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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Nelegální, nehlášený a neregulovaný rybolov (rybolov NNN) je všeobecně uznávaným 

environmentálním, ekonomickým a sociálním problémem. Představuje velkou hrozbu pro 

mořské ekosystémy, nespravedlivou nevýhodu pro zodpovědné rybáře a narušení trhu 

s mořskými plody. Potírání rybolovu NNN se stalo klíčovým prostředkem k dosažení 

udržitelného řízení globálního rybolovu. 

Problém rybolovu NNN poskytuje obzvláště rozvojové země. Vzhledem k omezené kontrolní 

a sledovací kapacitě jsou jejich vody obvykle cílem rybářů provozujících nezákonné 

rybolovné činnosti, což destabilizuje řízení jejich rybářských oblastí ještě více. Nedostatečná 

správa jde většinou ruku v ruce s vysokou mírou provádění rybolovu NNN. V neposlední řadě 

připravuje rybolov NNN rozvojové země o příjmy a potravu. 

Základ pro boj proti rybolovu NNN tvoří řada mezinárodních nástrojů. Shodují se v tom, že 

hlavní zodpovědnost za dodržení právních předpisů o rybolovné činnosti v jejich vodách 

nesou pobřežní státy, aniž by byla dotčena povinnost náležité péče vlajkových států. 

Boj proti rybolovu NNN je také prioritou agendy rozvojové spolupráce, o čemž svědčí cíl 

udržitelného rozvoje č. 14 („SDG 14“) o ochraně a udržitelném využití oceánů, moří 

a mořských zdrojů pro udržitelný rozvoj. SDG 14, cíl 4, vyžaduje ukončení nadměrného 

rybolovu, rybolovu NNN a destruktivních metod rybolovu. 

Evropský parlament v mnohých prohlášeních rovněž nestále zdůrazňuje potřebu dalších 

opatření proti všem formám rybolovu NNN. Na základě výše uvedeného přijala Evropská 

unie nařízení (ES) č. 1005/2008 (nařízení o rybolovu NNN), které zahrnuje několikafázový 

postup, včetně dialogu, pro jednání s nespolupracujícími státy. 

Zpravodaj je spokojen s vysvětlením Komise týkajícím se postupu pro nespolupracující třetí 

země, který má být podle nařízení o rybolovu NNN uplatněn v případě Komor, a podporuje 

návrh na vypovězení dohody o rybolovu s touto zemí. 

S ohledem na zmíněné se zpravodaj přiklání k pokračování politického dialogu s komorskými 

orgány, který povede ke zlepšení správy tamního rybolovu. Zpravodaj rovněž podporuje 

přesměrování pomoci přijímané touto zemí na jiné unijní finanční nástroje, aby za současný 

stav nedoplácelo obyvatelstvo Komor. 

 

****** 

Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro rybolov, jako věcně příslušný výbor, aby doporučil 

Parlamentu udělit souhlas s návrhem rozhodnutí Rady o vypovězení Dohody o partnerství 

mezi Evropským společenstvím a Komorskou unií v odvětví rybolovu. 
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