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SPOLOČNÁ ORGANIZÁCIA TRHOV
S PRODUKTMI RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY

Spoločná organizácia trhov (SOT) s produktmi rybolovu a akvakultúry bola
prvou zložkou spoločnej rybárskej politiky (SRP). Celkovo je cieľom súčasnej
SOT chrániť výrobcov a zabezpečiť environmentálnu udržateľnosť a hospodársku
životaschopnosť trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry. Zlepšuje a posilňuje
kľúčové prvky spoločnej organizácie trhov ako spoločné trhové normy, informácie pre
spotrebiteľov a organizácie výrobcov a zavádza nové prvky ako napríklad získavanie
informácií o trhoch.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 42 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

KONTEXT

Spoločná organizácia trhov (SOT) je politikou Únie na riadenie trhov s produktmi
rybolovu a akvakultúry pri súčasnom zabezpečení ich environmentálnej udržateľnosti
a hospodárskej životaschopnosti a je jedným z pilierov spoločnej rybárskej politiky
(3.3.1). Bola zavedená už v roku 1970[1] a predstavovala prvé samostatné
nariadenie v oblasti rybného hospodárstva, aj keď stále v právnom rámci spoločnej
poľnohospodárskej politiky (SPP) (3.2.1). SOT s produktmi rybolovu a akvakultúry je
preto založená na cieľoch a zásadách, ktoré platia pre odvetvie poľnohospodárstva
a jeho produkty. Podľa definície uvedenej v článku 38 ods. 1 ZFEÚ „poľnohospodárske
výrobky“ zahŕňajú „výrobky rastlinnej a živočíšnej výroby a rybného hospodárstva, ako
aj výrobky po prvotnom spracovaní, ktoré s týmito výrobkami bezprostredne súvisia“.
SOT prešla v roku 1981[2] a 1999[3] zásadnými zmenami. V roku 2013 bola SOT
opäť podrobená reforme ako súčasť posledného balíka reforiem spoločnej rybárskej
politiky, pričom sa zohľadnili určité nedostatky predchádzajúcich rámcov a vývoj
rybolovných a akvakultúrnych činností. Účinnosť nadobudla 1. januára 2014. Súčasné
nariadenie (EÚ) č. 1379/2013 o spoločnej organizácii trhov s produktmi rybolovu
a akvakultúry[4] preberá na seba integrovanejšiu úlohu prepojením trhových aspektov
so stratégiami riadenia. Okrem toho sa súčasným nariadením o SOT s produktmi
rybolovu a akvakultúry stanovuje právny rámec pre organizácie výrobcov, obchodné

[1]Ú. v. ES L 236, 27.10.1970, s. 5 – 20.
[2]Ú. v. ES L 379, 31.12.1981, s. 1 – 26.
[3]Ú. v. ES L 17, 21.1.2000, s. 22 – 52.
[4]Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 1 – 21.
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normy, informácie pre spotrebiteľov a certifikáciu (environmentálne značky), pravidlá
hospodárskej súťaže a nástroj na získavanie informácií o trhoch, akým je Európske
stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry (EUMOFA).

CIELE

Cieľom súčasnej SOT s produktmi rybolovu a akvakultúry je ochrana výrobcov so
zameraním predovšetkým na primárnych výrobcov (spoločnosti rybného hospodárstva
a akvakultúry) a prepojenie trhových aspektov s otázkami riadenia zdrojov. Hlavné ciele
SOT sú:
— prispievať k udržateľnému využívaniu morských biologických zdrojov,

— umožniť, aby sa spoločná rybárska politika uplatňovala v rámci odvetvia rybolovu
a akvakultúry na primeranej úrovni,

— posilniť konkurencieschopnosť odvetvia rybolovu a akvakultúry Únie, najmä
výrobcov,

— zlepšiť transparentnosť a stabilitu trhov,

— zabezpečiť vyváženejšie rozdelenie pridanej hodnoty v dodávateľskom reťazci
sektora,

— zlepšovať informácie pre spotrebiteľov a zvyšovať povedomie oznámeniami
a označovaním, ktoré poskytuje zrozumiteľné informácie,

— prispievať k zabezpečeniu rovnakých podmienok pre všetky produkty uvádzané
na trh v Únii podporovaním udržateľného využívania rybolovných zdrojov,

— prispievať k zabezpečeniu toho, aby spotrebitelia mali široký výber produktov
rybolovu a akvakultúry,

— zabezpečiť spotrebiteľom overiteľné a presné informácie o pôvode produktu
a o spôsobe jeho produkcie, a to najmä prostredníctvom značky a označenia.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

Niektoré z hlavných dosiahnutých výsledkov SOT s produktmi rybolovu a akvakultúry
sú tieto:
A. Spoločné obchodné normy
Spoločné obchodné normy sú spoločné vlastnosti týkajúce sa kvality, veľkosti,
hmotnosti, balenia, prezentácie a označovania produktov rybolovu a akvakultúry
určených na ľudskú spotrebu bez ohľadu na ich pôvod. Pomáhajú udržiavať
vysokokvalitné produkty na vnútornom trhu, uľahčujú obchodovanie založené na
spravodlivých praktikách v oblasti hospodárskej súťaže, a tým pomáhajú zvyšovať
ziskovosť produkcie. Od reformy SOT v roku 2013 by spoločné trhové normy mali
umožniť aj dodávanie udržateľných produktov na trh. Tieto normy by mali byť stanovené
v súlade s opatreniami na ochranu populácií, napr. minimálne obchodné veľkosti pre
druhy uvádzané na trh musia odrážať najlepšie dostupné vedecké stanoviská, resp.
musia zodpovedať minimálnym ochranným referenčným veľkostiam (3.3.2). V roku

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sk/FTU_3.3.2.pdf


Informačné listy o Európskej únii - 2023 3
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

2019 Komisia predložila hodnotenie výkonnosti rámca trhových noriem pre produkty
rybolovu a akvakultúry.
B. Informácie pre spotrebiteľov
Účelom povinných, ako aj dobrovoľných informácií pre spotrebiteľov je poskytnúť
spotrebiteľom úplné a jasné informácie s cieľom podporiť zodpovednú spotrebu. Nové
nariadenie o SOT rozširuje obsah a rozsah povinných informácií pri označovaní
produktov rybolovu a akvakultúry určených na ľudskú spotrebu. Ďalej by sa malo
vyhodnotiť používanie environmentálnych značiek ako dobrovoľnej informácie, aby
sa poskytli lepšie informácie o environmentálnej udržateľnosti. Komisia po verejných
konzultáciách uverejnila v máji 2016 na základe článku 36 nariadenia o SOT správu
o uskutočniteľnosti rôznych možností systému environmentálnej značky pre produkty
rybolovu a akvakultúry na úrovni EÚ.
C. Organizácie výrobcov a plány produkcie a uvádzania na trh
Nové nariadenie o SOT rozširuje povinnosti rybolovných a akvakultúrnych organizácií
výrobcov na dosiahnutie cieľov spoločnej rybárskej politiky a spoločnej organizácie
trhu. Všetky organizácie výrobcov musia pripraviť a predložiť plán produkcie a uvedenia
na trh verejným orgánom, aby sa zabezpečila environmentálna udržateľnosť ich
rybárskych a akvakultúrnych činností. Preto plány produkcie a uvedenia na trh
predstavujú nevyhnutný a povinný nástroj novej SOT. Komisia prijala vykonávacie
nariadenie (EÚ) č. 1418/2013[5] a predložila odporúčanie 2014/117/EÚ[6] s cieľom
uľahčiť vypracovanie a jednotné vykonávanie plánov produkcie a uvedenia na trh
všetkými organizáciami výrobcov. Príprava a vykonávanie plánov produkcie a uvedenia
na trh môžu byť spolufinancované z ENRF (3.3.4).
D. Získavanie informácií o trhoch
Komisia zriadila Európske stredisko pre monitorovanie trhu s produktmi rybolovu
a akvakultúry (EUMOFA). Ide o nástroj na získavanie informácií o trhoch, ktorý má
prispieť k väčšej transparentnosti a účinnosti trhu s produktmi rybolovu a akvakultúry.
Uľahčuje prístup k údajom o produktoch rybolovu a akvakultúry, predkladá analýzy
trhu a podporuje tvorbu politiky. Databáza EUMOFA poskytuje údaje o produktoch
rybolovu a akvakultúry v dodávateľskom reťazci, od prvého predaja po spotrebu na
týždennej, mesačnej a ročnej báze. Okrem toho poskytuje štrukturálne informácie
a analýzy týkajúce sa odvetvia rybného hospodárstva a akvakultúry EÚ na úrovni EÚ
a členských štátov, ako aj štúdie.
E. Koniec režimu stiahnutia z trhu
Cenový režim, t. j. cena, pri ktorej sa produkty sťahujú z trhu, bol intervenčným
opatrením na trhu, ktoré bolo ukončené implementáciou nového nariadenia o STO.
Cena, pri ktorej sa produkty sťahujú z trhu, bola stanovená ako pevná minimálna cena.
Žiadna ryba nemohla byť predávaná pod túto cenu. Tento intervenčný nástroj umožnil
organizáciám výrobcov v rámci určitých medzí výkyvov na trhu stiahnuť ryby z trhu.
Vyradenie tohto režimu preto povzbudilo výrobcov k tomu, aby pri plánovaní produkcie
predvídali dopyt na trhu a vyhli sa tak stiahnutiu produktov z trhu.

[5]Ú. v. EÚ L 353, 28.12.2013, s. 40 – 42.
[6]Ú. v. EÚ L 65, 5.3.2014, s. 31 – 38.
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ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Spoločne s následným prijatím reformovaného základného nariadenia o spoločnej
rybárskej politike (SRP) a s novým Európskym námorným a rybárskym fondom (ENRF)
predstavuje systém SOT jeden z troch pilierov najnovšej reformy spoločnej rybárskej
politiky. Komisia musí do konca roku 2022 predložiť hodnotiacu správu o výsledku
uplatňovania nariadenia o SOT.
Parlament zohral počas posledného cyklu reforiem spoločnej rybárskej politiky dôležitú
úlohu pri formovaní súčasnej SOT. Dôrazne sa zasadzoval za jej revíziu s cieľom
vytvoriť právny rámec pre prosperujúce odvetvie s udržateľnými príjmami, väčšou
stabilitou na trhu, vysokými obchodnými normami a zvýšenou pridanou hodnotou
produktov rybolovu a akvakultúry.
Parlament 29. mája 2018 prijal uznesenie o optimalizácii hodnotového reťazca
v odvetví rybárstva v EÚ[7]. Parlament vyzval Komisiu, členské štáty a regionálne
samosprávy, aby prijali viaceré opatrenia na vyriešenie zložitých problémov v odvetví
rybného hospodárstva v EÚ, napr. aby uľahčili proces vytvárania organizácií výrobcov,
posilnili postavenie podnikov zameraných na drobný rybolov a uplatňovali rodové
hľadisko v politikách rybného hospodárstva.
Parlament 30. mája 2018 prijal uznesenie o vykonávaní kontrolných opatrení na
dosiahnutie zhody produktov rybárstva s kritériami prístupu na trh EÚ[8], v rámci ktorého
sa požaduje, aby všetky dovážané produkty boli v súlade s príslušnými potravinovými
pravidlami a kritériami EÚ vrátane tých, ktoré sú uvedené v spoločnej rybárskej politike,
ako aj s hygienickými, pracovnými normami, normami týkajúcimi sa bezpečnosti
plavidiel a životného prostredia.
Parlament 15. januára 2020 prijal uznesenie o európskej zelenej dohode[9]. Vyzýva
Komisiu, aby začlenila produkty rybolovu a akvakultúry do svojej stratégie „z farmy
na stôl“ s cieľom posilniť udržateľný hodnotový reťazec v odvetví rybárstva. Ďalej
zdôrazňuje potrebu opatrení proti znečisťovaniu plastmi, opatrení na znižovanie
plytvania potravinami, na boj proti potravinovým podvodom a na zlepšenie označovania
potravín.

Marcus Ernst Gerhard Breuer
04/2023

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