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NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro rybolov 
jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. zdůrazňuje, že jsou potřebné okamžité a důsledné kroky v rámci boje proti nezákonnému 
rybolovu, a připomíná, že tento jev je celosvětovým problémem;

2. zdůrazňuje, že nezákonný rybolov je druhem přeshraničního organizovaného zločinu a je i 
nadále jednou z nejzávažnějších hrozeb pro zachování a udržitelné řízení mořských 
zdrojů;

3. zdůrazňuje, že ekologická udržitelnost je zásadním předpokladem pro dlouhodobou 
hospodářskou a sociální životaschopnost rybolovných činností, a proto vyzývá ke 
komplexním, účinným a transparentním opatřením v zájmu předcházení, potírání a 
odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, včetně opatření 
vlajkových, přístavních a pobřežních států, tržních opatření a opatření, která zajistí, aby 
občané jednotlivých států nepodporovali nebo neprovozovali nezákonný, nehlášený 
a neregulovaný rybolov;

4. zdůrazňuje význam práva spotřebitele na to, aby měl vždy jistotu, že zakoupený produkt 
byl uloven legálně; 

5. podtrhuje, že nadměrný rybolov představuje pro biologickou rozmanitost a udržitelné 
mořské prostředí vážnou hrozbu, kterou umocňuje nezákonný rybolov a rovněž 
zdůrazňuje sociální a hospodářské dopady úbytku populace ryb a případná rizika pro 
zabezpečení potravin;

6. zdůrazňuje, že nezákonný rybolov přispívá k nadměrnému odlovu populací ryb, poškozuje 
mořské ekosystémy, představuje druh nekalé soutěže vůči čestným rybářům, vede ke 
ztrátě příjmů tohoto odvětví a ohrožuje přežití pobřežních společenství, zejména 
v rozvojových zemích;

7. zdůrazňuje, že nezákonný rybolov je celosvětovým problémem, který vyžaduje 
mezinárodní spolupráci, a že je nutné jej řešit, ať už jej provozují rybářská loďstva třetích 
zemí nebo loďstva členských států; v tomto ohledu zdůrazňuje, že je třeba mít včasné, 
detailní a přesné údaje o rybářských plavidlech, zejména těch, které jsou spojovány 
s nezákonným, nehlášeným a neregulovaným rybolovem;

8. domnívá se, že důvěryhodnost EU v boji proti nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu na celosvětové úrovni záleží na tom, s jakým nasazením EU 
bojuje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu provozovanému 
jejími vlastními loďstvy a proti prodeji ryb z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného 
rybolovu na vlastních trzích;

9. vyzývá k naléhavému zavedení opatření, která by ukončila využívání „smluvních vlajek“, 
tedy praxe, která rybářským plavidlům umožňuje beztrestně provozovat nezákonnou 
činnost, jež značně poškozuje mořské prostředí, populace ryb, pobřežní společenství, 
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zákonný rybolov a zabezpečení potravin, zejména v rozvojových zemích, a zdůrazňuje, že 
je nutné zajistit, aby na těchto druzích pirátského rybolovu nebyla žádným způsobem 
zainteresována EU;

10. vyzývá Komisi, aby v souladu s pravidly Světové obchodní organizace posoudila, zda by  
dovoz produktů pocházejících ze států, které nezaručují dodržování opatření boje proti 
nezákonnému rybolovu, nemohl být pozastaven nebo zakázán;

11. vyzývá členské státy, aby zajistily zvýšenou ochranu ryb v obdobích a v oblastech jejich 
tření;

12. vyzývá členské státy, aby vyčlenily dostatečné zdroje (lidské, finanční a logistické) za 
účelem plného provedení nařízení rady (ES) č. 1005/2008 o předcházení, potírání 
a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, a vyzývá Komisi, aby 
zahájila řízení o porušení předpisů v případě, kdy tak členské státy nebudou činit;

13. vyzývá členské státy a Komisi, aby zabezpečily potírání nezákonného rybolovu jak na 
moři, tak i ve vnitrozemských vodách, a zdůrazňuje, že je nezbytné přezkoumat 
dostatečnost kontrolních mechanismů a jejich uplatňování v praxi;

14. zdůrazňuje, že boj proti nezákonnému rybolovu představuje základní předpoklad pro 
ochranu mořských ekosystémů a je nezbytným prvkem v rozvoji skutečně udržitelného 
rybolovu; 

15. vyzývá členské státy a Komisi, aby vůči nezákonnému rybolovu uplatňovaly politiku 
nulové tolerance tak, že zajistí plnou dohledatelnost všech rybářských produktů, které jsou 
dováženy do EU, a to především tak, že zřídí celosvětovou databázi DNA populací ryb za 
účelem identifikace zdroje ryb a snazšího stíhání subjektů porušujících předpisy a zaručí, 
že úlovky z nezákonného rybolovu nebudou prodávány v členských státech ani do nich 
dováženy; vyzývá členské státy a Komisi, aby s ostatními velkými účastníky trhu (včetně 
USA, Japonska a Číny) projednaly, jak by mohly zakázat dovoz nezákonně ulovených ryb 
a uplatňovat opatření, která jsou podobná nařízení EU o nezákonném, nehlášeném 
a neregulovaném rybolovu, pokud jde o záměr a přístup;

16. poznamenává, že boj proti nezákonnému rybolovu je do značné míry otázkou politické 
vůle, a proto naléhavě vyzývá členské státy a Komisi k intenzivnějšímu boji proti 
nezákonnému rybolovu, k zajištění toho, aby nařízení EU o nezákonném, nehlášeném 
a neregulovaném rybolovu bylo dodržováno, a k úsilí o zvýšení pozornosti a posílení 
opatření na mezinárodní úrovni, a to s využitím veškerých dostupných prostředků, 
obzvláště v rámci WTO a jiných mezinárodních fór, a posílením spolupráce 
s mezinárodními partnery v zájmu lepšího sledování a kontroly nezákonných, nehlášených 
a neregulovaných rybářských činností a dohledu nad nimi;

17. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit transparentnost nezákonných, nehlášených 
a neregulovaných rybářských činností, a naléhavě vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vynakládaly větší úsilí, pokud jde o zveřejňování informací týkajících se nezákonných, 
nehlášených a neregulovaných rybářských činností, a zavedly systém sdílení informací se 
všemi potenciálně dotčenými státy a mezinárodními organizacemi;
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18. zdůrazňuje potřebu podporovat spolupráci mezi členskými státy EU a třetími zeměmi 
v zájmu boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a v zájmu 
zajištění kapacit rozvojových zemí dodržovat právní předpisy EU;

19. naléhavě vyzývá Komisi, aby odmítla poskytovat podporu z Evropského rybářského 
fondu plavidlům, která se účastní nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu;

20. vítá rozhodnutí Komise zavést „bodovou licenci“ jako další nástroj, pomocí něhož budou 
členské státy schopny odhalit nesrovnalosti ve kterékoli fázi prodejního řetězce a uložit 
tvrdé sankce v případě porušení; 

21. vyzývá Komisi, aby v oblasti rybolovu posílila partnerství s rozvojovými zeměmi a aby se 
zaměřila na jejich schopnosti kontroly a dohledu.
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