdy, Pobrežie Slonoviny, Gabon, Guinea-Bissau,
Libéria, Mauritánia, Maroko, Svätý Tomáš a Princov ostrova Senegal) a v juhozápadnom
Indickom oceáne (Komory, Maurícius, Madagaskar a Seychely). Ide o dva hlavné druhy dohôd
o partnerstve v sektore rybolovu: deväť týkajúcich sa výhradne veľkých pelagických druhov
a štyri, pokiaľ ide o zmiešané dohody (týkajúce sa nepelagických, ako aj pelagických druhov
vrátane tuniaka).
b. Recipročné dohody
Tieto dohody sa týkajú výmeny rybolovných možností medzi flotilami EÚ a tretími krajinami,
čo má za následok spoločné riadenie mnohých spoločných populácií rýb. Referenčnou
jednotkou, ktorá má zaručiť rovnakú výmenu je „tresčí ekvivalent“ (jedna tona tresky
predstavuje x ton iného druhu na výmenu). Tieto dohody sa týkajú najmä „priemyselných“
druhov (využívaných predovšetkým na výrobu rybej múčky), ktoré predstavujú viac než 70 %
celkového objemu vylodených úlovkov; hlavným druhom, pokiaľ ide hodnotu, je treska. Jej
najväčším producentom je s 82 % výlovu Dánsko. Nemecko, Spojené kráľovstvo a Švédsko sa
spolu podieľajú na 15 % objemu. Dohody tohto typu existujú s Nórskom (predstavujú viac ako
70 % kvót pridelených EÚ), Faerskými ostrovmi a Islandom.
V súčasnosti má EÚ uzavretú dohodu o partnerstve v sektore rybolovu s Grónskom, ktoré sa
takmer 40 % podieľa na rybolove EÚ v Nórsku a na Faerských ostrovoch prostredníctvom
ročných vyvážených výmenných kvót odvodených z dohody o partnerstve v sektore rybolovu.
2. Multilaterálne dohody
a. Dohody s RFMO
Tieto dohody sa zameriavajú na posilnenie regionálnej spolupráce s cieľom zabezpečiť
zachovanie a udržateľné využívanie rybolovných zdrojov na otvorených moriach
a transzonálnych populácií rýb. Majú aj ďalší dôležitý cieľ, odrádzať od NNN rybolovu.
RFMO sa vyskytujú v rôznych formách; niektoré vznikli pod záštitou Organizácie OSN pre
výživu a poľnohospodárstvo (FAO), iné sú nezávislé; niektoré riadia biologické zdroje v určitej
zóne, iné konkrétnu populáciu alebo skupinu populácií. Niektoré sa týkajú iba otvoreného
mora, niektoré VHZ, iné oboch oblastí. Pri rokovaniach s RFMO koná Komisia EÚ v dvoch
rovinách: snaží sa o členstvo v organizácii (či už ako zmluvná strana alebo pozorovateľ)
a stanovuje predpisy s cieľom preniesť do práva EÚ opatrenia z oblasti ochrany a riadenia
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prijaté organizáciami. RFMO zvyčajne zriaďujú výbory zodpovedné za vedecký výskum,
zverejňovanie výsledkov a odporúčania v oblasti riadenia populácií. Ich odporúčania môžu
zostať len odporúčaniami, ale môžu sa stať aj záväznými, ak sa do určitého termínu nepredložia
námietky. Regionálne organizácie pre riadenie rybárstva spravidla vykonávajú tieto činnosti:
— obmedzením výlovu zavedením celosvetovej kvóty alebo národných kvót,

— zavádzajú zakázané oblasti alebo obdobia,

— zakazujú alebo regulujú rybársky výstroj.

RFMO sú tiež veľmi aktívne pri stanovovaní opatrení v oblasti kontroly a monitorovania
rybolovných činností, ako je napr. prijímanie spoločných programov na kontrolu rybolovu
v rámci Komisie pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (NEAFC), Organizácie pre rybolov
v severozápadnom Atlantiku (NAFO) a Komisie pre ochranu živých antarktických morských
zdrojov (CCMALR). EÚ je zmluvnou stranou týchto organizácií: NAFO, NEAFC, NASCO
(Organizácia na ochranu lososov severného Atlantiku), ICCAT (Medzinárodná komisia pre
zachovanie atlantických tuniakov), CECAF (Výbor pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku),
WECAFC (Rybárska komisia pre stredozápadný Atlantik), SEAFO (Organizácia pre rybolov
v juhovýchodnom Atlantiku), IOTC (Komisia pre tuniaky z Indického oceánu), GFCM
(Všeobecná rybárska komisia pre Stredozemné more), WCPFC (Komisia pre ochranu populácií
rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti a hospodárenie s nimi v západnom a strednom Tichom
oceáne) a CCAMLR (Komisia pre ochranu živých antarktických morských zdrojov). V rámci
dohovorov uzavretých jednotlivými členskými štátmi má EÚ iba štatút pozorovateľa. V roku
2013 predstavoval rozpočet na RFMO 9,5 milióna EUR.
Dve regionálne rybárske organizácie spojené s FAO – WECAFC a CECAF – sú iba poradnými
organizáciami a nemajú právomoc pri riadení rybolovu.
b. Medzinárodné dohovory
Na základe dohovorov a iných dohôd sa vytvára právny poriadok pre moria a oceány a podporuje
sa ich využívanie na mierové účely, spravodlivé a účinné využívanie ich zdrojov, ochrana
ich živých zdrojov a ochrana a zachovávanie morského prostredia. EÚ je zmluvnou stranou
dohovoru UNCLOS a spolupracovala aj na vývoji iných nástrojov s cieľom ďalej vykonávať
udržateľný rybolov v súlade s rezolúciou Valného zhromaždenia OSN vrátane:
— dohody FAO zameranej na podporu dodržiavania medzinárodných opatrení v oblasti

ochrany a riadenia, ktoré sa týkajú rybárskych plavidiel na otvorenom mori (1993),

— kódexu správania FAO pre zodpovedný rybolov (1995),

— dohody FAO z New Yorku o transzonálnych populáciách rýb a populáciách rýb
migrujúcich na veľké vzdialenosti a

— Dohody FAO o opatreniach prístavných štátov zameraných na prevenciu a odrádzanie od
nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu a na jeho odstránenie (2009).

V roku 2013 predstavoval rozpočet určený orgánom zriadeným podľa dohovoru UNCLOS
200 000 EUR.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Na prijatie medzinárodných rybárskych dohôd je potrebný súhlas Parlamentu. Európsky
parlament musí byť navyše bezprostredne a v plnom rozsahu informovaný o všetkých
rozhodnutiach o predbežnom uplatňovaní alebo pozastavení platnosti dohôd. Parlament
niekoľkokrát zdôraznil význam medzinárodných rybárskych dohôd pre zásobovanie EÚ rybami,
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regióny, ktoré sú od rybolovu najviac závislé, a zamestnanosť v tomto odvetví. Zaoberal sa
tiež otázkou súladu týchto dohôd s ostatnými vonkajšími politikami EÚ (životné prostredie
a rozvojová spolupráca). Vyjadril podporu odstráneniu plavidiel, ktoré sa plavia pod vlajkou inej
krajiny, a odsúdil čoraz častejšie využívanie súkromných dohôd mimo kontroly orgánov EÚ.
Dňa 16. marca 2017 Parlament prijal uznesenia o integrovanej politike Európskej únie pre
Arktídu[1], v ktorom podporuje vytvorenie siete arktických chránených oblastí a ochranu
medzinárodných námorných oblastí v okolí severného pólu za hranicami VHZ pobrežných
štátov.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Prijaté texty, P8_TA(2017)0093.

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