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Možné mezinárodní činnosti zaměřené na boj proti nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (dále jen FAO) přijala v roce 2001 Mezinárodní 
akční plán pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu, který se stal v případě většiny zemí a regionálních organizací 
základem jejich úsilí o odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.  
Plán obsahuje mnoho opatření, k jejichž přijetí se vyzývá mezinárodní společenství  všechny 
státy v jejich příslušných úlohách: stát vlajky, přímořský stát, přístavní stát, stát trhu nebo stát 
skutečného vlastnictví, a také jejich státní příslušníci. Plán zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby 
mezinárodní společenství jednalo společně a uceleně.

Vzhledem k tomu, že mezinárodní právní aparát pracuje pomalu, nedošlo v případě některých 
opatření navržených v plánu před deseti lety k žádnému výraznému pokroku.  Tato opatření 
byla projednána na zasedání výboru FAO pro rybolov (dále jen COFI) v roce 2011. 

Ačkoli EU také obvykle pracuje pomalu, pokročila v boji proti nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu rychleji než mnoho jiných zemí a v roce 2002 přijala svůj vlastní 
akční plán a na základě zprávy z vlastního podnětu poslankyně Aubertové1 z roku 2007 své 
nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu. Nynějším úkolem EU je 
přesvědčit ostatní státy, aby přijaly podobná opatření a aby v jiných iniciativách rychleji 
dosáhly pokroku. Také nastal čas vyhodnotit akční plán EU, k čemuž by mělo docházet každé 
čtyři roky.

Tento pracovní dokument projednává jak opatření navrhovaná či přijatá pod záštitou 
organizace FAO, tak další mezinárodní iniciativy, které by EU měla rozvíjet.

Iniciativy organizace FAO

Jedním z nejneřešitelnějších problémů mezinárodního práva v oblasti rybolovu je zajištění 
odpovědnosti státu vlajky, jež spočívá v povinnosti států požadovat, aby plavidla plující pod 
jejich vlajkou dodržovala jak ochranná a řídící opatření, tak mezinárodní požadavky týkající 
se pracovních podmínek, bezpečnosti atd. Plavidla, která se takovým opatřením snaží 
vyhnout, často mění státní příslušnost, aby mohla plout pod vlajkami států, které nejsou 
schopné nebo ochotné uplatňovat příslušná pravidla. Raným pokusem zamezit takovému 
převádění plavidel mezi různými vlajkami byla dohoda FAO o shodě z roku 1993, která 
vstoupila v platnost v roce 2003. Původním ambiciózním záměrem bylo vyjednat úmluvu, 
podle které by státy vlajky musely plnit své zákonné povinnosti, ale došlo pouze k dohodě, ve 
které se státy zavazují plnit tyto povinnosti a vyměňovat si seznamy svých plavidel o délce 
přesahující 24 metrů, která mohou lovit na volném moři. Do března 2011 tuto dohodu 
ratifikovalo pouze 39 států. 

V roce 2009 organizace FAO zahájila nový pokus o vyřešení tohoto problému tentokrát tím, 
že vypracovala kritéria posuzování výkonu státu vlajky a možné kroky, jež mohou být 
přijaty, proti plavidlům plujícím pod vlajkami států, které tato kritéria neplní. Je důležité, že 
se uvažuje o možnosti, kdy by výkon státu vlajky nehodnotil pouze daný stát, ale kdyby bylo 
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hodnocení prováděno také na základě některého mezinárodního či mnohostranného procesu 
(například regionální správní organizací pro rybolov (RFMO) nebo jiným orgánem) v souladu 
s Úmluvou OSN o mořském právu. Postup organizace FAO se dále uplatňuje, další technická 
konzultace je naplánována na květen 2011.

Myšlenka vytvářet seznam plavidel se zdá být stravitelnější než kodifikace odpovědnosti státu 
vlajky. V roce 2007 výbor COFI souhlasil se zahájením diskusí o celosvětové evidenci 
rybářských plavidel  vytvoření seznamu rybářských, chladírenských a nákladních plavidel 
spolu s údaji o jejich fyzických vlastnostech, vlastnících, licencích atd., která by byla určena 
jedinečným stálým číslem pro každé plavidlo, ať už změní jméno, vlajku, vlastníka atd. Tento 
princip se podobá rybolovnému registru EU. Odborná konzultace FAO v roce 2010 vydala 
doporučení, aby se evidence zpočátku týkala plavidel o prostornosti větší než 100 GT či 
delších než 24 metrů, přičemž by během osmi let zahrnula i plavidla o prostornosti větší než 
10 GT nebo plavidla delší než 12 metrů bez ohledu na místo rybolovu. Ve výboru COFI 
v roce 2011 došlo k dohodě, že evidence bude dobrovolná, než aby se vytvořil závazný právní 
nástroj. Na financování je nutno do nejvyšší možné míry použít obvyklý rozpočet FAO, který 
může zpomalit či omezit míru zavádění evidence.

Kontroly a provádění inspekcí plavidel při jejich připlutí do přístavu jsou zásadní, a tak je 
jedním z největších úspěchů v rámci výše zmíněného plánu vyjednání závazné Dohody o 
opatřeních přístavních států.  V současné době probíhá ratifikace dohody, aby mohla 
vstoupit v platnost. Ke dni 17. března 2011 ji podepsalo 23 států, ale ratifikovaly ji pouze dva 
státy. Dohoda by měla zlepšit systém přístavních kontrol také v EU, neboť problémy jsou 
dobře známé. Nejčastěji zmiňovaným přístavem v souvislosti s nedostatečnými inspekčními 
postupy je Las Palmas de Gran Canaria, ale i v případě mnoho dalších přístavů v celé EU bylo 
rovněž zjištěno, že umožnily vykládku ryb pocházejících z nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu. Všechny členské státy musí zlepšit svůj výkon. Vzhledem 
k tomu, že je to předmětem samostatné zprávy (zprávy poslankyně Fraga Estévezové), nebude 
se o něm již dále pojednávat. 

Současné iniciativy EU

Komise pravidelně uvádí, že rozvojové státy často potřebují finanční, technickou nebo jinou 
pomoc ke splnění svých povinnosti jakožto přímořských států, zejména pokud jde o činnosti 
v oblasti dohledu. V rámci předchozího programu dohod o rybolovu se EU obvykle snažila 
přinejlepším pouze s částečným úspěchem přesvědčit třetí země, aby vydávaly část finančního 
příspěvku na sledování rybolovu. Podle novějších dohod o partnerství v oblasti rybolovu 
některé země zahrnují sledování do svých víceletých odvětvových programů.

Tyto programy jsou i nadále předmětem vnitrostátního úsilí, avšak mobilita lodí provádějících 
nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov si žádá, aby byly rozvíjeny regionální 
programy. Prvním regionálním plánem kontroly financovaným (3,5 milionu EUR) ze strany 
EU v letech 20042008 Evropským rozvojovým fondem (ERF) byl pilotní projekt 
v jihozápadním Indickém oceánu, který zahrnoval výlučné hospodářské oblasti Komor, 
Madagaskaru, Seychel a Mauriciu. Po něm následoval další program ERF na roky 
20102014, jenž byl rozšířen i na Keňu a Tanzanii. Další program v tomtéž regionu, který byl 
původně zamýšlen na tři roky (2007–2010), ale později byl prodloužen do konce roku 2011, 
je spravován GŘ MARE v celkové výši nákladů dosahujících 10 milionů EUR. Zahrnuje 
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výlučné hospodářské oblasti Komor, Réunionu, Madagaskaru, Seychel a Mauriciu. Mezi 
předměty financování patří oblast výměny údajů a informací, školení a námořní a vzdušné 
hlídky. Hodnotící zpráva bude k dispozici v říjnu 2011.

V oblasti působnosti subregionálního výboru pro rybolov v západní Africe (od Mauritánie 
jižně ke Sierra Leone včetně Kapverd) financuje fond ERF další projekt (5 milionu EUR z 
EU), aby posílil institucionální a jiné kapacity koordinačního útvaru pro kontrolní akce 
(SOCU). Tento projekt byl zahájen teprve v lednu 2011 po dlouhém zpoždění způsobeném 
institucionálními problémy.

V jižním Tichém oceánu se v letech 20102014 realizuje další projekt fondu ERF (4 miliony 
EUR z EU) s cílem pomoci v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 
rybolovu tím, že podpoří regionální integraci a činnosti v oblasti společného dohledu.

Trestní hlediska nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu

Za některými druhy rybolovu, zejména těmi s úlovky velmi vysoké hodnoty, zčásti stojí 
subjekty činné v organizovaném zločinu. To se týká rybolovu tuňáka obecného a rybolovu za 
pomoci unášených tenatových sítí ve Středozemním moři, rybolovu ušní v Jižní Africe 
a rybolovu ledovky patagonské.  Ne všichni, kteří se na tomto rybolovu podílejí, patří ke 
zločineckým skupinám, ale je známo, že zločinecké skupiny se na nezákonném, nehlášeném 
a neregulovaném rybolovu podílejí, což vede k trestným činům v oblasti životního prostředí. 

Je však čím dál zjevnější, že se zločinecké skupiny podílejí na činnostech jak před, tak po 
samotném rybolovu a že se metody vyvinuté v jiných oblastech obchodní činnosti, které jsou 
častěji spojovány s organizovaným zločinem – drogy, praní špinavých peněz, korupce atd. –
přizpůsobují tak, aby byly uplatnitelné i v odvětví rybolovu. Převážení materiálu a dodávek, 
praní špinavých peněz, daňové úniky, pašování, uvádění nezákonných výrobků na trh, 
obchodování s lidmi – to vše jsou v současné době zjištěné praktiky v různých druzích 
rybolovu. 

Tyto skupiny mohou představovat poměrně volná uskupení osob, nikoliv to, co si běžně 
představujeme pod pojmem „organizovaný zločin“. Nicméně jsou organizované natolik, aby 
vytvořily fiktivní společnosti s cílem utajit totožnost skutečných vlastníků plavidel 
provádějících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, podle potřeby pluly pod 
vlajkami jiných států, praly své peníze v daňových rájích atd. V boji proti takovému 
důmyslnému jednání je zapotřebí široké mezinárodní spolupráce.

Je jasné, že zatímco za mnohými činnostmi v oblasti nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu stojí jednotliví rybáři nebo plavidla, existuje zde mnoho případů, 
ve kterých rybáři či plavidla jednají společně, nebo dokonce spiklenecky nebo ve kterých 
využívají podpory ze strany zločineckých skupin (financování, doplnění zásob a paliva na 
moři, nábor rybářů přistěhovalců, vyhýbání se vykládce nebo kontrole dovozu, využívání 
fiktivních společností za účelem utajení skutečných vlastníků atd.).

Vzhledem k tomu, že v mnoha případech se jedná o činnosti nadnárodní povahy, lze uplatnit 
Úmluvu OSN proti nadnárodnímu organizovanému zločinu (UNTOC). Podle této úmluvy se 
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„organizované zločinecké skupiny“ mohou skládat i z pouhých tří osob, které jednají spolu s 
cílem spáchat závažný trestný čin. Tato definice je velmi široká. Úmluva UNTOC, jeden 
z právních aktů OSN, který byl ratifikován velkým množstvím států, umožňuje přeshraniční 
zapojení a spolupráci příslušníků mnoha donucovacích orgánů, kteří jsou odborníky 
v oblastech, jako jsou daňové ráje, praní špinavých peněz, celní delikty, obchodování s lidmi 
a další druhy zločinu. 

Vlády se dosud klonily k tomu, že přistupovaly k nezákonnému, nehlášenému 
a neregulovanému rybolovu jako k otázce ochrany rybolovných zdrojů a problémů se 
správou, a přitom odhlížely od těchto dalších hledisek. Je nutné vyvinout daleko větší úsilí, 
aby docházelo k prosazování právních předpisů a procesům v oblasti trestního soudnictví, 
kdykoliv to bude možné.  Jednou z organizací, na které by mohlo být apelováno, je Interpol. 
Je rovněž zapotřebí výměny údajů citlivých ze soudního hlediska.

Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) má v dubnu tohoto roku zveřejnit zprávu o 
výskytu nadnárodního organizovaného zločinu v odvětví rybolovu a o nejistém postavení 
odvětví rybolovu v souvislosti s trestnými činnostmi. Zpráva bude zahrnovat mnoho příkladů 
z EU a z jiných oblastí a předpokládá se, že bude návodem pro další úsilí v předcházení a 
v boji proti těmto trestným činnostem. 

Další iniciativy a myšlenky

Všechny z výše zmíněných iniciativ stejně jako činnosti regionálních správních organizací pro 
rybolov tak, jak bylo popsáno v pracovním dokumentu č.1, již byly nějakým způsobem 
zahájeny, i když některé z nich jsou na úplném začátku. Měly by se zvážit další myšlenky 
ohledně činností, které vyžadují mezinárodní spolupráci, kterou by EU mohla podpořit.

Některé, nikoli všechny, regionální správní organizace pro rybolov prošly 
hodnocením, ale neexistuje zde žádný požadavek, aby se na základě tohoto hodnocení 
přijala opatření. Je zapotřebí vyvinout mechanismus, který zajistí, aby byla pravidelná 
hodnocení povinná, a který stanoví, že regionální správní organizace pro rybolov musí 
provést doporučení vyplývající z těchto hodnocení.
EU svým nařízením o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu převzala 
vedoucí úlohu ve světě, avšak musí přidělit dostatečné prostředky k zajištění toho, aby 
toto nařízení bylo dodržováno a nestalo se pouhou hrozbou na papíře. Urychleně musí 
být zahájeno jeho projednávání s dalšími hospodářsky významnými státy (USA, 
Japonsko, Čína), aby právní předpisy EU jednoduše neodsunuly ryby pocházející z 
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu na jiné trhy. 
V důsledku toho by se, bude-li to možné v rámci WTO, mělo jednat o globálním 
mechanismu zakazujícím obchod s rybami pocházejícími z nezákonného, nehlášeného 
a neregulovaného rybolovu.
 Světová databáze DNA rybích populací, nejprve těch, které jsou nejčastěji předmětem 
obchodu s rybami pocházejícími z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného 
rybolovu, by měla nevyčíslitelnou hodnotu pro určení původu ryby a napomohla by 
stíhání. 


