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MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY V OBLASTI RYBÁRSTVA

Európska únia (EÚ) zohráva kľúčovú úlohu, pokiaľ ide o medzinárodnú spoluprácu
v oblasti rybárstva. Únia sa v rámci vonkajšieho rozmeru spoločnej rybárskej politiky
(SRP) snaží zabezpečiť, aby sa jej právny rámec neobmedzoval iba na plavidlá EÚ
pôsobiace v medzinárodných vodách. Na základe cieľov SRP a zásad dobrej správy
je EÚ zapojená do mnohých multilaterálnych dohôd a regionálnych organizácií pre
riadenie rybárstva (RFMO), ako aj do 30 bilaterálnych rybárskych dohôd.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 38 – 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Medzinárodné rybárske
dohody ratifikuje Rada po udelení súhlasu Parlamentu (článok 218 ods. 6 písm. a)
ZFEÚ).

KONTEXT

Bilaterálne a multilaterálne rybárske dohody sa stali potrebnými potom, ako sa
v polovici sedemdesiatych rokov 20. storočia zaviedli výhradné hospodárske zóny
(VHZ). Organizácia Spojených národov v roku 1982 prijala Dohovor o morskom
práve (UNCLOS), ktorý nadobudol platnosť v roku 1994. Možno ho považovať za
stanovy pre oceány, v ktorých sa uznáva právo pobrežných štátov na riadenie rybolovu
v priľahlých vodách. Napriek tomu, že VHZ predstavujú len 35 % celkovej plochy
morí, vyskytuje sa v nich až 90 % svetových populácií 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 regionálnych organizácií pre riadenie rybárstva (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. Až v roku 2013 však SRP začlenila vonkajší rozmer
rybárstva ako jeden z pilierov rybárskej politiky EÚ prostredníctvom prijatia nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej
rybárskej politike. Reforma SRP z roku 2013 znamenala prelom, lebo uprednostnila
zásady udržateľného a zodpovedného rybárstva pred predchádzajúcimi cieľmi, ktorými
boli zachovanie prítomnosti flotíl Únie vo vonkajších vodách a zaistenie zásobovania
trhu. EÚ sa stala kľúčovým aktérom v oblasti medzinárodnej správy rybárstva, pretože
je najväčším trhom na svete s morskými plodmi, ktorý pokrýva polovicu svojej spotreby
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dovozom a viac ako jednu pätinu úlovkami rybárskych flotíl EÚ mimo územia Únie,
pričom je zároveň významnou rybolovnou mocnosťou.

CIELE

Vonkajší rozmer SRP vytvára právny rámec pre činnosť európskych rybárskych
plavidiel mimo vôd EÚ. Cieľmi vonkajšieho rozmeru SRP, a teda aj medzinárodných
vzťahov v oblasti rybárstva, sú:
— aktívne podporovať rozvoj vedeckých znalostí a odporúčaní a prispievať k nemu,

— zlepšovať súdržnosť iniciatív Únie s politikami s osobitným ohľadom
na environmentálne, obchodné a rozvojové činnosti a zvyšovať súlad
opatrení prijímaných v kontexte rozvojovej spolupráce a vedeckej, technickej
a hospodárskej spolupráce,

— prispievať k udržateľným rybolovným činnostiam, ktoré sú hospodársky
životaschopné a ktorými sa podporuje zamestnanosť v Únii,

— zabezpečovať, aby rybolovné činnosti Únie mimo vôd Únie vychádzali z rovnakých
zásad a noriem, ako sú zásady a normy uplatniteľné podľa práva Únie v oblasti
SRP, a zároveň presadzovať rovnaké podmienky pre prevádzkovateľov z Únie vo
vzťahu k prevádzkovateľom z tretích krajín,

— podnecovať a podporovať vo všetkých medzinárodných oblastiach potrebné kroky
na odstránenie nezákonného, nenahláseného a neregulovaného rybolovu (NNN
rybolovu),

— presadzovať zriadenie a posilnenie výborov na posúdenie dodržiavania pravidiel
zriadených v rámci RFMO, pravidelné nezávislé preskúmanie výsledkov a vhodné
nápravné činnosti vrátane účinných a odrádzajúcich sankcií, ktoré sa majú
uplatňovať transparentným a nediskriminačným spôsobom.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Bilaterálne rybárske dohody
1. Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva
Dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva sú medzinárodné dohody,
ktoré EÚ uzatvorila s viacerými krajinami mimo EÚ, aby získala prístup do výhradnej
hospodárskej zóny (VHZ) danej krajiny s cieľom udržateľne loviť nadbytok povoleného
výlovu v právne regulovanom prostredí. Určenie takéhoto nadbytku sa musí zakladať
na najlepších dostupných vedeckých odporúčaniach, relevantnej výmene informácií
a transparentnosti s cieľom zabezpečiť udržateľné využívanie morských biologických
zdrojov (3.3.2). Dohody by mali byť vzájomne prospešné pre EÚ a dotknutú tretiu
krajinu. EÚ preto výmenou za rybolovné práva poskytuje svojim partnerom v rámci
dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva finančné príspevky vrátane
platieb za prístupové práva a odvetvovú podporu. Finančná kompenzácia v rámci
týchto dohôd má prispieť k rozvoju kvalitného rámca riadenia v daných krajinách,
ktoré nie sú členmi EÚ. Cieľom je zabezpečiť najmä efektívne opatrenia na zber
a monitorovanie údajov, kontrolu a dohľad. V neposlednom rade sa pomoc Únie
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zameriava na rozvoj a podporu vedeckých a výskumných inštitúcií v partnerských
krajinách, pričom prispieva k iniciatívam v oblasti budovania kapacít na monitorovanie,
kontrolu a dohľad a k vypracúvaniu udržateľnejších rybárskych politík zo strany
príslušných štátov.
Všetky dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva pozostávajú z rybárskej
dohody, ktorá stanovuje právny rámec, a protokolu, ktorý vymedzuje podmienky
dohody. Nedávno bola do všetkých protokolov začlenená doložka o dodržiavaní
demokratických zásad a ľudských práv ako základný prvok takýchto dohôd. Existujú
dva druhy dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva: „dohody o love
tuniakov“, ktoré umožňujú loviť populácie rýb migrujúcich na veľké vzdialenosti,
ako je tuniak a príbuzné druhy, a „zmiešané dohody“, ktoré poskytujú prístup
k širokej škále populácií rýb. V súčasnosti je v platnosti dvanásť dohôd o partnerstve
v odvetví udržateľného rybárstva: osem „dohôd o love tuniakov“ s Kapverdmi,
Pobrežím Slonoviny, Gambiou, Libériou, so Svätým Tomášom a Princovým ostrovom,
s Cookovými ostrovmi, Mauríciom a so Senegalom a štyri „zmiešané dohody“
s Grónskom, Guineou-Bissau, Marokom a Mauritániou. V prípade ďalších siedmich
dohôd o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva ide o tzv. „spiace dohody“:
dohody o love tuniakov s Rovníkovou Guineou, Gabonom, Kiribati, Madagaskarom,
Mikronéziou, Mozambikom, so Senegalom a Seychelami, čo sú krajiny, ktoré prijali
danú dohodu, ale bez platného protokolu. Plavidlá EÚ nemôžu v dôsledku toho loviť
v teritoriálnych vodách týchto krajín.
2. Recipročné dohody
Recipročné dohody sú známe aj ako „severské dohody“. Týkajú sa Severného mora
a severovýchodného Atlantiku a zahŕňajú výmenu rybolovných možností medzi flotilami
EÚ a troma tretími krajinami (Nórsko, Island a Faerské ostrovy), 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). 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 o hodnotu, je
treska. Jej najväčším producentom je s 82 % výlovu Dánsko. Dohoda s Nórskom
predstavuje viac ako 70 % kvót pridelených EÚ. Dohoda s Islandom je momentálne
„spiacou dohodou“.
EÚ a Grónsko ukončili 8. januára 2021 rokovania o dohode o partnerstve v odvetví
udržateľného rybárstva a o protokole, ktorými sa posilní ich spolupráca v odvetví
rybárstva. Ide o jedinú zmiešanú dohodu o partnerstve v odvetví udržateľného
rybárstva v severnom Atlantiku a tretiu najdôležitejšiu dohodu pre EÚ z finančného
hľadiska.
3. Dohoda o obchode a spolupráci medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom
Spojené kráľovstvo a EÚ sa dohodli na uzavretí dohody o obchode a spolupráci, ktorá
sa vykonáva od 1. januára 2021. Spolupráca podľa dohody o obchode a spolupráci
tiež zahŕňa rybárstvo (dohoda o obchode a spolupráci, piaty okruh: rybárstvo). Obe
strany budú uplatňovať práva pobrežných štátov na účely skúmania, využívania,
zachovávania a riadenia živých morských zdrojov vo svojich vodách. Strany sa dohodli,
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že v rámci dohody o obchode a spolupráci udelia počas prechodného obdobia do
30. júna 2026 plný prístup do svojich vôd plavidlám druhej strany na lov populácií rýb
stanovených v dohode a populácií rýb, ktoré nepodliehajú kvótam, vo svojich VHZ
(12 – 200 námorných míľ).
4. Pridelené rozpočtové prostriedky
Rozpočet vyčlenený na rybárske dohody sa zvýšil z 5 miliónov EUR v roku 1981
na necelých 300 miliónov v roku 1997 (takmer 30 % zdrojov vyčlenených na sektor
rybárstva). V roku 2020 sa na dohody o partnerstve v odvetví udržateľného rybárstva
vyčlenilo 142,6 mil. EUR, čo predstavuje 12 % rozpočtu SRP. V súčasnosti je
najvýznamnejšou dohodou z hľadiska finančnej kompenzácie a prístupových práv
dohoda s Mauritániou, ktorá má z rozpočtu EÚ vyčlenených 61,63 mil. EUR a ktorá
umožňuje prístup pre približne 98 lodí EÚ.
B. Regionálne organizácie pre riadenie rybárstva
Regionálne organizácie pre riadenie rybárstva (RFMO) sú medzinárodné organizácie
zložené z krajín, ktoré majú rybolovné záujmy na otvorenom mori. EÚ je aktívnym
účastníkom v mnohých RFMO, kde sa zasadzuje za opatrenia na ochranu
a hospodárenie a poskytuje finančnú podporu na výskum a iné podporné opatrenia.
Tieto dohody sa zameriavajú na posilnenie regionálnej spolupráce s cieľom zabezpečiť
zachovanie a udržateľné využívanie rybolovných zdrojov na otvorených moriach
a transzonálnych populácií rýb. Dôležité je aj to, že ich cieľom je odrádzať od
NNN rybolovu (3.3.3). 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 v dvoch rovinách: snaží sa buď
o členstvo v organizácii ako zmluvná strana, alebo o štatút pozorovateľa a stanovuje
predpisy s cieľom preniesť do práva EÚ opatrenia na ochranu a hospodárenie prijaté
organizáciami.
RFMO sú tiež 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 v súčasnosti zohráva aktívnu
úlohu v šiestich RFMO pre tuniaky a v 11 RFMO pre netuniakovité druhy. Zúčastňuje sa
aj na činnosti dvoch RFMO, ktoré sú len poradnými orgánmi a nemajú žiadnu právomoc
v oblasti riadenia rybolovu – WECAFC (Rybárska komisia pre stredozápadný Atlantik)
a CECAF (Výbor pre rybolov v stredovýchodnom Atlantiku).
C. Medzinárodná správa rybárstva
Na základe medzinárodných dohovorov 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 a jej členské štáty sú zmluvnou stranou dohovoru UNCLOS a spolupracovali aj na
vývoji iných nástrojov s cieľom ďalej vykonávať udržateľné rybárstvo. Dôležitým krokom
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k spoločnej medzinárodnej správe v oblasti rybárstva bola dohoda OSN o populáciách
rýb. Bola prijatá v roku 1995 na základe dohovoru UNCLOS a nadobudla platnosť
v roku 2001. Cieľom dohody OSN o populáciách rýb je zabezpečiť dlhodobú ochranu
a udržateľné využívanie transzonálnych populácií rýb a populácií rýb migrujúcich na
veľké vzdialenosti.
EÚ je tiež spolupracujúcim partnerom FAO. Pod záštitou FAO sa prijala dohoda
o dodržiavaní ochranných a riadiacich opatrení z roku 1993 a Kódex správania pre
zodpovedný rybolov z roku 1995. V posledných rokoch FAO vypracúva medzinárodné
akčné plány zamerané na riešenie významných nedostatkov medzinárodnej ochrany
oceánov, najmä na boj proti NNN rybolovu, akčný plán na riešenie náhodných úlovkov
morských vtákov pri rybolove lovnými šnúrami a zachovanie a riadenie populácií
žralokov.

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, 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 lacnými vlajkami, a odsúdil
čoraz častejšie využívanie súkromných dohôd mimo kontroly orgánov EÚ.
Dňa 12. apríla 2016 prijal uznesenie o spoločných pravidlách, pokiaľ ide o uplatňovanie
vonkajšieho rozmeru SRP vrátane rybárskych dohôd[1]. Zdôraznil v ňom význam
zabezpečenia konzistentnosti medzi rybárskou politikou, environmentálnou politikou
a obchodnou politikou a rozvojovou spoluprácou a to, že dohodami o partnerstve
v odvetví udržateľného rybárstva by sa mala zabezpečiť úplná vysledovateľnosť
produktov morského rybolovu.
Dňa 16. marca 2017 Parlament prijal uznesenie o integrovanej politike Európskej
únie pre Arktídu[2], v ktorom podporuje vytvorenie siete arktických chránených oblastí
a ochranu medzinárodných námorných oblastí v okolí severného pólu za hranicami
VHZ pobrežných štátov.
Dňa 12. februára 2019 Parlament prijal uznesenie, ktorým udelil súhlas s rozhodnutím
Rady o uzavretí v mene Európskej únie Dohody o predchádzaní neregulovanému
rybolovu na šírom mori v strednej časti Severného ľadového oceánu[3].
Dňa 25. marca 2019 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2019/498, ktorým
sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov pre
rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie
rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie[4]. Toto nariadenie bolo

[1] Ú. v. EÚ C 58, 15.2.2018, s. 93.
[2]Ú. v. EÚ C 263, 25.7.2018, s. 136.
[3]Ú. v. EÚ C 449, 23.12.2020, s. 196.
[4]Ú. v. EÚ L 85 I, 27.3.2019, s. 25.

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52016IP0110&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0093&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52019AP0066&qid=1613325046177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?qid=1589447630257&uri=CELEX:32019R0498


Informačné listy o Európskej únii - 2022 6
www.europarl.europa.eu/factsheets/sk

súčasťou krízových opatrení, ktoré boli prijaté počas rokovaní medzi EÚ a Spojeným
kráľovstvom. Na základe tohto nariadenia boli vydané oprávnenia na rybolov do konca
roka 2019. Dňa 24. októbra 2019 Parlament a Rada prijali nariadenie (EÚ) 2019/1797,
ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/2403, pokiaľ ide o oprávnenia na rybolov
pre rybárske plavidlá Únie vo vodách Spojeného kráľovstva a rybolovné operácie
rybárskych plavidiel Spojeného kráľovstva vo vodách Únie[5]. Prijatím tohto nariadenia
sa obdobie uplatňovania všetkých opatrení týkajúcich sa rybolovných operácií predĺžilo
do 31. decembra 2020.
Dňa 26. marca 2019 Parlament prijal legislatívne uznesenie o návrhu nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady o niektorých ustanoveniach týkajúcich sa rybolovu
v oblasti dohody o Všeobecnej rybárskej komisii pre Stredozemné more[6].
Dňa 12. februára 2020 Parlament prijal uznesenie o návrhu mandátu na rokovania
o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska[7].
Zaoberá sa v ňom záležitosťami súvisiacimi s rybárstvom a zdôrazňuje, že otázka
voľného prístupu do vôd a prístavov je neoddeliteľná od otázky voľného obchodu
a prístupu rybárskych produktov Spojeného kráľovstva na trh EÚ.

Kristiina Milt
03/2022

[5]Ú. v. EÚ L 279 I, 31.10.2019, s. 7.
[6]Ú. v. EÚ C 108, 26.3.2021, s. 238.
[7]Prijaté texty, P9_TA(2020)0033.
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