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Opatrenia RFMO proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu

V Medzinárodnom akčnom pláne Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) 
na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN rybolov) z roku 
20011 je zdôraznená potreba bojovať proti takémuto rybolovu na otvorenom mori. Kľúčovú 
úlohu v boji proti NNN rybolovu tak zohrávajú regionálne organizácie pre riadenie rybného 
hospodárstva (RFMO), t. j. multilaterálne orgány zodpovedné za riadenie rybolovu na 
otvorenom mori podľa námorného práva OSN.

V akčnom pláne a následnom nariadení EÚ o NNN rybolove2 sa za NNN rybolov považuje 
každý rybolov, ktorý nie je v súlade s príslušnými riadiacimi opatreniami, je neohlásený alebo 
sa vykonáva mimo akéhokoľvek riadiaceho režimu a spôsobom v rozpore s medzinárodným 
právom. Úplná definícia je uvedená v akčnom pláne FAO.

V súčasnosti existuje 18 RFMO. Sieť piatich RFMO poskytuje globálne pokrytie pre tuniaky, 
avšak pokiaľ ide o ďalšie druhy rýb (transzonálne populácie, hlbokomorské druhy atď.), 
naďalej zostávajú obrovské oblasti v oceánoch, v ktorých neplatia žiadne medzinárodne 
dohodnuté opatrenia a rybolov v nich prebieha prakticky neregulovane. Vzťahujú sa na ne len 
všeobecné ustanovenia Dohovoru Organizácie Spojených národov o morskom práve a 
Zmluvy Organizácie Spojených národov o populáciách rýb (týka sa to len štátov, ktoré 
zmluvu ratifikovali). Najviac právnych noriem sa viaže na Atlantický oceán, ale aj tu sa 
vyskytujú medzery. Oblasť Indického a Tichého oceánu je pokrytá len vo veľmi obmedzenom 
rozsahu, aj keď nedávno bol na základe rokovaní dohodnutý vznik dvoch nových RFMO pre 
oblasť južného Tichého oceánu a juhozápadného Indického oceánu a existuje nádej, že 
čoskoro začnú svoju činnosť.

Vo vytieňovaných oblastiach majú RFMO regulačné kompetencie v oblasti hlbokomorského 
rybolovu

                                               
1 Pozri internetovú stránku FAO http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM
2 Nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008 z 29. septembra 2008, ktorým sa ustanovuje systém Spoločenstva na 
prevenciu a odstránenie nezákonného, neohláseného a neregulovaného rybolovu a na odrádzanie od neho.
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Zdroj: Globálny morský program Medzinárodnej únie na ochranu prírody 
http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Pokrytie RFMO pre tuniakovité (hore) a netuniakovité (dole) druhy

Zdroj: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations, vydavateľstvo Chatham 
House, 2007
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Tento pracovný dokument skúma opatrenia v oblasti riadenia rybolovu prijaté piatimi 
významnými RFMO, ktoré tvoria reprezentatívnu vzorku pre všetky v súčasnosti existujúce 
organizácie:

 ICCAT – Medzinárodná komisia pre zachovanie atlantických tuniakov (od roku 
1969)

 NAFO – Organizácia pre rybolov v severozápadnom Atlantiku (1979)
 NEAFC – Komisia pre rybolov v severovýchodnom Atlantiku (1982)
 CCAMLR – Komisia na ochranu živých antarktických morských zdrojov (1982)
 WCPFC – Komisia pre rybolov v západnom a strednom Tichomorí (2004)

Sú medzi nimi aj organizácie veľmi staré (ICCAT) aj veľmi nové (WCPFC). ktoré pokrývajú 
široké geografické územie. Členmi niektorých z nich (napríklad NEAFC) je malý počet 
vyspelých štátov, pričom iné (ICCAT, WCPFC) majú veľkú a spletitú členskú základňu, v 
ktorej sa niekedy preukazuje veľmi zložitá dynamika vzťahov medzi rozvinutými a 
rozvojovými krajinami. Hodnota chránených druhov je veľmi rôznorodá a pohybuje sa od 
väčšinou malých pelagických druhov relatívne nižšej hodnoty (NEAFC) až po veľmi cenné 
ryby, napríklad nototéniu patagónsku (CCAMLR) a tuniaka modroplutvého (ICCAT).

Vo všetkých týchto RFMO boli zaznamenané veľké problémy s NNN rybolovom.

Prijaté opatrenia na boj proti NNN rybolovu

Od času, keď sa prvé RFMO začali v 90. rokoch angažovať v boji proti NNN rybolovu, boli 
prijaté mnohé opatrenia.

Identifikácia plavidiel: Keďže rybolov typu NNN vykonávajú plavidlá, viaceré opatrenia sa 
týkajú jednotlivých plavidiel. Aby sa mohlo prijať akékoľvek opatrenie, plavidlo sa musí dať 
identifikovať. Mnoho plavidiel preto na mori alebo v prístave svoju identitu skrýva alebo sa 
maskuje. Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo vyvinula odporúčaný súbor 
špecifikácií na označovanie a identifikáciu rybárskych plavidiel. V rámci všetkých piatich 
skúmaných organizácií RFMO je označovanie FAO (alebo ekvivalentný systém) povinné pre 
všetky plavidlá loviace v ich regulačnej oblasti.

Registrované plavidlo alebo „biele“ zoznamy: Plavidlá, ktoré zmluvné strany (ZS) alebo 
spolupracujúce nezmluvné strany (SNS) oprávnia loviť v regulačnej oblasti RFMO, sú 
uvedené na zozname registrovaných plavidiel. Ide v zásade o plavidlá, za ktoré ZS/SNS 
preberajú zodpovednosť. Ak je niektoré plavidlo, ktoré nie je na zozname, spozorované pri 
výkone rybolovu, môže byť považované za plavidlo vykonávajúce NNN rybolov. Aj keď 
všetkých päť RFMO využíva zoznam registrovaných plavidiel, ich rozsah pôsobnosti, 
presnosť, ako aj úroveň podrobnosti informácií sa rôznia. V zozname CCAMLR sú napríklad 
uvedené plavidlá všetkých veľkostí, pričom ICCAT uvádza len plavidlá nad 20 metrov. V 
niektorých zoznamoch sú uvádzané aj chladiarenské plavidlá alebo dopravné plavidlá 
(WCPFC, NEAFC, ICCAT). Ak je niektoré plavidlo uvedené na zozname, neznamená to ešte, 
že je v danej oblasti aktívne, a nie je to ani zárukou, že dodržiava predpisy.

NNN alebo „čierne zoznamy“: Do tohto zoznamu patria plavidlá, ktoré a) boli 
identifikované pri rybolovnej činnosti v regulačnej oblasti bez oprávnenia a predpokladá sa, 
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že vykonávajú NNN rybolov, b) majú oprávnenie, ale vykonávajú nelegálny rybolov alebo c) 
figurujú v údajoch o uskutočnenom obchode ako zdroj rýb ulovených NNN rybolovom.
Plavidlá na čiernom zozname sú zvyčajne predmetom sprísneného dohľadu a kontroly a 
vzťahujú sa na ne rôzne sankcie (nemôžu napríklad využívať zariadenia v prístavoch, ani v 
nich vykladať úlovky). Tieto zoznamy môžu veľmi účinne odrádzať jednotlivé plavidlá od 
NNN rybolovu. Podľa NEAFC sa vďaka tomuto zoznamu podarilo v jej oblasti NNN rybolov 
významne obmedziť. Pozitívnym trendom je posun smerom k spoločnému využívaniu 
zoznamov NNN medzi rôznymi RFMO, čím sa zvyšuje ich užitočnosť. Veľkým problémom 
je však to, že sú pomalé, ťažkopádne a politické. Zoznamy sa aktualizujú len na výročnom 
zasadnutí, pričom konkrétne plavidlo sa už dávno môže pohybovať v inej oblasti alebo mohlo 
medzitým zmeniť meno alebo majiteľa. Rozhodnutia o zoznamoch prijímajú samotné 
ZS/SNS, ktoré sa zvyčajne usilujú v zoznamoch neuvádzať vlastné plavidlá, a preto sa v nich 
väčšinou nachádzajú plavidlá z iných štátov, ktoré sú ľahšími terčmi. V NNN zozname 
ICCAT je v súčasnosti uvedených 24 plavidiel, z ktorých 21 je neznámeho pôvodu, jedno je z 
Guiney a dve z Bolívie.

Obchodné sankcie: Len ICCAT využíva čierne zoznamy na to, aby si od vlajkových štátov 
vynútila plnenie zodpovednosti, ktorá pre ne logicky vyplýva. V 90. rokoch minulého storočia 
zakázala ICCAT dovoz určitých produktov (tuniak modroplutvý, tuniak okatý, mečiar veľký) 
z krajín, ktorých plavidlá lovili v jej oblasti bez oprávnenia. Do roku 2003 bol zákazu dovozu 
uplatnený voči ôsmym krajinám. Zákaz mal však z dvoch dôvodov len krátkodobý účinok.
Plavidlá sa preregistrovali do iných krajín, ktoré neboli sankcionované, a sankcionované štáty 
si očistili meno tým, že vstúpili do ICCAT, a sankcie voči nim boli tak zrušené. Žiadne iné 
RFMO nevyužili tento istý postup a dokonca aj ICCAT od neho už takmer úplne upustila. V 
súčasnosti je už predmetom sankcií len tuniak okatý z Bolívie a Gruzínska.

Programy inšpekcií na mori: Inšpekcie na palube a na mori sú nevyhnutnou súčasťou 
účinného programu dohľadu, keďže len na mori je možné najlepšie zistiť, čo sa vlastne deje.
Pri inšpekciách v prístave sa môžu opomenúť dôležité veci. Vo všetkých piatich RFMO môžu 
inšpektori z jednej ZS/SNS nastúpiť na loď inej ZS/SNS, avšak len v NAFO a NEAFC 
existuje pre ZS/SNS povinnosť vyslať inšpekčné plavidlá do tých oblastí rybolovu, ktorých sa 
samotné zúčastňujú.

Tento prístup bol nedávno zavedený aj v prípade rybolovu tuniaka modroplutvého v ICCAT.

Regionálne pozorovateľské programy: RFMO pozorovateľské programy veľmi 
nevyužívajú. Len v NAFO existuje povinnosť, aby bol na každom plavidle v rámci rybolovu 
prítomný pozorovateľ. WCPFC vo svojej oblasti v súčasnosti zriaďuje regionálny program 
pre oblasti otvoreného mora a usiluje sa dosiahnuť 5 % pokrytie do polovice roku 
2012.Prítomnosť pozorovateľov sa vyžaduje len v chovoch a pri využívaní záťahových sietí 
pri rybolove tuniaka modroplutvého v ICCAT. Významnou inováciou v ICCAT je program
pre pozorovateľov v tuniačích chovoch a na chladiarenských plavidlách.

Opatrenia prístavných štátov: RFMO vo všeobecnosti využívajú viac inšpekcie 
v prístavoch, ako na mori. NEAFC, ako aj NAFO od ZS/SNS požadujú inšpekcie najmenej 
15  % vylodení vo svojich prístavoch (aj keď v prípade NEAFC len pokiaľ ide o mrazené 
ryby) a povoľujú vykládku len v tom prípade, ak vlajkový štát potvrdí, že ryby boli ulovené 
legálne. CCAMLR požaduje inšpekcie v prístavoch len pre zubáče. Aj keď ICCAT má 
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protokol pre inšpekcie v prístavoch, tieto sú povinné len pre rybolov tuniaka modroplutvého 
alebo v prípade, že do prístavu vstúpia plavidlá, ktoré nie sú na zozname oprávnených 
plavidiel. WCPFC nemá žiadne požiadavky na inšpekcie v prístavoch a ponecháva túto oblasť 
na každý štát.

Systémy dokumentácie o úlovkoch: Prvou RFMO, ktorá vytvorila osvedčenie potvrdzujúce 
legálnosť úlovku, ktoré musí byť k rybám pripojené v rámci celého reťazca kontroly, bola 
CCAMLR so svojím systémom dokumentácie úlovkov pre zubáče vytvoreným v roku 2000.
ICCAT neskôr vytvorila podobný systém pre tuniaka modroplutvého, tuniaka okatého a 
mečiara veľkého. Ostatné RFMO nevyužívajú žiadne systémy vydávania osvedčení.

Prenajímanie plavidiel: Primárnu zodpovednosť za zabezpečenie súladu má vlajkový štát.
Často sa však stáva, že ZS/SNS si prenajme rybárske plavidlo, ktoré sa plaví pod vlajkou 
štátu, ktorý nie je ZS/SNS. Vlajkový štát v tomto prípade nie je viazaný predpismi RFMO, a 
nie je preto zrejmé, ktorý štát zodpovedá za aktivity plavidla. ICCAT, ako aj NAFO sa 
pokúsili vyjasniť otázku zodpovednosti prenajímajúceho štátu a vlajkového štátu. ICCAT 
vyžaduje prítomnosť pozorovateľov na 10 % plavidiel prenajímaných ZS/SNS.

Prekládka: Vzhľadom na nízky počet inšpekcií na mori a pokušenie neuvádzať v lodnom 
denníku informácie svedomitým spôsobom prekládky na mori poskytujú obrovský priestor na 
vykonávanie NNN rybolovu. V rámci ICCAT si túto skutočnosť uvedomili už pred mnohými 
rokmi a zaviedli všeobecný zákaz prekládok na mori s výnimkou prekládok z plavidiel s 
lovnými šnúrami na registrované chladiarenské plavidlá a tento zákaz podporili požiadavkou, 
aby na palube chladiarenských plavidiel boli systémy monitorovania plavidiel a 
pozorovatelia. WCPFC zakazuje prekládky v prípade využívania záťahových sietí na mori, 
ale v ostatných prípadoch ich umožňuje, ak sa prekládka ohlási a na palube chladiarenského 
plavidla je prítomný pozorovateľ. Ostatné RFMO vyžadujú len obyčajné ohlásenie prekládky.

Treba poznamenať, že formát opatrení sa veľmi líši. NEAFC a NAFO, ktoré často 
spolupracujú, využívajú jediný dokument, v ktorom sú uvedené všetky kontrolné opatrenia a 
ktorý sa jednoducho v prípade potreby aktualizuje. RFMO na ochranu tuniaka využívajú na 
druhej strane desiatky samostatných opatrení, v ktorých je ťažké sa vyznať, často sa 
prekrývajú a niekedy si dokonca protirečia. Prístup NEAFC/NAFO je oveľa zrozumiteľnejší.

Diskusia

Pokiaľ ide o nástroje na boj proti NNN rybolovu, v tejto oblasti je medzi RFMO možné 
pozorovať pomalú, ale istú konvergenciu, ale do zavedenia najúčinnejších možných opatrení 
vo všetkých RFMO je ešte potrebné prejsť dlhú cestu. RFMO potrebujú lepšiu vzájomnú 
koordináciu, ako aj vytvorenie kultúry zdieľania najlepších postupov, aby mohli čerpať zo 
vzájomných skúseností.

Treba mať tiež na pamäti to, že aj v prípade, ak niektorá RFMO zaviedla určité opatrenie na 
zabezpečenie súladu s predpismi, to ešte neznamená, že toto opatrenie aj v plnom rozsahu 
uplatňuje. Jednotlivé ZS/SNS môžu zlyhávať pri plnení rôznych povinností, ktoré im 
vyplývajú z ich funkcie vlajkového štátu, prístavného štátu, prípadne trhového štátu (nemusia 
napríklad uskutočňovať náležité prístavné inšpekcie), resp. ZS/SNS by mohli spoločne 
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odmietnuť uplatňovať v plnom rozsahu nástroje, ktoré majú k dispozícii na potrestanie jedna
druhej (napríklad by nemuseli znížiť niektorej ZS/SNS kvótu ako odpoveď na jej nadmerný 
rybolov).

Boj proti NNN rybolovu je v konečnom dôsledku otázkou politickej vôle. Takmer nič sa 
nezmení, ak vlády nebudú ochotné prijímať všetky možné a potrebné opatrenia proti svojim 
vlastným plavidlám a ďalším súčastiam svojho vlastného rybárskeho priemyslu. Túto situáciu 
výborne ilustruje nedávny vývoj pokiaľ ide o tuniaka modroplutvého. V hodnotení 
fungovania ICCAT boli plne zdokumentované zlyhania ZS/SNS pri riešení problémov 
rybolovu a riadenie rybolovu zo strany ICCAT bolo dokonca označené za „medzinárodnú 
hanbu“. Všetci mohli vidieť, čo sa v rybolove deje, ale ZS/SNS nekonali dostatočne rázne 
a konali príliš neskoro.

ZS/SNS sa vo všeobecnosti snažia konať tak, aby neboli proti ich vlastným priemyslom 
uplatnené žiadne opatrenia. Zásadný význam majú preto rozhodovacie postupy v RFMO.
Pokiaľ sa rozhodnutia prijímajú jednomyseľne, každá ZS/SNS môže vetovať každé opatrenie, 
ktoré považuje za opatrenie v rozpore so svojimi záujmami alebo záujmami svojho 
priemyselného odvetvia. Aj v prípade, ak sa rozhoduje na základe väčšinového hlasovania, 
môžu sa uzatvárať neformálne dohody s cieľom získať dostatočnú podporu na zabránenie 
prijatia opatrení. Čím je niektorá ZS/SNS väčšia a silnejšia, tým ľahšie získa potrebnú 
podporu. Proti takémuto správaniu sa dá najlepšie bojovať tak, že sa zavedie plne 
transparentné rozhodovanie. Praktizuje to len malý počet RFMO a nepomáha ani prítomnosť 
MVO ako pozorovateľov, pretože dohody vznikajú na súkromných stretnutiach.

Všetky tieto dôvody naznačujú, že činnosť RFMO musia hodnotiť nezávislí odborníci.
Niektoré hodnotenia sa už vykonali, ale je potrebné, aby sa uskutočňovali na povinnom 
základe a v pravidelných intervaloch, napríklad každých päť rokov. Pre príslušné RFMO by 
mala existovať aj povinnosť vykonávať všetky opatrenia navrhované v hodnoteniach.

Škody, ktoré spôsobuje NNN rybolov sú vysoké aj napriek tomu, že sa nedajú presne vyjadriť 
v peňažnej hodnote. Ide napríklad o:

 závažné znižovanie populácií rýb spôsobené nekontrolovaným lovom;
 finančné straty pre štáty, pretože NNN rybolov je mimo oficiálnej ekonomiky;
 škody na životnom prostredí spôsobené plavidlami ignorujúcimi opatrenia na jeho 

ochranu;

Vlády často tvrdia, že kontrola a dohľad sú drahé, čo je aj pravda. Ak sa však kontroly nebudú 
vykonávať a NNN rybolov sa nezastaví, cena pre spoločnosť bude oveľa vyššia.


