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SPOLEČNÁ ORGANIZACE TRHŮ PRO
PRODUKTY RYBOLOVU A AKVAKULTURY

Společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury byla první složkou
společné rybářské politiky (SRP). Současná společná organizace trhů pro produkty
rybolovu a akvakultury je celkově zaměřena na ochranu výrobců a zajištění
udržitelnosti životního prostředí a ekonomické životaschopnosti trhu s produkty
rybolovu a akvakultury. Zlepšuje a posiluje klíčové prvky společné organizace trhů
pro produkty rybolovu a akvakultury, jako např. společné obchodní normy, informace
pro spotřebitele a organizace producentů, a zavádí nové prvky, jako je průzkum trhu.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Článek 42 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

SOUVISLOSTI

Společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury je politikou Unie v oblasti
řízení trhu s produkty rybolovu a akvakultury pro zajištění environmentální udržitelnosti
a ekonomické životaschopnosti těchto trhů a je jedním z pilířů SRP (3.3.1). Jelikož byla
provedena již v roce 1970[1], představuje první samostatné nařízení upravující oblast
rybolovu, nicméně stále spadá do právního rámce společné zemědělské politiky (SZP)
(3.2.1). Společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury je tudíž založena
na cílech a zásadách určených pro odvětví zemědělství a jeho produkty. Podle definice
stanovené ve čl. 38 odst. 1 SFEU se „zemědělskými produkty“ rozumějí „produkty
rostlinné a živočišné výroby a rybolovu, jakož i výrobky po prvotním zpracování, které
mají s těmito produkty přímou souvislost“. Společná organizace trhů pro produkty
rybolovu a akvakultury mezitím prošla významnými revizemi v roce 1981[2] a 1999[3].
V roce 2013 byla společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury znovu
reformována jako součást posledního balíčku opatření týkajících se reformy SRP,
který bral v úvahu některé nedostatky předchozích rámců a vývoj činností v odvětví
rybolovu a akvakultury. Vstoupil v platnost dne 1. ledna 2014. Stávající nařízení –
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů
s produkty rybolovu a akvakultury[4] – má více integrující roli díky propojení tržních
aspektů se strategiemi řízení. Stávající společná organizace trhů pro produkty rybolovu

[1]Úř. věst. L 236, 27.10.1970, str. 5.
[2]Úř. věst. L 379, 27.10.1970, str. 1.
[3]Úř. věst. L 17, 27.10.1970, str. 22.
[4]Úř. věst. L 354, 27.10.1970, str. 1.
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a akvakultury navíc stanoví právní rámec pro organizace producentů, obchodní normy,
informace a osvědčování pro spotřebitele (ekoznačky), pravidla hospodářské soutěže
a informace o trhu (jako např. informace poskytované Evropským střediskem pro
monitorování trhu s produkty rybolovu a akvakultury (EUMOFA)).

CÍLE

Stávající společná organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury má za cíl
ochranu producentů a soustředí se primárně na primární producenty (společnosti
zabývající se rybolovem a akvakulturou) a propojení tržních aspektů s problémy správy
zdrojů. Hlavními cíli společné organizace trhů pro produkty rybolovu a akvakultury jsou:
— přispívat k udržitelnému využívání živých mořských zdrojů,

— umožnit odvětví rybolovu a akvakultury uplatňovat SRP na vhodné úrovni,

— posílit konkurenceschopnost odvětví rybolovu a akvakultury v Unii, zejména
konkurenceschopnost producentů,

— zlepšit transparentnost a stabilitu trhů,

— zajistit vyváženější rozložení přidané hodnoty v dodavatelském řetězci odvětví,

— zlepšovat informovanost spotřebitelů, a to zejména prostřednictvím oznámení
nebo označení poskytujících srozumitelné informace,

— přispět k zajištění rovných podmínek pro všechny produkty uváděné na trh v Unii
prostřednictvím podpory udržitelného využívání rybolovných zdrojů,

— přispět k zajištění rozmanitosti dodávek produktů rybolovu a akvakultury
spotřebitelům,

— poskytovat spotřebiteli ověřitelné a přesné informace o původu produktu
a způsobu jeho výroby, zejména prostřednictvím značení a označování.

VÝSLEDKY

Některé z hlavních úspěchů společné organizace trhu v odvětví rybolovu a akvakultury
jsou následující:
A. Společné obchodní normy
Společné obchodní normy představují společné vlastnosti týkající se kvality, velikosti,
hmotnosti, balení, obchodní úpravy a označování produktů rybolovu a akvakultury
pro lidskou spotřebu bez ohledu na jejich původ. Pomáhají udržovat vysoce kvalitní
výrobky na vnitřním trhu, usnadňují obchod založený na spravedlivé hospodářské
soutěži a pomáhají tak zvyšovat ziskovost produkce. Od reformy SRP roku 2013
by společné obchodní normy měly také umožňovat dodávky udržitelných produktů
na trh. Tyto normy by měly být stanoveny v souladu s opatřeními zaměřenými
na zachování rybolovných zdrojů, např. minimální obchodní velikosti pro uváděné
druhy na trh musí odrážet nejlepší dostupné vědecké poradenství nebo odpovídat
minimálním ochranným referenčním velikostem pro zachování zdrojů (3.3.2). V roce
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2019 předložila Komise své hodnocení výkonnosti rámce obchodních norem pro
produkty rybolovu a akvakultury.
B. Informace pro spotřebitele
Cílem informací pro spotřebitele, povinných i dobrovolných, je poskytnout
spotřebitelům komplexní a jasné informace a podpořit tak odpovědnou spotřebu. Nové
jednotné nařízení o společné organizaci trhů rozšiřuje obsah a rozsah povinných
informací pro označování produktů rybolovu a akvakultury pro lidskou spotřebu.
Kromě toho by se mělo zhodnotit používání ekoznaček, které představují dobrovolné
informace, za účelem poskytování lepších informací o udržitelnosti z hlediska životního
prostředí. V květnu 2016 a na základě článku 36 nařízení o společné organizaci trhů
zveřejnila Komise po veřejné konzultaci zprávu o proveditelnosti týkající se možností
systému ekoznačky pro produkty rybolovu a akvakultury.
C. Organizace producentů a plány produkce a uvádění produktů na trh
Nové nařízení o společné organizaci trhů zvyšuje odpovědnost organizací producentů
v odvětví rybolovu a akvakultury, pokud jde o dosahování cílů společné rybářské politiky
a společné organizace trhu. Všechny organizace producentů musí připravit a předložit
plán produkce a uvádění na trh veřejným orgánům, aby zajistily environmentální
udržitelnost svých rybolovných a akvakulturních činností. Plány produkce a uvádění
na trh proto představují základní a povinný nástroj nové společné organizace
trhu. S cílem usnadnit rozvoj a jednotné provádění plánů produkce a uvádění
na trh všemi organizacemi producentů Komise přijala prováděcí nařízení (EU)
č. 1418/2013[5] a předložila doporučení č. 2014/117/EU[6]. Přípravu a provádění plánů
produkce a uvádění na trh lze spolufinancovat prostřednictvím Evropského námořního
a rybářského fondu (3.3.4).
D. Informace o trhu
Komise vytvořila Evropské středisko pro sledování trhu s produkty rybolovu
a akvakultury (EUMOFA). Jedná se o nástroj pro získávání informací o trhu,
jehož cílem je transparentnější a efektivnější trh v oblasti rybolovu a akvakultury.
Usnadňuje přístup k údajům o produktech rybolovu a akvakultury, předkládá analýzy
trhu a podporuje tvorbu politik. Databáze Evropského střediska pro sledování trhu
s produkty rybolovu a akvakultury poskytuje údaje o produktech rybolovu a akvakultury
v celém dodavatelském řetězci, od prvního prodeje po spotřebu na týdenní, měsíční
a roční bázi. Kromě toho poskytuje strukturální informace a analýzy týkající se odvětví
rybolovu a akvakultury EU na úrovni EU i členských států, jakož i studie tohoto odvětví.
E. Konec systému stahování z trhu
Režim cen za stažení produktů z trhu byl tržním intervenčním opatřením, které bylo
odstraněno s provedením nového nařízení o společné organizaci trhů. „Cena za
stažení“ byla stanovena na pevné minimální úrovni. Za méně než za tuto cenu nemohly
být prodány žádné ryby. Tento intervenční nástroj umožňoval organizacím producentů
stáhnout ryby z trhu v určitých mezích výkyvů trhu. Zrušení tohoto režimu proto

[5]Úř. věst. L 353, 27.10.1970, str. 40.
[6]Úř. věst. L 65, 27.10.1970, str. 31.
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povzbudilo výrobce, aby při plánování produkce předvídali poptávku na trhu a vyhnuli
se stažení produktu.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Spolu s následným přijetím reformovaného základního nařízení o společné rybářské
politice a s novým Evropským námořním a rybářským fondem představuje systém
společné organizace trhu jeden ze tří pilířů poslední reformy SRP. Do konce roku 2022
musí Komise předložit hodnotící zprávu o výsledku uplatňování nařízení o společné
organizaci trhů.
Během posledního reformního cyklu společné rybářské politiky hrál Parlament
důležitou roli při utváření současné společné organizace trhu. Důrazně obhajoval její
revizi, aby byl vytvořen právní rámec pro prosperující odvětví s udržením příjmů, větší
stabilitou trhu, vysokými obchodními normami a zvýšenou přidanou hodnotou produktů
rybolovu a akvakultury.
Dne 29. května 2018 přijal Parlament usnesení o optimalizaci hodnotového řetězce
v odvětví rybolovu EU[7]. Parlament vyzval Komisi, členské státy a regionální orgány,
aby přijaly řadu opatření k řešení složitých problémů v odvětví rybolovu EU,
např. usnadňováním vytváření organizací producentů, posílením postavení drobného
rybolovu a začleněním hlediska rovnosti žen a mužů do politik rybolovu.
Dne 30. května 2018 přijal Parlament usnesení o uplatňování kontrolních opatření
pro stanovení souladu rybolovných produktů s kritérii pro přístup na trh EU[8], v němž
požaduje, aby všechny dovážené produkty splňovaly příslušné potravinové předpisy
a kritéria EU včetně pravidel společné rybářské politiky, jakož i hygienické, pracovní,
bezpečnostní a ekologické normy.
Dne 15. ledna 2020 přijal Parlament usnesení o evropské zelené dohodě[9]. Vyzval
Komisi, aby začlenila produkty rybolovu a akvakultury do své strategie „od zemědělce
ke spotřebiteli“ s cílem posílit udržitelný hodnotový řetězec v odvětví rybolovu. Dále
zdůraznil potřebu opatření v boji proti znečištění plasty, snížení plýtvání potravinami,
potírání podvodů s potravinami a zlepšení označování potravin.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

[7]Přijaté texty, P8_TA(2018)0210.
[8]Přijaté texty, P8_TA(2018)0223.
[9]Přijaté texty, P9_TA(2020)0005.
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