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Možné medzinárodné opatrenia na boj proti nezákonnému, neohlásenému 
a neregulovanému rybolovu

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) prijala v roku 2001 Medzinárodný 
akčný plán na boj proti nezákonnému, neohlásenému a neregulovanému rybolovu (NNN 
rybolov), na odrádzanie od neho a jeho odstránenie, ktorý sa stal základným kameňom úsilia 
väčšiny krajín a regionálnych organizácií na odstránenie NNN rybolovu. Obsahuje mnohé 
opatrenia, ktoré medzinárodné spoločenstvo môže prijať, podľa rôznych úloh všetkých 
druhov štátov – vlajkové štáty, pobrežné štáty, prístavné štáty, trhové štáty, štáty skutočného 
vlastníctva, ako aj ich štátnych príslušníkov. V pláne sa zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
medzinárodné spoločenstvo konalo spoločne a jednotne.

Keďže medzinárodný právny mechanizmus funguje pomaly, v súvislosti s niektorými 
opatreniami navrhnutými v pláne pred desiatimi rokmi sa dosiahol len malý pokrok. O týchto 
opatreniach sa diskutovalo na schôdzi Výboru FAO pre rybné hospodárstvo v roku 2011. 

Hoci EÚ pracuje zvyčajne tiež pomaly, v boji proti NNN rybolovu postupuje rýchlejšie ako 
mnohé ostatné štáty, keď prijala svoj vlastný akčný plán v roku 2002 a po iniciatívnej správe 
pani Aubertovej1 v roku 2007 nariadenie o NNN rybolove. Teraz je úlohou EÚ presvedčiť 
ostatné krajiny, aby prijali podobné opatrenia a aby spoločne rýchlejšie pokročili v ďalších 
iniciatívach. Nastal tiež čas vyhodnotiť akčný plán EÚ, čo sa má robiť každé štyri roky.

V tomto pracovnom dokumente sa analyzujú opatrenia navrhnuté alebo prijaté v rámci FAO, 
ako aj ďalších medzinárodných iniciatív, ktoré by mala EÚ uskutočňovať.

Iniciatívy FAO

Jeden z najvážnejších problémov medzinárodného práva v oblasti rybolovu je zabezpečenie 
zodpovednosti vlajkového štátu – uložiť vlajkovým štátom povinnosť, aby od plavidiel 
plaviacich sa pod ich vlajkou vyžadovali dodržiavanie ochranných a riadiacich opatrení, ako 
aj medzinárodných požiadaviek týkajúcich sa pracovných podmienok, bezpečnosti atď. 
Plavidlá, ktoré chcú tieto opatrenia obísť, často menia štátnu príslušnosť, aby sa plavili pod 
vlajkou štátov, ktoré nevedia alebo nechcú uplatňovať príslušné pravidlá. Prvým pokusom 
o zabránenie takýmto zmenám vlajky bola v roku 1993 dohoda FAO o dodržiavaní opatrení, 
ktorá nadobudla účinnosť v roku 2003. Počiatočným, ambicióznym cieľom bolo dohodnúť sa 
na dohovore, ktorý by vlajkovým štátom nariaďoval plnenie ich zákonných povinností, ale 
vznikla z toho len dohoda, v ktorej sa členské štáty zaviazali plniť tieto zodpovednosti 
a vymieňať si zoznam svojich lodí dlhších ako 24 metrov, ktoré sú schopné rybolovu na 
otvorenom mori. K marcu 2011 ratifikovalo túto dohodu len 39 štátov. 

V roku 2009 začala organizácia FAO ďalší pokus o riešenie problému, tentoraz 
prostredníctvom vypracovania kritérií na hodnotenie činnosti vlajkových štátov a možných 
krokov voči plavidlám plaviacim sa pod vlajkou štátov, ktoré tieto kritériá nespĺňajú. Dôležité 
je, že sa zvažuje možnosť, aby činnosť vlajkového štátu nehodnotil len samotný príslušný štát, 
ale aby hodnotenie prebiehalo tiež prostredníctvom určitého medzinárodného alebo 
multilaterálneho procesu (ako napríklad prostredníctvom regionálnych organizácií pre 
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riadenie rybného hospodárstva – RFMO alebo iných orgánov) v súlade s námorným právom 
OSN. Proces FAO pokračuje, ďalšia technická konzultácia je naplánovaná na máj 2011.

Myšlienka zoznamu plavidiel vyzerá prijateľnejšie ako kodifikovanie zodpovednosti 
vlajkového štátu. Výbor FAO pre rybné hospodárstvo súhlasil v roku 2007, že začne diskusie 
o globálnom registri rybárskych plavidiel s cieľom vytvoriť zoznam rybárskych plavidiel, 
chladiarenských plavidiel a zásobovacích plavidiel spolu s údajmi o ich fyzických 
vlastnostiach, majiteľoch, licenciách atď., každé plavidlo by bolo identifikované pomocou 
jedinečného čísla, ktoré by lodi zostávalo napriek zmenám mena, vlajky, majiteľa atď. 
Koncepcia je podobná ako register EÚ pre rybolov. Odborná konzultácia FAO v roku 2010 
odporučila, aby register platil najprv pre plavidlá väčšie ako 100 GT alebo dlhšie ako 
24 metrov a v priebehu ôsmich rokov by sa zahrnuli aj plavidlá väčšie ako 10 GT alebo dlhšie 
ako 12 metrov bez ohľadu na to, kde lovia ryby. Vo Výbore FAO pre rybné hospodárstvo sa 
v roku 2011 rozhodlo, že register bude dobrovoľný, a nevytvorí sa záväzný právny nástroj. 
Bežný rozpočet FAO sa má čo najviac využívať na financovanie, čo by mohlo obmedziť 
rýchlosť alebo rozsah jeho vykonávania.

Kontroly a inšpekcie plavidiel pri príchode do prístavu sú kľúčové a jeden z úspechov 
dosiahnutých v rámci plánu je záväzná dohoda o opatreniach prístavných štátov. Dohoda je 
v súčasnosti v procese ratifikácie, aby mohla nadobudnúť účinnosť. K 17. marcu 2011 ju 
podpísalo 23 štátov, ale ratifikovali ju len dva štáty. Táto dohoda by mala zlepšiť systémy 
prístavných kontrol aj v EÚ, keďže problémy sú dobre známe. Najčastejšie zmieňovaný 
prístav z hľadiska zlých inšpekčných postupov je Las Palmas de Gran Canaria, ale zistilo sa, 
že aj mnoho ďalších prístavov v celej EÚ dovoľuje vykládky NNN rýb. Všetky členské štáty 
musia zlepšiť svoju činnosť. Keďže to je predmetom samostatnej správy (správa pani 
Fragovej), nebude sa to tu ďalej rozoberať. 

Súčasné iniciatívy EÚ

Komisia často tvrdí, že rozvojové štáty často potrebujú finančnú, technickú alebo inú pomoc, 
aby mohli plniť svoje zodpovednosti pobrežných štátov, najmä pokiaľ ide o činnosti dohľadu. 
V rámci svojho predchádzajúceho programu dohôd v oblasti rybného hospodárstva sa EÚ 
zvyčajne snažila presvedčiť tretie krajiny, aby časť svojich finančných príspevkov vynaložili 
na dohľad nad rybolovom, úspech EÚ v tejto oblasti bol však prinajlepšom obmedzený. 
V rámci nových dohôd o partnerstve v odvetví rybného hospodárstva zaraďujú niektoré štáty 
dohľad do svojich viacročných sektorových programov.

Zostávajú vnútroštátnymi snahami a mobilita NNN flotíl núti k vypracovaniu regionálnych 
programov. Prvý regionálny plán dohľadu, ktorý EÚ financovala, bol pilotný projekt 
Európskeho rozvojového fondu (ERF) od roku 2004 do roku 2008 v juhozápadnom Indickom 
oceáne, ktorý zahŕňal výhradné hospodárske zóny Komor, Madagaskaru, Seychel a Maurícia 
(prostriedky EÚ vo výške 3,5 milióna EUR). Potom nasledoval ďalší program ERF od 
roku 2010 do roku 2014, ktorý sa rozšíril aj na Keňu a Tanzániu. Ďalší program v rovnakom 
regióne, ktorý mal byť pôvodne na tri roky od roku 2007, ale neskôr sa predĺžil do konca roku 
2011, riadi GR MARE, celkové náklady tohto programu sú 10 miliónov EUR. Pokrýva 
výhradné hospodárske zóny Komor, Rénionu, Madagaskaru, Seychel a Maurícia. 
Financované aktivity zahŕňajú výmenu údajov a informácií, vzdelávanie a námorné a letecké 
hliadky. V októbri 2011 má byť predložená hodnotiaca správa.
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V oblasti Subregionálnej komisie pre rybárstvo v západnej Afrike (Mauritánia na juh od 
Sierra Leone vrátane Kapverd) financuje ERF ďalší projekt (prostriedky EÚ vo výške 
5 miliónov EUR) na posilnenie inštitucionálnych a ďalších kapacít Jednotky na koordináciu 
operácií dohľadu. Projekt sa začal až v januári 2011 po dlhom oneskorení spôsobenom 
inštitucionálnymi problémami.

V južnom Tichom oceáne sa od roku 2010 do roku 2014 realizuje ďalší projekt ERF 
(prostriedky EÚ vo výške 4 miliónov EUR), ktorého cieľom je podporovať boj proti NNN 
rybolovu prostredníctvom podporovania regionálnej integrácie a aktivít spoločného dohľadu.

Kriminálne stránky NNN rybolovu

Niektoré výlovy rýb, zvyčajne tie s veľmi hodnotnými úlovkami, uskutočňujú čiastočne 
organizované kriminálne subjekty. Do tejto kategórie patrí rybolov tuniaka modroplutvého 
a rybolov pomocou unášaných sietí v Stredozemí, rybolov ustríc v Južnej Afrike a rybolov 
nototénie patagónskej. Nie všetci, ktorí sa zúčastňujú na takýchto rybolovoch, patria do 
zločineckých skupín, ale je známe, že tieto zločinecké skupiny vykonávajú NNN rybolov, čo 
predstavuje trestnú činnosť proti životnému prostrediu. 

Je čoraz očividnejšie, že zločinecké skupiny sa zapájajú aj do činností pred a po samotnom 
úkone rybolovu a že metódy, ktoré sa vyvinuli v iných typoch obchodu zvyčajne spojeného 
s organizovaným zločinom – drogy, pranie špinavých peňazí, korupcia atď. – sa prispôsobujú, 
aby slúžili aj priemyslu NNN rybolovu. Spôsoby prepravy materiálu a zásob, pranie peňazí, 
daňové úniky, pašovanie, obchodovanie s nezákonnými výrobkami, obchodovanie s ľudskými 
bytosťami – to všetko je teraz možné vidieť pri rôznych rybolovoch. 

Takéto skupiny môžu byť pomerne voľné združenia ľudí, a nie to, čo sa normálne považuje za 
„organizovaný zločin“. Predsa však sú dostatočne dobre organizované, aby zriadili nastrčené 
spoločnosti na utajenie identity skutočných vlastníkov plavidiel zaoberajúcich sa NNN 
rybolovom, aby vymieňali vlajky podľa potreby, aby prali svoje špinavé peniaze 
prostredníctvom daňových rajov atď. Na boj proti takémuto dômyselnému konaniu je 
potrebná rozsiahla medzinárodná spolupráca.

Samozrejme, mnohé NNN činnosti páchajú rybári alebo plavidlá, ktorí konajú samostatne, je 
však mnoho prípadov, keď rybári alebo plavidlá konajú spoločne alebo dokonca 
konšpiratívne alebo využívajú pomoc, ktorú poskytujú zločinecké skupiny (financovanie, 
doplňovanie zásob a paliva na mori, nábor migrujúcich rybárov, vyhýbanie sa kontrolám pri 
vykládke alebo dovozným kontrolám, využívanie nastrčených spoločností na utajenie 
skutočných vlastníkov atď.).

Keďže v mnohých prípadoch majú tieto činnosti nadnárodnú povahu, je Dohovor OSN proti 
nadnárodnému organizovanému zločinu (UNTOC) dôležitý. Podľa tohto dohovoru môže 
„organizovaná zločinecká skupina“ pozostávať z troch osôb konajúcich spoločne s cieľom 
spáchať závažný trestný čin. Toto vymedzenie je veľmi široké. UNTOC, ktorý patrí medzi 
najviac ratifikované právne texty OSN, umožňuje cezhraničné zapojenie a spoluprácu 
širokého okruhu orgánov na presadzovania práva, ktoré sú odborníkmi na také záležitosti, ako 
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sú daňové raje, pranie peňazí, colné podvody, obchodovanie s ľuďmi a iné druhy trestných 
činov.

Vlády majú sklon pristupovať k NNN rybolovu najmä ako k problému ochrany a riadenia 
rybolovu, pričom ignorujú tieto ostatné stránky. Musí sa vynaložiť omnoho väčšie úsilie na 
zapojenie bežných procesov presadzovania práva a trestného súdnictva všade, kde to je 
možné. Interpol by mohol byť jednou z organizácií, na ktoré by sa mohlo obrátiť. Potrebný je 
tiež systém na výmenu právne citlivých informácií.

Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) má v apríli tohto roka zverejniť správu 
o výskyte nadnárodného organizovaného zločinu v odvetví rybolovu a o zraniteľnosti 
odvetvia rybolovu voči trestnej činnosti. Správa bude obsahovať mnohé príklady z EÚ 
a iných oblastí a mala by poskytnúť usmernenie pre ďalšie snahy o zabránenie a boj proti tejto 
trestnej činnosti. 

Ďalšie iniciatívy a plány

Všetky uvedené iniciatívy, ako aj aktivity RFMO opísané v pracovnom dokumente č. 1 už 
určitým spôsobom prebiehajú, aj keď niektoré z nich sa sotva začali. Mali by sa zvážiť ďalšie 
nápady krokov, ktoré si vyžadujú medzinárodnú spoluprácu a ktoré by EÚ mohla podporiť.

 Niektoré, ale nie všetky RFMO boli hodnotené, ale neexistuje nijaká požiadavka, že 
musia prijať opatrenia na základe odporúčania hodnotenia. Musí sa vypracovať 
mechanizmus, aby bolo vykonávanie týchto hodnotení v pravidelných intervaloch 
povinné a aby boli RFMO povinné vykonať výsledné odporúčania.

 EÚ prevzala so svojím NNN nariadením globálnu vodcovskú úlohu, ale musí vyčleniť 
dostatočné prostriedky, aby bolo toto nariadenie dodržiavané a neostalo len na papieri. 
Musí rýchlo začať rokovať s ostatnými veľkými trhovými štátmi (USA, Japonsko, 
Čína), aby sa nestalo, že právne predpisy EÚ len presunú NNN ryby na iné trhy. 
Nakoniec, mal by sa, možno v rámci WTO, dohodnúť globálny mechanizmus na 
zákaz obchodu s NNN rybami.
 Svetová databáza DNA populácie rýb začínajúc rybami, ktorých sa NNN obchod 
najviac týka, by mala obrovský význam pri určovaní zdroja rýb a podporila by súdne 
stíhanie.


