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NÁVRHY 

Výbor pro rybolov vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. uznává důležitost akčního plánu, avšak poukazuje na jeho nedostatky, pokud jde 

o začlenění mořských druhů; 

2. upozorňuje na to, že jedním ze závazků Unie v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti 

je ochrana biologické rozmanitosti moří jako takové, ve vodách EU i na volném moři; 

zdůrazňuje, že cíl spočívající v ochraně biologické rozmanitosti by měl být sledován 

různými prostředky, včetně opatření v boji proti nezákonnému, nehlášenému 

a neregulovanému rybolovu (dále jen „NNN rybolov“); současně je třeba monitorovat 

všechny formy nezákonného obchodu na moři, posílit vnější aspekt společné rybářské 

politiky a potírat trestnou činnost obecně; 

3. podotýká, že nařízení EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, 

nehlášeného a neregulovaného rybolovu přineslo výsledky, avšak trvá na tom, že jeho 

uplatňování by mělo být důslednější, aby se zajistilo, že na evropský trh nevstoupí žádné 

nezákonně ulovené ryby; navrhuje, aby členové EU usilovali o vyšší soudržnost 

a účinnost kontrol dokumentace úlovků (osvědčení o úlovku) a zásilek, především ze zemí 

považovaných za vysoce rizikové, aby se zaručil zákonný rybolov; 

4. připomíná, že druhy mořských želv Chelonia mydas, Eretmochelys imbricata 

a Dermochelys coriacea jsou nezákonným obchodováním ohroženy, a že kromě 

nezákonného lovu jsou i obsahem vedlejších úlovků v některých případech průmyslového 

rybolovu; 

5. připomíná Komisi, že nezákonné obchodování s vodními druhy má také dopad na 

hospodářský rozvoj pobřežních společenství a environmentální podmínky našich vod; 

6. podotýká, že nařízení EU pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, 

nehlášeného a neregulovaného rybolovu může být dlouhodobě efektivní pouze tehdy, 

budou-li informace o dovozu mořských produktů sdíleny mezi 28 členskými státy 

v reálném čase, což umožní křížové kontroly, ověřování a nakonec i koordinovaný přístup 

při identifikaci a blokování podezřelých zásilek; vyzývá proto Komisi, aby vytvořila 

elektronickou databázi informací o dovážených mořských produktech za účelem 

předcházení případnému zneužívání; 

7. upozorňuje na hospodářské, sociální a environmentální dopady nezákonného obchodování 

s mořskými druhy, které vede ke ztrátě biologické rozmanitosti moří, ohrožuje 

ekosystémy a omezuje zdroje příjmů pro osoby, které se věnují udržitelnému rybolovu, 

a je i zdravotní hrozbou;  

8. připomíná dramatický pokles populací jesetera v důsledku destrukce stanovišť 

a intenzivního lovu s cílem pokrýt poptávku po kaviáru; klade důraz na to, že obchod 

s kaviárem upravuje Úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících 

živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) a že lov některých druhů je zakázán; 

9. připomíná Komisi, že mnoho vodních druhů je ohroženo vyhynutím, což bude mít dopad 
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na udržitelnost mnoha ekosystémů; 

10. připomíná, že sběr korálů, jenž je nezákonný, jako v případě Corallium rubrum 

ve Středomoří a Atlantiku, nebo náhodný, jako je tomu v souvislosti s vlečnými sítěmi 

a rybolovem pomocí dlouhých lovných šňůr, představuje hrozbu pro přírodní stanoviště 

a ekosystémové služby, které korály podporují; 

11. vítá skutečnost, že monitorování je pokládáno za důležité, avšak vyzývá Komisi, aby byla 

přesnější, pokud jde o nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a zvláště Evropskou 

agenturu pro kontrolu rybolovu; 

12. podporuje posílení provádění stávajících dohod, jakož i prosazování nových právních 

předpisů na úrovni členských států, a to zejména v rozvojových zemích, s cílem dodržovat 

úmluvu CITES a předpisy o NNN rybolovu prostřednictvím pomoci při tvorbě programů, 

vydávání nařízení, organizaci seminářů a podpoře úsilí o prosazování předpisů; 

13. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby nový akční plán zahrnoval mechanismus spolupráce 

mezi oblastí boje proti NNN rybolovu a oblastí strategií, jež jsou vytvořeny v rámci boje 

proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy; 

14. naléhavě vyzývá Komisi, aby věnovala potřebnou pozornost NNN rybolovu prováděnému 

v Evropě a jejím bezprostředním okolí (např. lov mladých úhořů, jesetera a sběr korálů), 

a vyzývá k přísnějšímu monitorování zranitelných mořských druhů a druhů, jež jsou 

chráněny úmluvou CITES; 

15. klade důraz na nutnost spolupráce GŘ MARE a GŘ TRADE v rámci Komise s cílem 

zajistit, aby produkty NNN rybolovu nebyly dováženy do Unie a aby vyjednávané 

obchodní dohody nezahrnovaly příslušné druhy;  

16. je toho názoru, že je třeba zajistit, aby opatření v rámci akčního plánu EU pro boj proti 

nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy byla v souladu 

s právními předpisy EU, které upravují NNN rybolov;  

17. zdůrazňuje význam boje proti nelegálnímu vývozu mladých úhořů a jesetera evropského 

z Evropy, jelikož tyto druhy jsou využívány v nezákonném obchodování s kaviárem; 

18. navrhuje, aby byla posílena opatření ke kontrole nezákonného obchodování s volně 

žijícími a planě rostoucími druhy, především s druhy určenými pro chov v akváriích a 

v oblasti obchodu na internetu (např. nákupy majitelů akvárií); 

19. zdůrazňuje význam kontrol, školení a kampaní na zvyšování povědomí veřejnosti při 

prosazování akčního plánu proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě 

rostoucími druhy v odvětví rybolovu; 

20. znovu upozorňuje na potřebu průběžného vědeckého výzkumu a technologického rozvoje 

v oblasti rybolovných zařízení, aby se zabránilo vedlejším úlovkům a zmírnil tlak 

na populace organismů, které jsou předmětem nezákonného obchodování; 

21. navrhuje, aby dovozní povolení pro organismy, nebo jejich části, které jsou objektem úsilí 

o zachování, byla přezkoumána (v rámci nařízení 1185/2003 pozměněného nařízením 
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605/2013); 

22. vybízí Komisi, aby využila zkušenosti získané v boji proti NNN rybolovu a zlepšila 

metody používané v boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě 

rostoucími druhy; 

23. poukazuje na to, že je důležité zachovat sledovatelnost produktů rybolovu a zajistit, aby 

byly náležitě označeny; zdůrazňuje, že nezákonný a nehlášený rybolov představuje hrozbu 

pro udržitelné využívání živých vodních zdrojů a podkopává snahy o dosažení lepší 

správy oceánů a ochranu biologické rozmanitosti moří; 

24. konstatuje, že identifikační techniky na základě DNA mohou poskytnout hodnotnou 

podporu sledování, ale také cíleného vyšetřování pro účely trestního stíhání; domnívá se, 

že nástroje na základě DNA jsou ideální pro identifikaci původu ryb a rybích výrobků, 

neboť DNA se nachází ve všech buňkách a může být získána i ze smažených ryb; 

25. navrhuje, aby systém vydávání žluté a červené karty třetím zemím, které nespolupracují 

v boji proti NNN rybolovu, mohl být také použit jako mechanismus pro boj proti 

nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy; 

26. upozorňuje na skutečnost, že rybáři zákonně lovící úhoře jsou jednotní, pokud jde 

o vytvoření štítku EU, který je třeba zavést pro účely zaručení sledovatelnosti a zajištění 

toho, aby trh s úhoři byl spravedlivý;  

27. zdůrazňuje, že je důležité zajistit v odvětví rybolovu dobrou kvalitu údajů i komunikace 

mezi donucovacími orgány, které jsou pro tuto oblast odpovědné v členských státech; 

28. vyzývá ke zpřísnění pravidel a kontrol pro rekreační rybolov, který není řádně regulován 

na vnitrostátní úrovni, což může mít za následek prodej produktů na černém trhu;  

29. zdůrazňuje význam sledovatelnosti při určování původu a tras používaných při 

nezákonném obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy v EU s cílem lépe 

proti němu bojovat; 

30. navrhuje, aby byl na základě konzultací se všemi zúčastněnými stranami zvýšen dohled 

nad ohroženými mořskými ekosystémy, ekologicky či biologicky významnými mořskými 

oblastmi a sítí Natura 2000 a byla zvýšena jejich ochrana, s cílem přispět k zachování 

druhů, které jsou pod tlakem vyplývajícím z nezákonného obchodování; 

31. je přesvědčen, že je nezbytné zintenzívnit akce proti rozšířenému pustošení řek zločinci, 

kteří pašují velká množství ryb k prodeji na evropských trzích, bez ohledu na to, o jaký  

ulovený druh se jedná, či na environmentální dopad újmy způsobené volně žijícím a planě 

rostoucím druhům; vyzývá Komisi a členské státy, aby spolupracovaly při zpřísnění 

hraničních kontrol tak, aby bylo možné zachytit vývozy ryb určené k prodeji na černém 

trhu, které představují vážnou hrozbu zejména pro zdraví spotřebitele; 

32. navrhuje, aby bylo podporováno používání nástrojů, které zaručí udržitelnost využívání 

citlivých přírodních zdrojů; 

33. navrhuje, aby členské státy investovaly výnosy z pokut uložených za nezákonný obchod 
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do ochrany a zachování divoké flóry a fauny; 

34. je toho názoru, že nezákonný rybolov ničí mořské ekosystémy a biologickou rozmanitost, 

což má přímý dopad ve formě destrukce populací ryb a ohrožení pobřežních a ostrovních 

regionů; 

35. poukazuje na to, že objem nezákonného rybolovu dosahuje odhadem 19 % nahlášené 

hodnoty úlovků; 

36. podporuje alternativní způsoby udržitelné produkce za účelem snížení tlaku na volně žijící 

organismy (např. akvakulturu); 

37. poukazuje na klíčovou úlohu, kterou pobřežní společenství mohou hrát, pokud jde 

o přispění k boji proti nezákonnému obchodování s volně žijícími a planě rostoucími 

druhy, a podporuje jejich roli při ochraně volně žijících živočichů a planě rostoucích 

rostlin a činnostech šetrných k životnímu prostředí; 

38. je toho názoru, že jedním z nejúčinnějších nástrojů pro řešení nelegálního 

a neudržitelného obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy je přesvědčit 

spotřebitele, aby činili informovaná rozhodnutí při nákupu produktů z této domény; 

podporuje produkci a nákup certifikovaného zboží pocházejícího z udržitelně volně 

žijících mořských živočichů a planě rostoucích rostlin; 

39. domnívá se, že iniciativy na zvyšování povědomí a environmentální gramotnosti mají 

zásadní význam pro ochranu biologické rozmanitosti moří, a je přesvědčen, že vzdělávací 

systémy a sdělovací prostředky sehrají klíčovou úlohu; 

40. připomíná, že zvyšování povědomí občanů ohledně dopadu nezákonného obchodování 

s volně žijícími a planě rostoucími druhy a důležitost sledovatelnosti výrobků jsou 

nezbytnou podmínkou boje s nelegálními činnostmi, jelikož omezí příslušný trh; 

41. navrhuje, aby bylo vytvořeno evropské ocenění pro ty, kdo se v boji proti nezákonnému 

obchodu obzvláště angažují; je přesvědčen, že ocenění by mohlo mít podobu ceny 

udělované těm, kteří jsou obzvláště zapojeni a někdy riskují své životy v boji proti 

obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy na pevnině, v horských oblastech 

nebo v jezerech, řekách a mořích; 

42. považuje „účinnou mnohostrannost“ za jeden ze základních pilířů vnější činnosti Unie, 

a poukazuje na to, že Komise ji vnímá jako nejvíce participativní, nediskriminační 

a inkluzivní způsob k vybudování mezinárodní správy, a to zejména s ohledem na boj 

proti obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy; zdůrazňuje proto, že je třeba, 

aby Unie hrála významnější úlohu v mezinárodních institucích; 

43. navrhuje, aby sankce za obchodování s volně žijícími a planě rostoucími druhy, zejména 

v oblastech s citlivými mořskými ekosystémy nebo spadajících do soustavy Natura 2000, 

by měly být dostatečně přísné, aby odradily potenciální pachatele; 

44. navrhuje, aby v rámci akčního plánu byly vyčleněny finanční prostředky a stanoveny 

kvantifikovatelné cíle, a úspěch plánu bylo tak možné sledovat v dlouhodobém horizontu. 
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