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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o boji proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni – úloha EU
(2010/2210(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na Úmluvu Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 
1982,

– s ohledem na Úmluvu o biologické rozmanitosti a Deklaraci o životním prostředí a rozvoji 
z Ria přijatou na Konferenci Organizace spojených národů o životním prostředí a rozvoji 
v červnu 1992,

– s ohledem na dohodu Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) k podpoře dodržování 
mezinárodních ochranných a řídících opatření rybářskými plavidly na volném moři 
přijatou na dvacáté sedmé konferenci FAO dne 24. listopadu 1993 („dohoda o dodržování 
opatření“),

– s ohledem na Dohodu o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb 
a vysoce stěhovavých rybích populací z roku 1995 („dohoda OSN z roku 1995 
o populacích ryb“ – UNFSA ze dne 4. srpna 1995),

– s ohledem na Kodex chování pro odpovědný rybolov přijatý FAO na konferenci v říjnu 
1995,

– s ohledem na Úmluvu o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování 
a přístupu k právní ochraně ve věcech životního prostředí přijatou v červnu 1998 
(„Aarhuská úmluva“),

– s ohledem na Mezinárodní akční plán FAO pro předcházení, potírání a odstranění 
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, který Rada FAO schválila 
v červnu 2011,

– s ohledem na sdělení Komise nazvané „Akční plán Společenství pro vymýcení 
nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu“ z května 2002 
(KOM(2002)0180),

– s ohledem na prohlášení přijaté na světovém summitu o udržitelném rozvoji, který se 
konal ve dnech 26. srpna až 4. září 2002 v Johannesburgu,

– s ohledem na své usnesení ze dne 15. února 2007 o provádění akčního plánu EU proti 
nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu1,

– s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008, kterým se zavádí 
systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a 

                                               
1 Úř. věst. C 287E, 29.11.2007, s. 502.
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neregulovaného rybolovu („nařízení o NNN rybolovu“)1, nařízení Rady (ES) č. 1006/2008 
ze dne 29. září 2008 týkající se oprávnění k rybolovným činnostem provozovaným 
rybářskými plavidly Společenství mimo vody Společenství („nařízení o oprávněních 
k rybolovu“)2 a nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení 
kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské 
politiky („nařízení o kontrole“)3,

– s ohledem na dohodu FAO o opatřeních přístavních států k předcházení, potírání a 
odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu přijatou na třicáté šesté 
konferenci FAO, která se konala v Římě v listopadu 2009,

– s ohledem na zprávu Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC) o nadnárodním 
organizovaném zločinu v odvětví rybolovu,

– s ohledem na nadcházející konferenci Organizace spojených národů o udržitelném rozvoji 
(UNCSD), která se bude konat v červnu 2012 v Brazílii,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov a na stanoviska Výboru pro rozvoj a Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2011),

A. vzhledem k tomu, že 71 % planety Země pokrývají oceány, které akumulují 16krát více 
oxidu uhličitého než pevninská část světa a hrají zásadní roli v oblasti klimatu 
a v souvislosti se systémy podílejícími se na podpoře života na celé planetě, přičemž 
poskytují potravu, živobytí, energii a dopravní trasy pro významnou část obyvatelstva,

B. vzhledem k tomu, že je doloženo, že nezákonný, nehlášený a neregulovaný (NNN) 
rybolov se týká množství mezi 11 a 26 miliony tun ročně a odpovídá přinejmenším 15 % 
světových úlovků, což znemožňuje udržitelně řídit využívání světových mořských zdrojů,

C. vzhledem k tomu, že dohoda přijatá na desáté konferenci stran Úmluvy o biologické 
rozmanitosti konané v říjnu 2010 v Nagoji stanovila mezinárodní závazek zastavit ztrátu 
biologické rozmanitosti nejméně o jednu polovinu do roku 2020,

D. vzhledem k tomu, že světové oceány tvoří 90 % stanovišť potřebných pro život na Zemi,

E. vzhledem k tomu, že dvě třetiny světových oceánů nepodléhají jurisdikci států, přičemž 
chybí soudržné politiky, které by mezinárodní vody (volná moře) regulovaly, a současná 
útržkovitá právní úprava vychází především ze zásad svobody volného moře ze 17. století 
a opomíjí mnohé environmentální zásady, které již dlouho platí pro půdu a atmosféru,

1. domnívá se, že NNN rybolov představuje jednu z nejvážnějších hrozeb, kterým je 
biologická rozmanitost světových oceánů vystavena;

2. domnívá se, že nový kontrolní balíček EU, sestávající z nařízení o NNN rybolovu, 
                                               
1 Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 1.
2 Úř. věst. L 286, 29.10.2008, s. 33.
3 Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1.
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nařízení o kontrole a nařízení o oprávněních k rybolovu1, představuje soudržný soubor 
nástrojů boje proti tomuto pustošení oceánů, neboť specifikuje příslušné povinnosti státu 
vlajky, přímořského státu, přístavního státu a státu trhu, které se mají dodržovat jak 
v členských státech EU, tak i ve třetích zemích;

3. trvá na tom, že Komisi a kontrolním orgánům v členských státech je třeba poskytovat 
dostatečné zdroje (lidské, finanční, technologické) umožňující provést tato nařízení 
v plném rozsahu a že by se neměly zdráhat označit zájmy EU a uchylovat se k sankcím, 
bude-li to nutné, vzhledem k tomu, že je v sázce důvěryhodnost EU;

4. vyzývá Komisi, aby zveřejňovala každoroční hodnocení výkonu, jehož členské státy 
dosáhnou v provádění pravidel společné rybářské politiky;

5. domnívá se, že vzhledem k vysoké mobilitě rybích populací, rybářského loďstva a 
kapitálu pro financování loďstev, ale i vzhledem k celosvětové povaze trhů, kde se 
prodávají ryby, je možné NNN rybolov účinně potírat pouze mezinárodní spoluprací;

6. zdůrazňuje, že dřívější omezení možností sledování oceánů a vymáhání práva 
v souvislosti s oceány byla technologickým pokrokem z velké části odstraněna a klíč 
k úspěšnému boji s NNN rybolovem mají v současné době v rukou především samotné 
vlády a rozhodující je jejich politická vůle jednat;

7. domnívá se, že zásadní význam má zlepšení transparentnosti všech aspektů rybářského 
průmyslu a jeho činností, k čemuž patří i sjednání mezinárodních kritérií pro stanovení 
reálného, skutečného vlastnictví plavidel;

8. vyzývá Komisi a členské státy, aby rozšířily své programy finanční a technické podpory 
o programy dozoru ve vodách rozvojových zemí, přičemž je třeba upřednostnit regionální, 
nikoli dvoustranné programy;

9. žádá Komisi, aby přidala dohodu FAO o opatřeních přístavních států, dohodu OSN 
o populacích ryb a dohodu FAO o dodržování opatření na seznam nástrojů, které musí 
země zavést, aby se staly způsobilými pro všeobecný systém preferencí plus 
(v současnosti prochází revizí);

10. má za to, že v regionálních organizacích pro řízení rybolovu (RFMO) musí Evropská unie 
sledovat následující cíle:

• vytvoření registrů rybářských plavidel, včetně podpůrných plavidel, která jsou 
oprávněna provádět rybolov, pro všechny oblasti rybolovu, které spadají do oblasti 
působnosti regionálních organizací pro řízení rybolovu, a rovněž vytvoření seznamů 
lodí, jež jsou identifikovány jako plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a 
neregulovaný rybolov (černých listin), přičemž tyto seznamy by měly být často 
aktualizovány, široce zveřejňovány a koordinovány mezi jednotlivými RFMO;

• posílení výborů pro dodržování závazků působících v regionálních organizacích pro 
řízení rybolovu, aby mohly zkoumat výkon smluvních stran a v případě potřeby 

                                               
1 Nařízení Rady č. 1005/2008, 1006/2008 a 1224/2009.
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ukládat účinné sankce;

• rozšíření seznamu stanovených opatření, která mají přijmout smluvní strany, jako je 
stát vlajky, přístavní stát, pobřežní stát a stát trhu, v rámci jednotlivých organizací pro 
řízení rybolovu;

• vytvoření příslušných programů inspekcí na moři a programů pozorování;

• zákaz překládky na moři;

• rozvoj systémů dokumentace úlovků počínaje nejvýznamnějšími druhy v každé 
RFMO;

• povinná a pravidelná hodnocení výkonu jednotlivých RFMO, s požadavkem, aby 
jednaly v souladu s doporučeným postupem;

11. požaduje urychlené rozšíření sítě regionálních organizací pro řízení rybolovu tak, aby byl 
pokrytý celý rybolov na volném moři a veškeré oblasti volného moře, a to buď zřízením 
nových RFMO, nebo rozšířením mandátu stávajících organizací; domnívá se, že vzhledem 
ke globální povaze NNN rybolovu je nezbytně nutné podstatně zlepšit spolupráci mezi 
regionálními organizacemi pro řízení rybolovu, pokud jde o výměnu informací, sankce 
uplatňované vůči lodím a smluvním stranám a další otázky;

12. plně podporuje současnou iniciativu FAO a kroky zaměřené na vytváření celosvětové 
evidence rybářských plavidel, která by měla být co nejdříve povinná a zahrnovat plavidla 
o prostornosti nad 10 GT;

13. vybízí k rychlému rozvoji systému posuzování výkonu státu vlajky, který v současnosti 
probíhá pod FAO; tento systém by měl fungovat jako nátlakové opatření vůči státům, jež 
neplní své mezinárodní právní závazky; naléhavě vyzývá k nalezení dostatečně 
efektivního mechanismu ukládání sankcí státům, které nezajistí, aby plavidla plující pod 
jejich vlajkou dodržovala všechny příslušné právní předpisy;

14. domnívá se, že by měl být zřízen nový orgán pod záštitou OSN, který bude provádět 
nezávislá posouzení výkonu jak států vlajky, tak regionálních organizací pro řízení 
rybolovu;

15. zdůrazňuje, že koncept odpovědnosti státu trhu je třeba více rozvinout, neboť je to způsob, 
jak zastavit činnost trhů s produkty pocházejícími z NNN rybolovu; je přesvědčen, že EU 
musí bezodkladně diskutovat s ostatními velkými státy trhu, včetně mimo jiné se 
Spojenými státy, Japonskem a Čínou, jak rozvíjet mezinárodní právní nástroje, jež by 
mohly zastavit obchod s rybami pocházejícími z NNN; tyto diskuse by mohly proběhnout 
v rámci Světové obchodní organizace (WTO);

16. vybízí Komisi, aby usilovala o rozvoj celosvětového systému udělování osvědčení;

17. vítá nedávnou zprávu o roli nadnárodního organizovaného zločinu v odvětví rybolovu, 
kterou vydal Úřad OSN pro drogy a kriminalitu (UNODC), a její objasnění toho, jak 
organizované zločinecké skupiny rozšiřují svůj vliv v rybolovném průmyslu, což se týká 
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i činností před rybolovem (dodávka plavidel a posádky, doplnění zásob paliva atd.) a po 
rybolovu (uvedení produktů na trh, přeprava);

18. je velmi znepokojen, že subjekty vykonávající NNN rybolov se dopouštějí takové trestné 
činnosti, jako je obchodování s lidmi, praní špinavých peněz, korupce, nakládání 
s ukradeným zbožím, daňové úniky a celní delikty;

19. plně podporuje doporučení obsažená ve zprávě UNODC, včetně rozšíření mezinárodní 
spolupráce v oblasti šetření trestné činnosti na moři, zlepšení transparentnosti vlastnictví 
rybářských plavidel a činností a odrazování od prodeje rybářských plavidel společnostem, 
které mají nevysledovatelné skutečné vlastníky;

20. konstatuje, že Úmluva OSN o nadnárodním organizovaném zločinu je jeden z dokumentů, 
který byl ratifikován velkým množstvím států a zavazuje smluvní strany ke vzájemné 
spolupráci, pokud jde o vyšetřování, stíhání a soudní postih případů nadnárodní 
organizované trestné činnosti, čímž vytváří součinnost v boji proti NNN rybolovu;

21. domnívá se, že NNN rybolov by se měl stát jednou z prioritních oblastí Interpolu, který 
poskytne zdroje a vyšetřovací pravomoci organizaci určené ke sledování a potírání 
nadnárodních trestních aspektů NNN rybolovu;

22. trvá na tom, aby Evropská unie navrhla, aby se záležitost správy mezinárodních oceánů 
stala prioritou na příštím světovém summitu o udržitelném rozvoji, který se uskuteční 
v roce 2012 v Brazílii při příležitosti 30. výročí Úmluvy Organizace spojených národů 
o mořském právu;

23. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

FAO přijala v roce 2001 akční plán pro boj proti nezákonnému, nehlášenému a 
neregulovanému (NNN) rybolovu, který byl od té doby prohlášen za prioritní téma 
mezinárodního společenství.

NNN rybolov podrývá úsilí o zachování a řízení rybích populací při všech činnostech 
rybolovu. Pokud budou vnitrostátní a regionální organizace pro řízení rybolovu 
konfrontovány s NNN rybolovem, je možné, že svých cílů ohledně řízení nedosáhnou. Tato 
situace může vést ke ztrátě jak krátkodobých, tak dlouhodobých sociálních a hospodářských 
příležitostí a k nepříznivým dopadům na zajišťování potravin a ochranu životního prostředí. 
NNN rybolov může způsobit zhroucení rybolovu nebo může vážně znehodnotit úsilí o obnovu 
populací, které již byly vyčerpány. Existující nástroje na mezinárodní úrovni zabývající se 
NNN rybolovem dosud nebyly účinné, neboť chyběla politická vůle, nebyly stanoveny priority 
a nebyly zajištěny kapacity a zdroje, které by vedly k ratifikaci těchto nástrojů či k přistoupení 
k těmto nástrojům a k jejich provádění. (Akční plán FAO z roku 2001, první odstavec)

Určitého pokroku bylo dosaženo v některých odvětvích rybolovu či některými zeměmi. 
Nicméně na řadě míst je nyní toto tvrzení stejně platné jako v době, kdy bylo napsáno, což 
naznačuje, že je toho ještě třeba hodně učinit.

Rozsah NNN rybolovu nelze vzhledem k jeho charakteru přesně odhadnout, je však známo, 
že je velmi velký. Jedna nedávná studie1 uvádí, že by to mohlo být mezi 11 a 26 miliony tun 
ročně. I ta nejnižší hranice tohoto rozmezí odpovídá 15 % mořských úlovků.

Evropská unie má zvláštní odpovědnost, pokud jde o potírání NNN rybolovu, neboť 
představuje největší trh s rybami na celém světě a je jednou ze světových rybářských 
mocností.

Nedávná nařízení o NNN rybolovu a o kontrole (nařízení Rady 1005/2008 a 1224/2009) 
poskytují EU silné a průlomové nástroje k boji proti NNN rybolovu, neboť definují 
povinnosti i možnosti jak členských států, tak také třetích zemí, které jsou státem vlajky, 
přímořským státem, přístavním státem a státem trhu. Jednoznačně však nemohou odstranit 
NNN rybolov, pokud zůstanou izolovány. Jelikož prozatím většina světových oceánů –
přibližně dvě třetiny – zůstává stranou oblastí jurisdikce států, je jasné, že úsilí na celostátní a 
regionální úrovni nestačí. Tuto bitvu může vyhrát jedině celosvětové společenství, jehož 
jednotliví aktéři budou spolupracovat. 

Dva pracovní dokumenty poskytly základní informace o některých iniciativách, které byly 
přijaty mezinárodním společenstvím v rámci Organizace spojených národů (OSN) a 
regionálních organizací pro řízení rybolovu (RFMO). Zpráva konkrétně navrhuje, co by EU 
měla podporovat a navrhovat na vhodných fórech.

                                               
1 Agnew DJ., Pearce J., Pramod G., Peatman T., Watson R. a kol. (2009): Odhad celosvětového rozsahu 
nezákonného rybolovu. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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Zastřešující téma transparentnosti

NNN rybolov je usnadňován nedostatečným přístupem k informacím, skrýváním se za roušku 
„zachování důvěrnosti“ a „soukromí“. Opakující se téma v řadě analýz o NNN rybolovu je 
nedostatečná transparentnost týkající se názvů plavidel a identity jejich skutečných vlastníků. 
Je jasné, že to slouží zájmům bezskrupulózních provozovatelů, kteří se pokoušejí vyhnout se 
odhalení. Taková nejasnost může mít mnoho podob, zjevných i méně viditelných, od skrývání 
členů posádky za název plavidla s cílem vyhnout se identifikaci na moři až po vytváření sítě 
fiktivních společností v některých zemích, které utajují jméno vlastníka lodi, či využívání 
států vlajky, které neplní povinnosti, a odmítají tím své závazky. Ke zlepšení transparentnosti 
musí být realizována široká škála opatření.

Evropská unie jdoucí příkladem

Díky novým právním předpisům se EU, zatím na papíře, vyzbrojila mocnými nástroji pro boj 
proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Má-li EU přesvědčit ostatní 
státy, aby následovaly jejího příkladu, musí sama postupovat bezchybně. Nestačí, že zapíše na 
seznam nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu plavidla ze třetích zemí, 
případně vytvoří soupis třetích zemí, které nespolupracují. Nesmí se zdráhat zapsat na seznam 
i plavidla z EU či uvalit sankce na ty členské státy, které pravidla společné rybářské politiky 
neprosazují, třebaže označit a zostudit členský stát, který neplní své povinnosti, je politicky 
velmi nesnadné. Komisi i členským státům je zároveň nutné poskytnout dostatečné zdroje, 
aby mohly provést tato nařízení v plném rozsahu.

Od roku 2003 do roku 2006 Komise zveřejňovala výsledky výkonu členských států v otázce 
uplatňování pravidel společné rybářské politiky. K této iniciativě je třeba se v zájmu 
transparentnosti a rovných podmínek pro všechny vrátit.

EU financuje prostřednictvím různých rozpočtových linií řadu programů dozoru 
v rozvojových zemích. Tuto oblast je nutno rozšířit a koordinovat ji s obdobnými projekty na 
úrovni členských států. Většina mezinárodních nástrojů, například dohoda FAO o opatřeních 
přístavních států, dohoda Organizace spojených národů o populacích ryb a dohoda FAO 
o dodržování opatření, zahrnuje ustanovení týkající se financování rozvojových zemí a právě 
prostřednictvím přijatých ustanovení by EU mohla vyvíjet činnost.

Jednoduchým, avšak důležitým krokem, který by EU mohla jednostranně přijmout v zájmu 
zlepšení transparentnosti, je umístit názvy vlastníků rybářských plavidel v EU a jejich 
oprávnění na veřejnou doménu.

Iniciativy na půdě mezinárodních organizací

Mezi stávajícími regionálními organizacemi pro řízení rybolovu panují velké rozdíly 
v přístupu k nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu a právní úpravě této 
oblasti, včetně sankcí, které ukládají v rámci jeho potírání. EU může podpořit řadu nástrojů, 
které mohou přímo či nepřímo omezovat nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov:

 další regionální organizace pro řízení rybolovu nebo rozšíření mandátu těch stávajících 
i na oblasti a druhy, které v současnosti regulovány nejsou;
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 registry rybářských plavidel, včetně podpůrných plavidel, která jsou oprávněna 
provádět rybolov, pro všechny rybolovu, které spadají do oblasti působnosti 
regionálních organizací pro řízení rybolovu, a rovněž seznamy lodí, jež jsou 
identifikovány jako plavidla provádějící nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov 
(černé listiny), přičemž tyto seznamy by měly být často aktualizovány, široce 
zveřejňovány a koordinovány mezi jednotlivými RFMO;

 posílené výbory pro dodržování závazků, které budou zkoumat výkon smluvních stran 
a v případě potřeby ukládat účinné sankce;

 rozšíření opatření států vlajky, pobřežních států, přístavních států a států trhu v rámci 
jednotlivých regionálních organizací pro řízení rybolovu;

 programy pro provádění inspekcí na moři a programy pozorování;
 zákaz překládky na moři;
 systémy dokumentace úlovků počínaje nejvýznamnějšími druhy v každé RFMO; 
 povinná a pravidelná hodnocení výkonu jednotlivých RFMO, prováděná nezávislým 

orgánem, například OSN, s požadavkem, aby jednaly v souladu s doporučeným 
postupem.

V každém případě je však s ohledem na globální povahu rybolovu nezbytné většinu těchto 
myšlenek provádět (či přinejmenším koordinovat) v jednotlivých RFMO. Souběžně s prací 
v rámci RFMO by EU mohla podporovat stávající globální iniciativy (realizované například 
FAO) a zároveň navrhovat nové:

 finančně i politicky podporovat celosvětovou evidenci rybářských plavidel, která by 
měla být co nejdříve povinná a zahrnovat veškerá plavidla (včetně podpůrných) 
o prostornosti nad 10 GT, resp. nad 12 metrů;

 podpořit rychlý rozvoj systému hodnocení výkonu státu vlajky;
 podpořit ratifikaci či přistoupení států k mezinárodním právním nástrojům v oblasti 

rybolovu (dohoda FAO o opatřeních přístavních států, dohoda Organizace spojených 
národů o populacích ryb a dohoda FAO o dodržování opatření) například tím, že tyto 
nástroje budou zařazeny na seznam nástrojů, které musí země zavést, aby se staly 
způsobilými pro všeobecný systém preferencí plus1 (v současnosti prochází revizí);

 světová databáze genetického materiálu populací ryb, která by umožnila identifikovat 
druh a populaci, z nichž rybí produkt pochází.

Spolupráce mezi státy trhu

Nařízení EU o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu je mimořádně dobrou 
iniciativou, má-li však být v maximální míře účinné, musí je podpořit další hlavní trhy 
s rybolovnými produkty a samozřejmě i mezinárodní společenství jako celek. Kdyby ryby 
pocházející z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu odmítala jen EU, byly by 
nevyhnutelně zalezeny nové trhy. Je velmi důležité, aby o odstranění dovozu ryb 
pocházejících z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu usilovaly mimo jiné 
Spojené státy, Japonsko a Čína. Komise by měla vyvinout intenzivní diplomatickou iniciativu 
a diskutovat s hlavními státy trhu o opatřeních, která mohou přijmout ve prospěch svých trhů, 
i o případných opatřeních, jež lze přijmout na mnohostranné a světové úrovni.

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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Další s tím spojenou možnost zlepšit vysledovatelnost je třeba podstatně zvýšit používáním 
osvědčení o úlovku u ryb, které vstupují na mezinárodní trh. Dvě organizace RFMO již 
takový systém přijaly a EU by měla osvědčení prosazovat jako obecný nástroj boje proti 
obchodu s rybami pocházejícími z nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu.
Konečným cílem by měl být vznik celosvětového systému osvědčení o úlovku, přičemž by 
tím však neměla být vytvářena necelní překážka obchodu. Jen stěží si lze představit, že by 
některá země mohla obhajovat ryby pocházející z NNN rybolovu, v EU se však proti nařízení 
o NNN rybolovu zvedl při jeho prvním předložení hlasitý odpor.

Aspekty organizovaného zločinu v oblasti nezákonného, nehlášeného a neregulovaného 
rybolovu

Většina výše uvedených návrhů jsou běžné aspekty dobrého řízení rybolovu, o nichž se 
hovoří již řadu let a které jsou již, přinejmenším v některých oblastech, v nějaké podobě 
realizovány. Poměrně novým prvkem je uznání faktu, že v oblasti NNN rybolovu operují 
zločinecké skupiny. Taková účast může mít podobu klasických zločineckých gangů 
provádějících činnosti spojené s rybolovem, častěji se však jedná o přijetí některých jejich 
technik na podporu rybolovu – může jít o obchodování s lidmi, otrockou práci, daňové úniky, 
praní špinavých peněz, celní podvody, korupci, nakládání s ukradeným zbožím atd.

Nová zpráva Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu1 objasňuje, do jaké míry je světový 
rybolovný průmysl takovými aktivitami ohrožen, a nabízí velmi pochmurný obrázek 
pronikání složek organizovaného zločinu do činností rybolovu v EU i na celém světě.

Tyto kriminální složky mohou být vysoce organizované, využívat sofistikovaných technik, 
například se uchylovat do finančních a daňových rájů, které mají skrýt identitu skutečných 
vlastníků, a dále se mohou registrovat ve státech vlajky, které nejsou schopny nebo ochotny 
plnit své závazky v oblasti vymáhání práva. Někdy se může jednat o velké a složité struktury 
používající flotily rybářských plavidel sdílející stejné sítě pro zásobování a stejné cesty 
distribuce a uvádění na trh, které často legalizují svůj nezákonný úlovek za pomoci legálně 
ulovených ryb. Rybářská plavidla jsou někdy využívána i pro pašování drog, zbraní či 
dokonce teroristů. Provázanost rybolovu a zločineckých organizací se zvyšuje a prohlubuje.

Zpráva činí řadu doporučení, která si zaslouží podporu EU, přičemž některá se překrývají 
s výše uvedenými myšlenkami:

 zlepšení schopnosti vyšetřovat organizovanou trestnou činnost na moři, zejména 
prostřednictvím rozšíření koordinace mezi mnoha různými orgány vymáhajícími právo 
(v oblasti cel, finanční kriminality, obchodování s drogami atd.);

 zlepšení transparentnosti a vysledovatelnosti ryb s cílem odhalit trestnou činnost a 
snížit zisk jejích pachatelů;

 sledování, či raději zákaz prodeje použitých rybářských plavidel společnostem, u nichž 
nejde vysledovat skutečného vlastníka, registrovaným pod vlajkou státu, který 
nesplňuje podmínky;

                                               
1 UNDOC. 2011. Nadnárodní organizovaný zločin v odvětví rybolovu. Dostupné na adrese 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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 zlepšení sledování činnosti rybářských plavidel a jejich kontaktu s plavidly 
obchodními.

Považovat NNN rybolov za ojedinělé případy selhání vymáhání práva v oblasti rybolovu je v 
dnešní době zkrátka příliš zjednodušující. Země musí své zdroje v oblasti práva i řízení této 
nové realitě přizpůsobit a plně využít nástrojů, které již jsou k dispozici v případě jiných 
druhů trestné činnosti, k boji proti NNN rybolovu, do něhož jsou zapojeny zločinecké 
skupiny, což se týká i činností souvisejících s rybolovem probíhajících před rybolovem a po 
samotném rybolovu.

Úmluva OSN o nadnárodním organizovaném zločinu má 159 smluvních stran; tyto strany 
mají povinnost jednat a spolupracovat v rámci boje proti NNN rybolovu, jsou-li do něj 
zapojeny složky organizovaného zločinu.

Závěry

Rybolov je celosvětovým odvětvím, stejně jako jím nutně je jeho součást – nezákonný, 
nehlášený a neregulovaný rybolov. Z výše uvedeného je zřejmé, že pro boj proti NNN 
rybolovu je nezbytná spolupráce na celosvětové úrovni.

Světové oceány jsou společným dědictvím lidstva a jejich zachování je jeho sdílenou 
odpovědností.

Z toho logicky vyplývá, že pro řízení rybolovu, zejména na volných mořích, je nutný systém 
globální správy oceánu. Současný přístup je zcela nevyhovující. 

Je nutné sjednat mezinárodní dohody, aby se zajistilo, že právo rybolovu bude podmíněno 
minimálním kritériem týkajícím se transparentnosti vlastnictví, činnosti a úlovků, 
vysledovatelnosti produktu atd., a že státy, které nebudou své povinnosti plnit, o svá 
rybolovná práva přijdou. 

Závěrem je nutno podotknout, že realizace řady výše uvedených doporučení si vyžádá nemalé 
prostředky. Pro mnohé rozvojové země by nalezení takových zdrojů mohlo znamenat 
problém, proto je třeba nalézt způsob, jak jim poskytnout pomoc. To není v této době nic 
neobvyklého. Taková pomoc by však neměla být bezpodmínečná – selhání na straně zemí 
přijímajících pomoc by mělo mít stejné důsledky jako v případě jiných zemí, například 
v podobě zákazu vývozu.


