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Opatření přijatá regionálními organizacemi pro řízení rybolovu v rámci boje proti 
nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu

Mezinárodní akční plán opatření v oblasti nezákonného, nehlášeného a neregulovaného 
(NNN) rybolovu1, který v roce 2001 vyhlásila Organizace OSN pro výživu a zemědělství 
(FAO), zdůrazňuje nezbytnost bojovat proti NNN rybolovu na volném moři. V tomto ohledu 
tudíž sehrají klíčovou úlohu regionální organizace pro řízení rybolovu (RFMO)
a mnohostranné orgány, které v souladu s Úmluvou OSN o mořském právu nesou 
odpovědnost za řízení rybolovu na volném moři. 

Podle plánu a podle následně vydaného nařízení EU o NNN rybolovu 2 patří k nezákonnému, 
nehlášenému a neregulovanému rybolovu takový rybolov, který nedodržuje příslušná opatření 
pro řízení rybolovných zdrojů, není ohlášený nebo který je prováděn v rozporu
s mezinárodním právem a mimo jakýkoliv režim řízení rybolovných zdrojů. Úplná definice je 
součástí plánu FAO.

V současné době existuje osmnáct organizací RFMO. Na celosvětové úrovni funguje síť pěti 
organizací RFMO zaměřených na populace tuňáka, avšak u jiných druhů (tažných populací 
ryb, hlubinných druhů atd.) stále existují velké plochy oceánů, na něž se nevztahují žádná 
mezinárodně dohodnutá opatření pro řízení rybolovu – v těchto vodách je rybolov skutečně 
neregulovaný, až na obecná ustanovení Úmluvy OSN o mořském právu nebo dohodu OSN
o rybích populacích (platné pouze pro státy, které ji ratifikovaly). V tomto ohledu má nejlepší 
pokrytí Atlantický oceán, avšak i některé jeho části nejsou zahrnuty. Indický a Tichý oceán je 
pod kontrolou ve velmi omezené míře, nicméně v nedávné době bylo vyjednáno ustavení 
dvou nových organizací RFMO v jižním Tichém oceánu a v jihozápadním Indickém oceánu, 
které by v dohledné době mohlo vstoupit v platnost.

Zvýrazněné oblasti spadají pod regulační pravomoc organizací RFMO v oblasti lovu 
hlubinných druhů ryb

                                               
1 Viz webové stránky organizace FAO: http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM. 
2 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, 
potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
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Zdroj: Celosvětový program pro moře Světového svazu ochrany přírody (IUCN)  
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Pokrytí organizacemi RFMO, které se zaměřují na tuňáka (výše) a na ostatní druhy (níže) 

Zdroj: Doporučené osvědčené postupy pro regionální organizace pro řízení rybolovu. Chatham House, 2007.
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Tento pracovní dokument se zabývá opatřeními, která v oblasti řízení rybolovu přijalo pět 
významných organizací RFMO, jejichž výběr byl zvolen tak, aby dostatečně vykreslil 
rozmanitost všech v těchto v současné době působících organizací:

 ICCAT – Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ustavena roku 
1969)

 NAFO – Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (1979)
 NEAFC – Komise pro rybolov v severovýchodním Atlantiku (1982)
 CCAMLR – Komise pro zachování živých mořských zdrojů v Antarktidě (1982)
 WCPFC – Komise pro rybolov v západním a středním Tichém oceánu (2004)

Mezi těmito organizacemi jsou jak organizace, které působí již dlouhou dobu (komise 
ICCAT), i organizace nedávno založené a pokrývají široké geografické rozpětí. Některých
z nich, jako například komise NEAFC, se účastní malý počet průmyslových zemí, zatímco 
skupina členů dalších organizací (komise ICCAT a WCPFC) je rozsáhlá a smíšená, což 
dokresluje to, že dynamika mezi rozvinutými a rozvojovými státy je v některých případech 
obtížná. Hodnota druhů, na něž jsou vybrané organizace RFMO zaměřeny, se výrazně liší –
od převážně malých pelagických druhů s relativně nízkou hodnotou (komise NEAFC) po 
velmi cennou ledovku patagonskou (komise CCAMLR) a tuňáka obecného (komise ICCAT).

Všechny tyto organizace RFMO se potýkají se zásadními problémy v oblasti NNN rybolovu. 

Opatření přijatá v rámci boje proti NNN rybolovu

První pokusy organizací RFMO o boj proti NNN rybolovu pochází z devadesátých let, a od té 
doby byla vyzkoušena řada opatření. 

Označení plavidla: Za NNN rybolov nesou odpovědnost jednotlivá plavidla, tudíž se několik 
opatření vztahuje právě na ně. Má-li se jakýmkoli způsobem zasáhnout, musí být možné dané 
plavidlo identifikovat, pročež řada plavidel svou totožnost na moři nebo v přístavu skrývá či 
maskuje. Organizace FAO vyvinula referenční soubor znaků pro označení a identifikaci 
rybářských plavidel. Všech pět výše zmíněných organizací RFMO vyžaduje označení 
plavidel, která loví v oblasti spadající pod jejich působnost, podle norem FAO nebo podle 
obdobného systému.

Seznamy registrovaných plavidel – „bílé listiny“: Plavidla, která jsou prostřednictvím 
svých smluvních stran nebo spolupracujících nesmluvních stran (strany CPC) oprávněna lovit
v oblasti spadající pod působnost organizací RFMO, jsou uvedena na seznamu registrovaných 
plavidel. V zásadě je tomu tak, že za tato plavidla přebírají strany CPC odpovědnost. Je-li 
zpozorováno rybářské plavidlo, které na seznamu není uvedeno, lze předpokládat, že je 
zapojeno NNN rybolovu. Všech pět organizací RFMO má k dispozici seznam registrovaných 
plavidel, jejich rozsah se však liší co do přesnosti údajů a podrobnosti informací. Například 
seznam komise CCAMLR obsahuje plavidla všech velikostí, avšak na seznamu komise 
ICCAT figurují pouze plavidla, jejichž délka přesahuje 20 metrů. Některé seznamy zahrnují
i chladírenská plavidla (tzv. reefers) nebo dopravní plavidla (komise WCPFC, NEAFC, 
ICCAT). Skutečnost, že je plavidlo na seznamu, neznamená, že je v dané oblasti aktivní, ani 
není zárukou, že dodržuje příslušná pravidla.
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Seznamy NNN – „černé“ listiny: Jsou na nich uvedena plavidla, která a) nemají povolení, 
byla spatřena při rybolovu v regulační oblasti organizací RFMO a o nichž se předpokládá, že 
jsou zapojeny do NNN rybolovu, b) mají povolení, avšak loví nelegálně, nebo c) která se
v obchodních údajích objevují jako dodavatelé ryb pocházejících z NNN rybolovu. Plavidla 
figurující na černé listině jsou obvykle podrobena zvýšenému dohledu, přísnějším kontrolám
a vztahují se na ně různé sankce (např. odepření využití přístavních zařízení, včetně vyložení 
úlovků). Tyto seznamy mohou velmi efektivně odrazovat jednotlivá plavidla od NNN 
rybolovu – komise NEAFC svému seznamu připisuje výrazné snížení NNN rybolovu ve své 
oblasti. Podíl sdílených seznamů NNN mezi organizacemi RFMO narůstá, čímž se násobí
i jejich přínos. Hlavní problém však spočívá v tom, že jsou pomalé, těžkopádné a politické.
K aktualizaci seznamů dochází pouze na výroční schůzi a do doby jejího konání může 
plavidlo z dané oblasti odplout nebo změnit jméno či majitele. Rozhodnutí o zařazení na 
seznam činí strany CPC, jež obvykle usilují o vynechání svých vlastních plavidel, pročež na 
seznamech plavidel NNN obvykle figurují plavidla zemí, která nejsou smluvní stranou,
a tudíž představují snadnější cíl. Například seznam plavidel NNN komise ICCAT v současné 
době obsahuje 24 plavidel – 21 plavidel plujících pod neznámou vlajkou, jedno pod vlajkou 
Guineje a dvě pod vlajkou Bolívie. 

Obchodní sankce: Pouze komise ICCAT využívá černé listiny k tomu, aby dovedla 
odpovědnost státu vlajky do logického závěru. V roce 1990 zakázala dovoz některých 
produktů (tuňáka obecného, tuňáka velkookého a mečouna) ze zemí, pod jejichž vlajkou 
plavidla v oblasti spadající pod působnost komise ICCAT operovala bez povolení. Do roku 
2003 byl zákaz dovozu uvalen celkem na osm zemí. Účinek však bylo krátkodobý a to ze 
dvou důvodů. Plavidla přijala vlajku jiných zemí, na něž sankce uplatněny nebyly, a země, 
proti nimž uplatněny byly, si vylepšily reputaci přistoupením do komise ICCAT, čímž byly 
veškeré sankce zrušeny. Žádné další organizace RFMO tento přístup nezaujaly, a dokonce
i komise ICCAT jeho využívání téměř opustila, jelikož v současné existují obchodní sankce 
pouze na tuňáka velkookého z Bolívie a Gruzie.

Programy inspekcí na moři: Vstup na palubu a inspekce na moři tvoří nezbytnou součást 
účinného systému dohledu, neboť pouze na moři lze získat úplnou představu o tom, co se 
odehrává. Při inspekci v přístavu mohou uniknout důležitá fakta. Všech pět organizací RFMO 
umožňuje inspektorům jedné strany CPC vstoupit na palubu plavidel jiné strany CPC, ale 
pouze organizace NAFO a komise NEAFC vyžadují, aby strany CPC vysílaly inspekční 
plavidla na kontrolu rybolovu, na němž se samy podílejí. Tento příklad nedávno následovala 
komise ICCAT pro oblast rybolovu tuňáka obecného. 

Regionální programy pozorovatelů: Programy pozorovatelů organizace RFMO příliš 
nevyžívají. Pouze organizace NAFO vyžaduje, aby byl na každém rybářském plavidle 
přítomen jeden pozorovatel. Komise WCPFC zřizuje regionální program pro oblasti na 
volném moři, které spadají pod její působnost, a jejím cílem je v polovině roku 2012 
dosáhnout 5% pokrytí. Přítomnost pozorovatelů je jinak vyžadována pouze na farmách a 
v místech, kde se k lovu tuňáka obecného využívají košelkové nevody. Významnou inovací 
komise ICCAT je program pro pozorovatele na farmách tuňáka a na chladírenských 
plavidlech.

Opatření přístavních států: Organizace RFMO spíše spoléhají na inspekce v přístavu než na 
moři. Komise NEAFC a organizace NAFO vyžadují, aby strany CPC prováděly inspekce na 
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nejméně 15 % vykládek ve svých přístavech (u komise NEAFC se to však vztahuje pouze na 
zmrazené ryby) a aby vyložení produktů povolily pouze tehdy, pokud stát vlajky potvrdí, že 
ryby byly uloveny legálním způsobem. Komise CCAMLR vyžaduje inspekce v přístavu jen
u ledovek. Komise ICCAT z inspekcí v přístavu pořizuje písemný zápis, který je však 
povinný pouze pro úlovky tuňáka obecného, nebo tehdy, pokud do přístavu vpluje loď, která 
není na seznamu povolených plavidel. Komise WCPFC nemá pro inspekce v přístavu 
stanoveny žádné zvláštní požadavky; ty jsou tedy ponechány ke zvážení každému přístavnímu 
státu.

Systémy dokumentace úlovků: Komise CCAMLR jako první z organizací RFMO 
vypracovala potvrzení o legalitě úlovku pro celou délku zpracovatelského řetězce a v roce 
2000 vytvořila systém dokumentace úlovků pro ledovku. Komise ICCAT později vyvinula 
podobný systém pro tuňáka obecného, tuňáka velkookého a mečouna. Žádné další organizace 
RFMO systém certifikace nepřijaly.

Nájem plavidel: Primární odpovědnost za dodržování pravidel nese stát vlajky. Často však 
dochází k tomu, že si strana CPC pronajme rybářské plavidlo plující pod vlajkou státu, který 
není smluvní stranou. Stát vlajky tedy není vázán pravidly organizace RFMO, a tudíž není 
jasné, který ze států odpovídá za činnost plavidla. Komise ICCAT i organizace NAFO se 
pokusily objasnit odpovědnost náležející státu, který si plavidlo pronajal, a státu vlajky. 
ICCAT požaduje, aby na 10 % plavidel pronajatých stranami CPC byl přítomen pozorovatel.

Přeložení nákladu: Vzhledem k tomu, že k inspekcím na moři dochází zřídka a že lodní 
deník svádí k neúplným záznamům, překládky na moři představují obrovskou mezeru v NNN 
rybolovu. Komise ICCAT si tuto skutečnost uvědomila před mnoha lety a zavedla všeobecný 
zákaz překládek na moři, s výjimkou překládek z plavidel lovících na dlouhou lovnou 
šňůru na registrovaná chladírenská plavidla, a podepřela tento zákaz požadavkem, aby 
chladírenská plavidla využívala systémy sledování plavidel a aby zároveň na jejich palubě 
byli přítomni pozorovatelé. Komise WCPFC zakazuje překládky plavidlům, které využívají 
košelkové nevody, ostatním je však umožňuje pod podmínkou, že o tom podají zprávu a že na 
chladírenské lodi je přítomen pozorovatel. Ostatní organizace RFMO jednoduše vyžadují, aby 
překládky byly hlášeny.

Je třeba podotknout, že podoba opatření se značně liší. Komise NEAFC a organizace NAFO, 
které často spolupracují, mají jeden jediný dokument, který obsahuje všechna kontrolní 
opatření a jejž jednoduše aktualizují podle potřeby. Oproti tomu organizace RFMO zaměřené 
na tuňáka mají desítky samostatných opatření, která jsou poměrně chaotická, často se 
překrývají a někdy si dokonce protiřečí. Společný přístup komise NEAFC a organizace 
NAFO je daleko srozumitelnější.

Rozprava

Nástroje, které organizace RFMO přijímají v rámci boje proti NNN rybolovu, se pomalu ale 
jistě sbližují, nicméně před tím, než všechny organizace budou využívat ta nejefektivnější 
možná opatření, je ještě dlouhá cesta. Je třeba, aby organizace RFMO své činnosti lépe 
koordinovaly a vytvořily si kulturu osvědčených postupů, díky čemuž si budou moci 
navzájem předávat zkušenosti.
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Rovněž je třeba mít na paměti, že přijme-li jedna organizace RFMO určité opatření, jímž chce 
dosáhnout dodržování pravidel, neznamená to, že toto opatření bude v plné míře provedeno. 
Jednotlivé strany CPC nemusí dostát povinnostem, které jim vyplývají z postavení státu 
vlajky, přístavního státu, pobřežního státu nebo obchodujícího státu (například neprovedou 
řádnou inspekci v přístavu), nebo se mohou společně rozhodnout v plné míře nevyužít 
nástrojů, které mají k dispozici, aby si navzájem udílely sankce (například tím, že některé 
strany CPC nesníží kvótu stanovenou pro nadměrný rybolov).

Boj proti NNN rybolovu je nakonec otázkou politické vůle. Dokud nebudou vlády ochotny 
přijmout veškerá možná a nezbytná opatření proti svým vlastním plavidlům a dalším částem 
svého rybářského průmyslu, dojde jen k velmi malým změnám. Tuto skutečnost dokonale 
dokládají nedávné události v souvislosti s tuňákem obecným. Přezkum výsledků komise 
ICCAT jednoznačně prokázal, že strany CPC při řešení problémů v odvětví rybolovu selhaly,
a to do té míry, že řízení rybolovu komisí ICCAT označil za „mezinárodní ostudu“. To, co se
v rybolovu dělo, bylo všem zcela jasné, avšak strany CPC učinily příliš málo a příliš pozdě.

Obecně vzato, strany CPC vynakládají veškeré úsilí na to, aby předešly dopadům opatření na 
svůj vlastní průmysl. Rozhodovací proces v rámci organizací RFMO má tudíž mimořádný 
význam. Rozhodnutí jsou přijímána jednomyslně a dokud tento stav potrvá, bude jakákoli 
strana CPC moci vetovat jakékoli opatření, o němž se domnívá, že není v jejím zájmu nebo
v zájmu jejího průmyslu. Dokonce i v případě, že jsou rozhodnutí přijímána většinou hlasů, 
mohou být uzavřeny neformální dohody, díky nimž lze získat dostatečnou podporu
a opatřením zabránit. Čím je strana CPC větší a silnější, tím snadněji získává nezbytnou 
podporu. Nejlepší způsob prevence tohoto chování je úplná transparentnost rozhodovacího 
procesu. Procesu jsou přítomny nevládní organizace jako pozorovatelé, a přesto se jen 
malému počtu organizací RFMO daří dosáhnout transparentnosti, neboť dohody jsou 
uzavírány v soukromí.

Ze všech těchto důvodů je nezbytné, aby výsledky činností organizací RFMO posuzovali 
nezávislí odborníci. Některá taková hodnocení již byla uskutečněna, ta však musí probíhat 
povinně a pravidelně, například každých pět let. Budou-li v rámci hodnocení navržena nějaká 
opatření, mělo by jejich provedení být pro dotyčnou organizaci RFMO povinné.

Cena za NNN rybolov je vysoká, přestože nelze přesně vyčíslit jeho peněžní hodnotu. 
Zahrnuje:

 závažné vyčerpání populací způsobené úlovky, které se vymykají jakékoli kontrole;
 příjmy vlád, které nelze zachytit, jelikož úlovky nespadají do oficiálního 

hospodářství;
 poškození životního prostředí plavidly, která ignorují ochranná opatření;

Vlády často tvrdí, že kontroly a dohled jsou nákladné, což je pravda. Nicméně nebudou-li 
kontroly uplatněny a nebude-li NNN rybolov vymýcen, zaplatí společnost mnohem vyšší 
cenu.


