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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ – SHRNUTÍ SKUTEČNOSTÍ A ZJIŠTĚNÍ 

Trh s rybami v Evropské unii je největším trhem na světě, který pojme čtvrtinu veškerého 

dovozu. V roce 2016 jsme ve srovnání s výrobou rybích produktů a produktů akvakultury 

v EU ve výši 6,2 milionu tun dovezli 8,8 milionu tun těchto produktů. Naše závislost 

na dovozu téměř 60 % celkových dodávek má zřejmý dopad na politiku v odvětví rybolovu 

a obchodu v EU. 

Trh EU je diskriminační, pokud jde o ryby a podmínky, které je nutné splnit k jejich uvedení 

na trh. Tato diskriminace odvětví rybolovu v EU neprospívá. 

Podmínky pro plavidla EU 

Je nutné zvážit předpisy a normy, které musí odvětví rybolovu v EU splňovat. Veškerý 

provoz loďstva EU se řídí společnou rybářskou politikou. Jak je výboru známo, jedná se 

o rozsáhlý a podrobný soubor právních předpisů zabývajících se celou řadou aspektů 

rybolovu, přičemž dodržování předpisů ze strany členských států zajišťuje komplexní 

kontrolní režim (nařízení 1005/2008, 1224/2009, 2017/2403). 

Loďstvo EU musí navíc být v souladu se širokou paletou dalších odvětví politiky týkajících se 

mj. pracovních norem, výcviku, bezpečnosti plavidel, znečišťování a dalších norem týkajících 

se životního prostředí, předpisů v oblasti zdanění, fiskálních předpisů a fytosanitárních 

předpisů. 

Výsledkem jsou přísné normy týkající se ryb ulovených loďstvem EU, které se dostávají 

na trh EU. Tak by to mělo být, jelikož spotřebitel EU se musí spolehnout na to, že výrobek 

je kvalitní a čerstvý, a také na to, že v průběhu jeho výroby byly dodrženy sociální, 

ekonomické a environmentální normy. Spotřebitel však ani není informován o tom, že danou 

rybu chytila loď EU – jedná se totiž o „dobrovolně uváděnou informaci“. 

Dodržování veškerých uvedených opatření, pravidel a norem v oblasti daní, rybolovného 

zařízení splňujícího dané předpisy, přiměřených výdělků, méně znečišťujících motorů, 

skladování ryb při vhodné teplotě a dalších podmínek je však spojeno s reálnými náklady. 

Ryby ulovené subjekty EU musejí v konečném důsledku dosáhnout na trhu určité ceny, aby 

byl rybolov rentabilní, zatímco soutěží s výrobky hospodářských subjektů mimo EU, 

pro které nutně neplatí stejná omezení. 

Podmínky pro plavidla mimo EU 

Ryby ulovené subjekty ze třetích zemí, které jsou dováženy do EU, musejí splňovat jiné 

podmínky. Obchodování s velmi malým počtem druhů mořských živočichů omezuje smlouva 

CITES. Fytosanitární normy EU se prosazují na základě dvoustranných dohod s třetími 

zeměmi, které Komisi poskytují seznam rybářských plavidel a zpracovatelských zařízení, jež 

by měla splňovat normy EU a mohou vyvážet svou produkci do Unie. Cílem nařízení 

o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu je zajistit, aby ryby dovážené do EU 

nepocházely z tohoto rybolovu. 

Existuje řada nařízení týkajících se cel (GSP, GSP+, vše kromě zbraní, autonomní celní kvóty 

apod.), která se však spíše než podmínek přístupu na trh týkají primárně výše cla, které má 

být uhrazeno. Nařízení o systému GSP+ vyžaduje ratifikaci a uplatňování řady mezinárodních 

právních nástrojů (které se netýkají rybolovu), pokud se však Komise domnívá, že se tak 
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neděje, ztrácí daná země preferenční clo, dovoz jejích rybích výrobků však není zakázán. 

A konečně existuje předpis s potenciálně širokým záběrem – nařízení 1026/2012 

o neudržitelném rybolovu –, který může omezit přístup ryb na trh EU tím, že Unii umožňuje 

zakázat dovoz ze zemí, které odmítají spolupráci při řízení rybích populací ve společném 

zájmu. 

Existují rovné podmínky? 

Vzhledem k právním předpisům EU, a to jak k těm, které se vztahují na oblast rybolovu, tak 

i k jiným předpisům, se jednoznačně ukazuje, že hlavním nástrojem k zajištění rovných 

podmínek mezi rybími produkty vyrobenými v rámci EU a dovezenými rybami, které všichni 

podle vlastního prohlášení podporují, je nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném 

rybolovu. Kdykoli dojde k diskuzi ohledně toho, jak zabránit nekalé konkurenci tím, že se 

některým rybím produktům zabrání ve vstupu na trh EU, ihned se objeví odpověď, že to je 

úlohou uvedeného nařízení. Tato odpověď je naivní a pokrytecká, jelikož nařízení 

o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu bylo vytvořeno pouze proto, aby se 

zabránilo vstupu nezákonně ulovených ryb na trh EU. 

Nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu 

Přijetí nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu bylo v rámci 

celosvětového boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu předělem. 

O této problematice bylo už mnoho napsáno, včetně zcela aktuálního krátkého přehledu 

a infografiky výzkumné služby EP1. Komise provedla vlastní hodnocení a Výbor pro rybolov 

před několika lety financoval studii zabývající se uplatňováním uvedeného nařízení. Své 

zprávy zveřejnily rovněž nejrůznější zástupci občanské společnosti. 

Většina analýz se shoduje na tom, že nařízení funguje dobře. Existuje stále se rozšiřující 

seznam zemí, které poté, co byly označeny za nespolupracující a co se ocitly na unijním 

seznamu zemí, které v boji proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu 

nespolupracují, zlepšily řízení rybolovu a kontrolní systémy, aby si zachovaly přístup 

na největší trh s rybami na světě. Vzhledem k tomu, že zatím se žádná další země neosmělila 

a nezavedla podobný nástroj, který by zabránil vstupu nezákonně chycených ryb na svůj trh, 

je skutečně s podivem, do jaké míry toto nařízení ovlivňuje celosvětové řízení rybolovu.  

Uplatňování uvedeného nařízení se samozřejmě neobejde bez problémů. Členské státy 

uplatňují jeho ustanovení, včetně ověřování osvědčení o úlovku, kontrol v místě dovozu 

do EU a uložených sankcí, odlišně. Navzdory značnému úsilí Komise stále ještě neexistuje 

jiný seznam plavidel, která jsou zapojena do nezákonného, nehlášeného a neregulovaného 

rybolovu, než jsou seznamy regionálních organizací pro řízení rybolovu. Přestože už bylo 

dosaženo značného pokroku, je stále co zlepšovat. 

Hygienické požadavky 

Postupy kontroly a schvalování uvádění potravin, včetně ryb, na trh EU jsou uvedeny 

v nařízení 854/2004. (Toto nařízení bude v prosinci 2019 nahrazeno nařízením 2017/625, 

změna ustanovení uvedených níže, která se týkají rybích výrobků, se však neplánuje.) 

                                                 
1http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)61459

8_EN.pdf. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)614598_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/583117/IPOL_IDA(2017)614598_EN.pdf
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Uvedeným nařízením se řídí kontroly potravin vyráběných v EU i dovážených potravin, 

přičemž toto nařízení obsahuje ustanovení týkající se dovážených rybích produktů (které 

nepocházející z přímé vykládky v některém z přístavů EU). EU stanovuje seznam 

schválených třetích zemí, jejichž příslušné orgány poskytují „dostatečné záruky, pokud jde 

o soulad nebo rovnocennost s právními předpisy Společenství týkajícími se krmiv a potravin 

a s pravidly týkajícími se zdraví zvířat“. O tom, které zpracovatelské podniky a která rybářská 

plavidla smějí dovážet do EU, informují EU příslušné orgány těchto třetích zemí. Tyto orgány 

mohou povinnostmi souvisejícími se schvalováním a kontrolami pověřit také jinou třetí zemí, 

jako je např. pobřežní stát, pokud je tato jiná třetí země také na unijním seznamu schválených 

zemí. Třetí země musí zaručit, že se zařízení uvedená na seznamu řídí požadavky EU. Musí 

provádět kontroly a má pravomoc zastavit dovoz ze zařízení, která se těmito požadavky 

neřídí, do EU. Kromě toho musí seznam pravidelně aktualizovat. 

K prosinci 2017 obsahoval seznam zařízení třetích zemí, která mají povolení k přímému 

dovozu rybích produktů do EU, 7 032 zpracovatelských závodů a chladíren 

a 3 818 rybářských plavidel (včetně chladírenských plavidel). Komise do těchto třetích zemí 

pravidelně vysílá kontrolní týmy, které zjišťují, zda jsou plněny příslušné podmínky. 

Tento systém může na papíře vypadat solidně a může po většinu času fungovat poměrně 

dobře, má však své nedostatky, které mohou v určitých okamžicích způsobit závažné 

problémy. 

Pozorování, které probíhá už více než deset let, poukázalo na to, že řada plavidel zapojených 

do nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, jejichž výrobky se vykládají v EU 

a dostávají se na její trh, se nachází také na seznamech plavidel certifikovaných orgány třetích 

zemí jako plavidla, která dodržují hygienické požadavky EU.  

Některá plavidla se nikdy nedostanou do přístavu ani je příslušné orgány pravidelně 

nekontrolují. V některých případech nejenže tato plavidla zjevně nemohou vyhovovat 

hygienickým požadavkům EU, ale navíc provozují nezákonný rybolov1. 

V roce 2006 se při kontrole na palubě rybářského plavidla v guinejských vodách plujícího 

pod čínskou vlajkou našly v nákladním prostoru prázdné nádoby na ryby s názvy celé řady 

rybářských plavidel čínské flotily, která měla čísla GŘ SANTE. Je obtížné si představit, jak 

by čínské orgány nebo GŘ SANTE mohly zkontrolovat, že ryby byly správně označeny. Toto 

plavidlo lovilo ryby v guinejských vodách tři roky bez licence a bylo zadrženo guinejskými 

orgány za podpory lodi MY Esperanza organizace Greenpeace. V roce 2014 a 2017 byly 

pozorovány další případy rybářských plavidel uvedených na seznamech GŘ SANTE, která 

provozovala nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov. 

Nejnovější audit, který provedlo GŘ SANTE v Mauritánii, je z roku 2011. V příslušné zprávě 

se uvádí: 

„Určité druhy chladících plavidel (čínského typu) měly strukturální nedostatky, které jim 

bránily v plnění nezbytných podmínek při manipulaci s rybími produkty určenými na vývoz 

do EU: ve výsledku tak nebyla zóna pro třídění ryb a zóna pro výrobu chráněna proti 

přírodním živlům. Tato plavidla byla navíc ve zchátralém stavu různého stupně a některá 

ve stavu, který byl zcela na hranici zdravotní přípustnosti.“ (strana 11) 

                                                 
1https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-

2/report/2007/8/plunder2006.pdf. 

 

https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-2/report/2007/8/plunder2006.pdf
https://www.greenpeace.org/archive-international/Global/international/planet-2/report/2007/8/plunder2006.pdf
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Na internetových stránkách GŘ SANTE nejsou uvedeny žádné další audity, přičemž seznam 

zařízení schválených ze strany Mauritánie v současné době obsahuje 66 chladících plavidel 

a jednu výrobní loď. 

Za více než deset let byla v západoafrických vodách zdokumentována řada plavidel 

zapojených do nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, která byla zároveň 

na seznamech schválených zařízení GŘ SANCO, a to i poté, co nařízení o nezákonném, 

nehlášeném a neregulovaném rybolovu vstoupilo v platnost.  

GŘ SANTE poukazuje na to, že pokud se plavidlo nachází na seznamu EU, na němž jsou 

uvedena plavidla provozující nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov, pak je při celní 

prohlídce vstup ryb z tohoto plavidla automaticky zamítnut. Celní prohlídky však nejsou vždy 

zcela spolehlivé (viz níže). Kromě toho příslušné západoafrické rybářské regionální 

organizace a organizace na nižší než regionální úrovni (CECAF a SRFC) nevytvářejí seznamy 

rybářských plavidel provozujících nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov a seznam 

EU navíc neobsahuje jiná taková plavidla než plavidla uvedená na seznamech regionálních 

organizací pro řízení rybolovu. Rybám uloveným těmito plavidly tak nebude odmítnut vstup 

na trh EU nehledě na to, že tato plavidla v minulosti provozovala nezákonný, nehlášený 

a neregulovaný rybolov. 

Obchod 

Rybolov je v obchodních předpisech, kromě toho, že je třeba regulovat dovozní kvóty a cla, 

zmiňován velmi málo. Velmi zjednodušené jsou i zcela nedávno uzavřené dohody o volném 

obchodu, které obsahují specifická ustanovení o rybolovu. Například dohody o volném 

obchodu uzavřené s Japonskem a Vietnamem uvádějí několik málo mezinárodních dohod, 

které je nutné dodržovat (z nichž jedna – Kodex chování organizace FAO – je dobrovolná), 

a obsahují vágní závazek týkající se boje proti nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému 

rybolovu. Je příznačné, že tato ustanovení jsou obsažena v oddíle dohody, který nepodléhá 

právně závaznému mechanismu urovnávání sporů, ale pouze nezávazné arbitráži. Neobsahují 

ani závazek ratifikovat a účinně prosazovat seznam mezinárodních nástrojů v oblasti rybolovu 

(podobně jako v případě systému GSP+) ani jednoznačnou zmínku o nařízení EU 

o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, nemluvě o závazku třetí země 

uplatňovat postup, který by zajistil, že nezákonně ulovené ryby se nedostanou na její trh. 

Přístup EU k obchodu je často považován vzhledem k řádnému řízení odvětví rybolovu v EU 

za kontraproduktivní, jelikož neustále otevírá unijní trh rybím výrobkům ze zemí, které 

nemají nutně stejné normy jako my. V roce 2014 Komise navrhla, aby byl status GSP+ 

poskytnut Filipínám, a zároveň tuto zemi označila za nespolupracující. Zdá se, že Komise si 

není vědoma nedůslednosti svého jednání, kdy na jedné straně určitou zemi varuje, že jí hrozí 

zákaz obchodu s rybími výrobky, a zároveň jí poskytuje výhodnější obchodní status.  

Další příklad se týká Jižní Koreje, kdy s ní Komise vyjednávala dohodu o volném obchodu 

ve chvíli, kdy Korea byla označena za nespolupracující zemi. Toto označení bylo 

v dubnu 2015 zrušeno, a to i přesto, že korejské právní předpisy byly stále nevyhovující.  

Dovezené výrobky, včetně ryb, musejí poté, co se dostanou na půdu EU, projít celním 

odbavením. V nedávné zprávě Účetního dvora1 se však uvádějí významné nedostatky 

a mezery, což znamená, že celní kontroly EU nejsou prováděny účinně. Mezi zjištěné 

problémy patří nepravdivé uvádění země původu, což má zřejmé důsledky pro předmět této 

                                                 
1 Zvláštní zpráva č. 19/2017. 
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zprávy. 

Tržní normy 

Nařízení o společné organizaci trhu (nařízení 1379/2013) obsahuje ustanovení týkající se trhu 

s většinou rybích výrobků a produktů akvakultury, včetně informací, které je nutné uvádět 

na jejich označení. Umožňuje vypracovat tržní normy pro ryby z EU i z dovozu, pokud jde 

o takové parametry jako jakost, čerstvost, velikost apod.  

Pokud jde o označování, týká se povinné uvádění informací pro spotřebitele – druh ryby, 

výrobní oblast a metoda, včetně rybolovného zařízení při lovu volně žijících ryb – pouze malé 

části celkového trhu, jelikož se nevyžaduje v případě upravených, konzervovaných nebo 

zpracovaných výrobků, jako jsou rybí konzervy apod. V oblasti sledovatelnosti produktů 

a informací poskytovaných spotřebiteli tak v EU panují nerovné podmínky. 

Pokud jde o tržní normy, Komise zahájila postup, v rámci něhož hodnotí jejich užitečnost 

a účinnost, neboť nejnovější z nich byla přijata už více než před 20 lety. Tento vývoj situace 

musíme uvítat, protože umožňuje uvažovat o tržních normách nad rámec jakosti výrobku, tak 

aby bylo možné na dovezené ryby vztáhnout vyšší normy, aby bylo zajištěno, že splňují určitá 

kritéria týkající se konzervace, jako je minimální velikost ryb. Výpočty, které provedlo 

GŘ MARE, ukazují, že se stávající tržní normy, které se do značné míry zabývají čerstvostí 

a velikostními kategoriemi, vztahují na 75 % vykládek v EU, ale na méně než 10 % dovozu. 

Pracovní normy 

Existuje řada mezinárodních nástrojů v oblasti pracovních podmínek, které se týkají jak 

námořníků, tak i konkrétně rybářů. Tyto nástroje zahrnují: 

 pracovní podmínky – upravené Úmluvou o práci námořníků na moři (ratifikována 

25 členskými státy a začleněna směrnicí 2009/13) a Úmluvou č. 188 Mezinárodní 

organizace práce o práci rybářů v odvětví rybolovu (ratifikována 3 členskými státy 

a částečně začleněna směrnicí 2017/159). Tato směrnice byla stanovena sociálními 

partnery na základě článku 155 SFEU, neboť členské státy postupovaly při ratifikaci 

původní úmluvy jen velmi pomalu. Bohužel směrnice neobsahuje žádná ustanovení 

o vymáhání. Kromě toho se vztahuje na samostatně výdělečně činné rybáře pouze 

tehdy, pokud pracují na stejném plavidle. 

 konstrukci plavidel a způsobilost k plavbě – zahrnutá do Úmluvy o bezpečnosti 

lidského života na moři pro námořníky (ratifikována všemi členskými státy; začleněna 

směrnicí 1998/18) a do Dohody z Kapského Města týkající se rybářů (ratifikována 

11 členskými státy; začleněna pouze v případě plavidel kratších než 24 m směrnicí 

1997/70 ). 

 výcvik a certifikaci – upravené Mezinárodní úmluvou o normách výcviku, kvalifikace 

a strážní služby námořníků (úmluva STCW) (ratifikována všemi členskými státy; 

začleněna několika směrnicemi) a úmluvou SCTW-F týkající se rybářů (ratifikována 

šesti členskými státy; nezačleněna do právních předpisů EU). Sociální partneři chtějí 

za tímto účelem použít rovněž postup podle článku 155 SFEU, což by měla být 

pro Komisi priorita. 

EU a členské státy jsou velmi aktivní, pokud jde o dodržování mezinárodních norem 

týkajících se námořníků, avšak pokud jde o rozšíření stejných ohledů a ochrany na rybáře, 



 

PE609.409v02-00 8/20 RR\1152411CS.docx 

CS 

jejich úsilí je mimořádně omezené (samotné normy týkající se námořníků a rybářů se liší). 

Vzhledem k tomu, že rybářů je mnohem více než námořníků, představuje tato skutečnost 

hrubé zanedbání povinnosti EU chránit bezpečnost v odvětví rybolovu a bezpečnost života 

na moři obecně. 

S ohledem na tuto zprávu ztratila EU jednoznačně na důvěryhodnosti, pokud jde o pracovní 

normy týkající se rybářů v jiných zemích, protože své mezinárodní povinnosti nedodržuje ani 

na svém území. Členské státy musí tyto důležité nástroje na ochranu rybářů ratifikovat. 

Nařízení o kontrole 

Stejně jako v případě nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu již bylo 

mnoho napsáno i o nařízení o kontrole. Nařízení vykazuje určité nesrovnalosti a nejasnosti 

a již řadu let je zřejmé, že hlavní problém spočívá v nejednotném uplatňování nařízení 

ze strany členských států. Hodnocení Komise i zpráva Účetního dvora upozorňují 

na problémy mj. s ověřováním údajů, výměnou informací mezi členskými státy, 

nedostatečnými či chybějícími opatřeními pro uplatňování bodového systému a se sankcemi, 

které nebyly dostatečně odrazující. 

V několika relativně ojedinělých případech, kdy Komise zažalovala členský stát 

u Evropského soudního dvora za špatné uplatňování nařízení o kontrole, bylo výsledkem 

výrazné zlepšení. Například poté, co bylo Španělsko v roce 2008 odsouzeno Evropským 

soudním dvorem1, rychle zlepšilo své provádění nařízení o kontrole. 

Komise má k dispozici i jiné přesvědčovací nástroje, například akční plány, a je 

politováníhodné, že tyto nástroje více nevyužívá ke zlepšení situace. 

Komise oznámila svůj záměr přepracovat nařízení o kontrole. Jak bylo uvedeno ve zprávě 

poslankyně Thomasové2, revize nařízení o kontrole musí mít jasný cíl, zachovat účinná 

pravidla pro předcházení, odhalování a postihování protiprávního jednání a zaměřit se 

především na lepší uplatňování norem členskými státy. Nesmí vést k oslabení nejpřísnějších 

ochranných norem v oblasti práce, životního prostředí, odborových svazů či společnosti. 

Revize musí usilovat o přísnější, účinnější a harmonizovanější kontrolní režim pro EU, včetně 

lepší sledovatelnosti všech produktů rybolovu. 

V zájmu předcházení diskriminaci by měla EU kromě zlepšení sledovatelnosti požadovat, aby 

veškeré produkty uváděné na trh na jejím území dodržovaly stejně přísná opatření 

pro zachování a řízení zdrojů i hygienické požadavky stanovené v právních předpisech EU. 

                                                 
1 Věc C-189/07. 
2 A8-0234/2016. 
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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o uplatňování kontrolních opatření pro stanovení souladu rybolovných produktů 

s kritérii pro přístup na trh EU 

(2017/2129(INI)) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 

ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) 

č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) 

č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES1, 

– s ohledem na kontrolní režim společné rybářské politiky (SRP), který je upraven 

nařízeními Rady (ES) č. 1224/20092 a č. 1005/20083 a nařízením (EU) 2017/24034, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 ze dne 

11. prosince 2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury 

a o změně nařízení Rady (ES) č. 1184/2006 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení 

Rady (ES) č. 104/20005, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 

29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol 

produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě6, 

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1026/2012 ze dne 

25. října 2012 o některých opatřeních za účelem zachování populací ryb ve vztahu 

k zemím, které umožňují neudržitelný rybolov7, 

– s ohledem na zvláštní zprávu Evropského účetního dvora č. 19/2017 z prosince 2017 

nazvanou „Dovozní postupy: nedostatky v právním rámci a neúčinné provádění mají 

dopad na finanční zájmy EU“, 

– s ohledem na své usnesení ze dne 27. dubna 2017 o řízení rybářského loďstva v 

                                                 
1 Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 22. 
2 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství 

k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, 

(ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, 

(ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 

2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006; Úř. věst. L 343, 22.12.2009, s. 1. 
3 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, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, 

(ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999; Úř. věst. L 286, 

29.10.2008, s. 1. 
4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017 o udržitelném řízení 

vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008; Úř. věst. L 347, 28.12.2017, s. 81. 
5 Úř. věst. L 354, 28.12.2013, s. 1. 
6 Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206. 
7 Úř. věst. L 316, 14.11.2012, s. 34. 
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nejvzdálenějších regionech1, 

– s ohledem na článek 52 jednacího řádu a rovněž na čl. 1 odst. 1 písm. e) a přílohu 3 

rozhodnutí Konference předsedů ze dne 12. prosince 2002 o postupu vydávání svolení 

k vypracování zpráv z vlastního podnětu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0156/2018), 

A. vzhledem k tomu, že EU je největším světovým trhem produktů rybolovu 

a akvakultury, který v roce 2016 pojal 24 % celkových světových dovozů, a že EU musí 

spotřebu těchto produktů pokrývat z více než 60 % dovozy; 

B. vzhledem k tomu, že ve svém usnesení ze dne 8. července 2010 o režimu pro dovoz 

produktů rybolovu a akvakultury do EU2 Parlament zdůraznil, že jedním z hlavních cílů 

politiky EU v oblasti dovozu produktů rybolovu a akvakultury musí být zajištění toho, 

aby dovážené produkty splňovaly stejné požadavky, jaké jsou kladeny na produkty EU 

ve všech ohledech, a že úsilí EU o dosažení udržitelnosti rybolovu je neslučitelné 

s dovozem produktů ze zemí provádějících rybolov bez ohledu na udržitelnost; 

C. vzhledem k tomu, že sdělení Komise ze dne 14. října 2015 nazvané „Obchod pro 

všechny: Cesta k zodpovědnější obchodní a investiční politice“ EU zavazuje k 

zodpovědnější obchodní politice jakožto nástroji k provádění cílů udržitelného rozvoje; 

D. vzhledem k tomu, že za ověření, zda ryby od producentů z EU splňují fytosanitární 

normy EU, odpovídají členské státy, zatímco u dovážených ryb Komise umožňuje 

třetím zemím, aby určily, kterým podnikům je povoleno vyvážet produkty rybolovu 

do EU pod podmínkou, že mohou zaručit dodržování rovnocenných norem; 

E. vzhledem k tomu, že nejvzdálenější regiony EU v Karibiku, Indickém oceánu a 

Atlantiku čelí sousedním třetím zemím, v nichž podmínky rybolovu, produkce a prodeje 

ne vždy splňují evropské normy, což vede k nespravedlivému obchodu vůči místní 

produkci; 

F. vzhledem k tomu, že existuje řada mezinárodních nástrojů týkajících se rybářů, které by 

měly být ratifikovány a prováděny, např. Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 188 

o práci v odvětví rybolovu (MOP C188), Dohoda z Kapského Města Mezinárodní 

námořní organizace (IMO) z roku 2012 a Mezinárodní úmluva IMO o normách 

výcviku, kvalifikace a strážní služby pracovníků na rybářských plavidlech (STCW-F); 

G. vzhledem k tomu, že závěry vědeckého stanoviska č. 3/2017 ze dne 29. listopadu 2017 

nazvaného „Potraviny z oceánů“ doporučily začlenění cílů udržitelného rozvoje do 

všech politik Unie a uplatňování stejného přístupu na ostatních mezinárodních fórech a 

při poskytování podpory ostatním světovým regionům s cílem nalézt rovnováhu mezi 

hospodářskými a ekologickými cíli, které se týkají produkce potravin a mořského 

prostředí; 

1. bere na vědomí, že za účelem uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh musí 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2017)0195. 

2 Úř. věst. C 351E, 2.12.2011, s. 119. 
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hospodářské subjekty z EU splňovat širokou škálu předpisů a přísná kritéria, včetně 

pravidel společné rybářské politiky a hygienických a pracovních norem, bezpečnostních 

norem pro plavidla a norem v oblasti životního prostředí, které jsou všechny založeny 

na režimech k zajištění dodržování předpisů; je přesvědčen, že tyto předpisy a kritéria 

společně utvářejí přísné normy kvality a udržitelnosti produktů, které spotřebitelé v EU 

oprávněně očekávají; 

2. je přesvědčen, že dodržování norem EU týkajících se environmentální a sociální 

udržitelnosti ze strany produktů rybolovu a akvakultury by v těchto třetích zemích 

podpořilo udržitelnost a napomohlo zavedení spravedlivější hospodářské soutěže mezi 

produkty z EU a produkty ze třetích zemí; 

3. je znepokojen tím, že dovoz takových produktů je podroben menšímu počtu kontrol a že 

primárně se tyto kontroly týkají dodržování hygienických norem a nařízení 

o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu1, které bylo vypracováno pouze 

s cílem zajistit, že produkt byl uloven v souladu s platnými předpisy; 

4. zdůrazňuje, že aby zajistila rovné zacházení s dovezenými a evropskými produkty 

rybolovu a akvakultury, což by mělo být klíčovým cílem unijní politiky rybolovu, měla 

by EU po všech dovážených produktech požadovat, aby dodržovaly normy ochrany a 

řízení a také hygienické požadavky, které ukládají právní předpisy EU; konstatuje, že 

by to napomohlo zavedení spravedlivější hospodářské soutěže a zpřísnilo normy 

upravující využívání mořských zdrojů ve třetích zemích; 

5. domnívá se, že úsilí EU o zachování rybolovných zdrojů a zajištění udržitelnosti 

rybolovu v rámci společné rybářské politiky (SRP) je neslučitelné s dovozem produktů 

rybolovu a akvakultury ze zemí, které zvyšují intenzitu rybolovných činností bez ohledu 

na udržitelnost a zajímají se výhradně o krátkodobý zisk; 

6. vyjadřuje znepokojení nad tím, že rozdílná pravidla pro uvádění ryb na trh vytvářejí 

diskriminační trh, který poškozuje rybáře a rybí farmy v EU, což je důvod pro posílení a 

zdokonalení kontrol produktů rybolovu a akvakultury; 

7. je přesvědčen, že provádění nařízení o zavedení kontrolního režimu2 by mělo být ve 

všech členských státech posíleno tak, aby bylo toto nařízení uplatňováno homogenním a 

harmonizovaným způsobem ve všech fázích dodavatelského řetězce, včetně 

maloobchodu a restauračních služeb, a to jak na produkty z EU, tak na produkty z 

dovozu; konstatuje, že výše uvedené se uplatní i na ustanovení o označování; 

Hygienické normy 

8. je znepokojen tím, že systém, který zavedla Unie a který se používá k ověřování plnění 

hygienických norem u produktů rybolovu dovážených do EU, v dostatečné míře 

nezajišťuje, že jsou tato kritéria vždy dodržována; 

9. vyzývá Komisi, aby pomáhala rozvojovým zemím s dodržováním pravidel EU tím, že 

                                                 
1 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008. 

2 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009. 
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bude poskytovat odbornou přípravu, technickou podporu a zařízení pro účely budování 

institucionální kapacity; podporuje iniciativy, jako je např. program „Zlepšení školení 

pro zvýšení bezpečnosti potravin“, který provádí Generální ředitelství pro zdraví a 

bezpečnost potravin (GŘ SANTE) a který poskytuje školení určené personálu z 

rozvojových zemí zajišťujícímu úřední kontroly a týkající se unijních norem 

uplatňovaných na produkty rybolovu a akvakultury; 

10. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly na dovážené produkty rybolovu a akvakultury, 

včetně krmiv a surovin určených k výrobě krmiv, důsledně uplatňovány předpisy EU 

v oblasti zdravotních norem a inspekcí, a to ve všech aspektech (včetně bezpečnosti 

potravin, sledovatelnosti a prevence), které jsou klíčové pro zajištění ochrany 

spotřebitele; naléhavě v tomto ohledu vyzývá Komisi, aby zlepšila svůj program kontrol 

ve třetích zemích zdokonalením inspekcí Potravinového a veterinárního úřadu, zejména 

zvýšením počtu zařízení kontrolovaných při každé inspekci tak, aby získala výsledky, 

které lépe odrážejí skutečnou situaci ve třetích zemích; 

11. konstatuje, že dokonce i audity prováděné GŘ SANTE ukazují, že některé třetí země 

výrazně zaostávají, pokud jde o zajištění toho, aby produkty splňovaly nezbytné normy 

na ochranu zdraví, alespoň co se týče rybolovných, zpracovatelských a chladírenských 

plavidel, což ohrožuje hygienické kontroly prováděné na unijních stanovištích hraniční 

kontroly s cílem ověřit, že jsou splněny hygienické požadavky právních předpisů; 

12. je značně znepokojen pozorováními rybářských plavidel ze zemí mimo EU u pobřeží 

západní Afriky, z nichž vyplývá, že je obtížné zajistit sledovatelnost produktů 

a dodržování hygienických norem; je přesvědčen, že na věrohodnost osvědčení 

vydávaných třetími zeměmi pro plavidla a zařízení, která jsou oprávněna vyvážet do 

EU, se nelze bezvýhradně spoléhat; 

13. domnívá se, že skutečnost, že je třetím zemím umožněno přenést na jiné vybrané třetí 

země právo udělovat takováto osvědčení, a to i pokud jde o pobřežní stát, je v rozporu 

s koncepcí odpovědnosti státu vlajky, která je základem společné rybářské politiky, 

včetně nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, zejména pak s 

odpovědností státu vlajky, který validuje osvědčení o úlovku; domnívá se, že Komise 

by měla upustit od praxe spočívající v tom, že se třetím zemím umožňuje přenést tuto 

pravomoc na jiné země; 

14. je dále přesvědčen, že hygienickou inspekci rybářských plavidel by měly příslušné 

orgány provádět nejméně jednou ročně; 

Pracovní práva 

15. upozorňuje na kontrast mezi chvályhodnou mírou ratifikace pracovněprávních úmluv 

týkajících se námořníků členskými státy a jejich velmi nízkou mírou ratifikace úmluv 

týkajících se rybářů a naléhavě je vyzývá, aby příslušné nástroje urychleně ratifikovaly, 

a to včetně úmluvy MOP C188, Dohody z Kapského Města a úmluvy STCW-F; 

16. blahopřeje sociálním partnerům k jejich úspěšnému použití článku 155 Smlouvy 

o fungování Evropské unie (SFEU) k vyjednání směrnice Rady (EU) 2017/1591, kterou 

                                                 
1 Úř. věst. L 25, 31.1.2017, s. 12. 
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se částečně provádí úmluva MOP C188, avšak vyjadřuje politování nad tím, 

že směrnice se nevztahuje na samostatně výdělečně činné rybáře; naléhavě vyzývá 

Komisi, aby proces dokončila tím, že předloží návrh doplňující směrnice, který by 

obsahoval ustanovení o vymáhání, jak to učinila v případě lodní dopravy; 

17. v této souvislosti naléhavě vyzývá Komisi, aby zahájila postupy pro použití článku 155 

SFEU, pokud jde o úmluvu STCW-F, a to v zájmu posílení bezpečnosti rybolovu 

na moři, který je všeobecně uznáván jako jedno z nejnebezpečnějších povolání na světě; 

18. podporuje pokračující úsilí o zdokonalení unijní politiky rybolovu s cílem učinit ji 

environmentálně udržitelnější, což umožní zajistit dlouhodobé přežití pobřežních 

komunit a zdroj výživných potravin; porovnává tuto situaci s rostoucí otevřeností 

unijního trhu s produkty rybolovu ze třetích zemí, jejichž režimy řízení rybolovu jsou 

méně přísné; domnívá se, že tím vzniká nedostatek soudržnosti mezi politikou rybolovu 

a obchodní politikou; 

Obchodní politika 

19. vyjadřuje politování nad tím, že Komise někdy vysílá protichůdné signály třetím 

zemím, například při vyjednávání dohod o volném obchodu (FTA) nebo při jednání 

o jiném rozšiřování přístupu na trh EU se zeměmi, které byly označeny podle nařízení 

o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu nebo nařízení o neudržitelném 

rybolovu za nespolupracující1;  

20. vyzývá Komisi, aby zajistila úzkou koordinaci mezi unijní obchodní politikou a 

politikou rybolovu, a to i při vyjednávání obchodních dohod zahrnujících otázky 

spojené s rybolovem; považuje za klíčové, aby byly analyzovány hospodářské a sociální 

dopady dohod o volném obchodu na unijní produkty rybolovu, v případě potřeby byla 

zavedena přiměřená ochranná opatření a k určitým produktům rybolovu se přistupovalo 

jako k citlivým produktům; 

21. domnívá se, že EU jako největší světový dovozce produktů rybolovu nese spolu 

s ostatními hlavními zeměmi dovážejícími ryby politickou odpovědnost za zabezpečení 

toho, aby byla obchodní pravidla WTO v souladu s co nejpřísnějšími celosvětovými 

normami řízení a zachování rybolovu; za tímto účelem vyzývá Komisi k zajištění toho, 

aby byl v rámci dvoustranných a mnohostranných obchodních dohod uzavíraných EU 

posílen spravedlivý, transparentní a udržitelný obchod s rybami; 

22. trvá na tom, že dohody o volném obchodu a další mnohostranné dohody obsahující 

obchodní ustanovení, které vyjednává Komise, musí zahrnovat kapitoly o udržitelném 

rybolovu, které řeší konkrétní problémy týkající se rybolovu a které: 

 výslovně vymáhají požadavky nařízení o nezákonném, nehlášeném 

a neregulovaném rybolovu a ukládají dotyčné třetí zemi povinnost zahájit 

postup, kterým zabrání vstupu ryb z nezákonného, nehlášeného 

a neregulovaného rybolovu na svůj trh, tak aby se tyto ryby nedostaly do EU 

nepřímou cestou; 

                                                 
1 Nařízení (EU) č. 1026/2012. 
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 ukládají třetí zemi povinnost ratifikovat a účinně provádět klíčové mezinárodní 

nástroje v oblasti rybolovu, jako jsou Úmluva OSN o mořském právu, Dohoda 

OSN o populacích ryb, Dohoda o opatřeních přístavních států Organizace OSN 

pro výživu a zemědělství (FAO) a Dohoda FAO o dodržování opatření, 

a povinnost dodržovat normy příslušných regionálních organizací pro řízení 

rybolovu (RFMO); 

23. vyzývá, aby byla při uzavírání partnerství o udržitelném rybolovu a obchodních dohod 

se třetími zeměmi věnována velká pozornost zájmům nejvzdálenějších regionů a aby 

tato partnerství či dohody ve vhodných případech výslovně vylučovaly citlivé produkty; 

24. vyzývá Komisi, aby při vypracovávání návrhu dohody na období po brexitu učinila 

přístup Spojeného království na unijní trh s produkty rybolovu a akvakultury závislým 

na přístupu plavidel z EU do britských vod a na uplatňování SRP; 

25. vyzývá Komisi, aby navrhla změny nařízení o systému GSP1, které by zahrnovaly 

důležité nástroje v oblasti rybolovu, jako jsou Úmluva OSN o mořském právu, Dohoda 

OSN o populacích ryb, Dohoda Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) o 

dodržování opatření a Dohoda FAO o opatřeních přístavních států, mezi nástroje, které 

musejí být ratifikovány a uplatňovány, a také ustanovení umožňující pozastavení statusu 

GSP+ v případech, kdy nejsou ustanovení těchto nástrojů uplatňována;  

26. zdůrazňuje, že aby byly vyřešeny nedostatky v provádění kapitol o obchodu a 

udržitelném rozvoji v dohodách o volném obchodu a těmto ustanovením byla 

poskytnuta právní moc, měly by zahrnovat závazný mechanismus pro urovnání sporů 

(který by zahrnoval konzultace mezi vládami, řízení před panelem, veřejný přístup k 

dokumentům a konzultace s občanskou společností) společně s možností zavést sankce 

v případě neplnění mezinárodních závazků; 

27. vyjadřuje hluboké znepokojení nad nedostatky a mezerami v celních kontrolách 

popsaných ve zvláštní zprávě Účetního dvora č. 19/2017 a naléhavě vyzývá Komisi a 

členské státy, aby co nejrychleji provedly doporučení obsažená v této zprávě; 

28. konstatuje, že kromě obecných povinností týkajících se zveřejňování nefinančních 

informací velkými podniky byly různě velkým subjektům (včetně MSP) uloženy 

dodatečně povinnosti týkající se rozšířené odpovědnosti za náležitou péči ve dvou 

problematických sektorech (dřevo a konfliktní minerály), která má být uplatňována v 

celém spotřebitelském řetězci; domnívá se, že produktům rybolovu by prospěly 

podobné požadavky, a naléhavě vybízí Komisi, aby přezkoumala proveditelnost 

zavedení požadavků na řádnou péči pro tyto produkty; 

Obchodní normy 

29. konstatuje, že i když ustanovení nařízení (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů 

s produkty rybolovu a akvakultury se vztahují na všechny produkty rybolovu 

a akvakultury, ustanovení o uvádění označení pro spotřebitele se vztahují pouze 

na poměrně malou skupinu výrobků, která nezahrnuje upravené, konzervované nebo 

                                                 
1 Nařízení (EU) č. 978/2012; Úř. věst. L 303, 31.10.2012, s. 1. 
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zpracované produkty; domnívá se, že poskytování informací spotřebitelům by se mělo 

zlepšit i u těchto produktů a že by měly na svých obalech uvádět dodatečné závazné 

informace; domnívá se, že označování těchto produktů musí být zdokonaleno s cílem 

informovat spotřebitele a zajistit, že jsou produkty rybolovu a akvakultury 

vysledovatelné; 

30. vyzývá Komisi, aby podporovala informační kampaně o úsilí rybářů a rybích farmářů v 

EU v oblasti udržitelnosti, které budou zdůrazňovat přísné kvalitativní a 

environmentální normy vyžadované právními předpisy EU ve srovnání s předpisy 

třetích zemí; 

31. vyjadřuje přesvědčení, že evropští spotřebitelé by se často rozhodovali jinak, kdyby byli 

lépe informováni o skutečné povaze, zeměpisném původu, kvalitě a podmínkách 

produkce či lovu produktů nabízených k prodeji; 

32. domnívá se, že povinné informace zahrnuté při označování rybolovných produktů by 

měly rovněž zahrnovat stát vlajky plavidla, které daný produkt ulovilo; 

33. vítá skutečnost, že Komise nedávno zahájila hodnocení obchodních norem, které byly 

poprvé přijaty před několika desítkami let, s cílem určit, jaké normy by měly být 

uplatňovány s ohledem na dnešní marketingové postupy a technologie, jež jsou 

k dispozici k zajištění sledovatelnosti výrobků; 

Kontrolní režim 

34. domnívá se, že tři nařízení, kterými je utvářen kontrolní režim, představují vyvážený 

balíček předpisů, který vedl k výraznému zlepšení řízení rybolovu v EU; 

35. vyslovuje Komisi uznání za způsob, jakým vymáhá dodržování nařízení o nezákonném, 

nehlášeném a neregulovaném rybolovu ve vztahu k třetím zemím, což dokládá, že EU 

může mít obrovský vliv na globální rybolov v roli odpovědného státu v rámci daného 

trhu; naléhavě vyzývá Komisi, aby nadále vyvíjela tlak na ostatní státy trhu, aby 

prováděly opatření, kterými by zamezily vstupu ryb ulovených v rámci nezákonného, 

nehlášeného a neregulovaného rybolovu na jejich trh; 

36. vyzdvihuje nedávno zveřejněnou zprávu zástupců občanské společnosti, která analyzuje 

toky dovozů mořských plodů do zemí EU od roku 2010 (tj. roku, kdy vstoupilo v 

platnost nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu) a poukazuje 

na to, jak nedostatky při kontrole dovozů ze třetích zemí do členských států a 

nejednotná pravidla mohou umožnit nevyhovujícím produktům vstup na trh EU; vyzývá 

proto členské státy a tranzitní a cílové země, aby posílily svou koordinaci s cílem 

zajistit, že budou osvědčení o úlovku vydávaná pro účely dovozu ryb důkladněji 

přezkoumávána; považuje za klíčové, aby byl zaveden harmonizovaný a koordinovaný 

evropský počítačový systém, který by usnadnil dovozní kontroly ryb v členských 

státech; 

37. domnívá se, že Komise a některé členské státy nebyly schopny důsledně uplatňovat 

a prosazovat všechna tři nařízení, jak uvádí řada dokumentů, včetně dokumentů 

Komise, Evropského účetního dvora a nezávislých pozorovatelů; 
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38. věří, že kromě uplatňování nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném 

rybolovu je nutné v dalších fázích řetězce přísněji kontrolovat uvádění takových ryb na 

trh, zejména provádět přísnější audity v členských státech a podnicích, které jsou 

podezřelé z využívání produktů pocházejících z nezákonného rybolovu; 

39. žádá Komisi, aby využila veškeré dostupné nástroje k zajištění toho, aby všechny země 

vyvážející produkty rybolovu a akvakultury do EU uplatňovaly důsledné politiky na 

ochranu příslušných populací; vybízí ji, aby s těmito zeměmi spolupracovala v rámci 

všech odpovídajících fór, a zejména v rámci regionálních organizací pro řízení rybolovu 

(RFMO); 

40. konstatuje, že k chybám při uplatňování dochází v mnoha ohledech, přičemž se jedná 

například o: 

 nestejnou úroveň sankcí a nezavedení bodového systému v různých členských 

státech; 

 sankce, které nejsou vždy dostatečně odrazující, účinné či přiměřené pro to, aby 

zabránily opakovanému porušování pravidel; 

 neuspokojivý sběr a výměnu údajů ze strany členských států a mezi nimi 

způsobený mj. neexistencí společné a kompatibilní databáze; 

 nedostatečnou sledovatelnost ryb, včetně jejich sledovatelnosti při překračování 

státních hranic; 

 nedostatečnou kontrolu postupů při jejich vážení; 

 významné rozdíly v ověřování dovozů a vstupního místa, včetně osvědčení 

o úlovku; 

 neexistenci jednoznačné a jednotné definice vážného porušení platné napříč 

členskými státy; 

41. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby v případě, kdy je dovážený produkt odmítnut v 

přístavu jednoho členského státu, nemohl tento produkt vstoupit na trh prostřednictvím 

jiného přístavu v jiném členském státě; 

42. souhlasí s tím, že některá ustanovení nařízení o kontrolním režimu umožňují různý 

výklad a znesnadňují jednotné provádění, nicméně se domnívá, že s dostatečnou 

otevřeností a politickou vůlí by Komise a členské státy mohly posílit své úsilí zaměřené 

na zajištění harmonizovanějšího provádění stávajících právních předpisů, např. 

prostřednictvím uplatňování obecných pokynů a výkladu ustanovení; 

43. konstatuje, že se jednalo o záměr skupiny odborníků pro dodržování pravidel 

vyplývajících z unijního systému kontroly rybolovu, která byla zavedena v rámci 

reformy SRP jakožto fórum umožňující upřímnou a nezaujatou diskusi o nedostatcích 

mezi jednotlivými stranami; s politováním konstatuje, že tato skupina se doposud 

nevyvíjela tímto směrem; 
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44. je přesvědčen, že je třeba posílit úsilí s cílem podněcovat k plnému provádění 

kontrolního režimu, včetně vhodných následných kroků ve věci zjištěných případů 

porušení pravidel, lepšího informování o přijatých opatřeních ze strany členských států 

a výměny informací mezi těmito státy a s Komisí; 

45. naléhavě vybízí Komisi, aby plně využila soubor nástrojů, které má k dispozici, a 

vybízela členské státy k plnohodnotnému provádění kontrolního režimu, včetně 

případného pozastavení plateb z Evropského námořního a rybářského fondu; 

46. opakuje závěr ze svého usnesení ze dne 25. října 2016 o sjednocení kontroly rybolovu 

v Evropě1, že revize nařízení o kontrolním režimu nebo nařízení o nezákonném, 

nehlášeném a neregulovaném rybolovu by se měla zaměřovat a soustředit pouze na ty 

aspekty, které znemožňují účinné a jednotné kontroly v každém členském státě Unie; 

47. vyzývá k rozšíření pravomoci Evropské agentury pro kontrolu rybolovu (EFCA) tak, 

aby pokrývala kontroly plavidel spadajících do působnosti dohod o rybolovu, a to i na 

základě spolupráce s příslušnými orgány signatářského státu, a také k tomu, aby byly 

agentuře EFCA poskytnuty prostředky, které k tomuto účelu potřebuje; 

48. vyjadřuje hluboké politování nad rozhodnutím Komise zahájit zásadní revizi celého 

kontrolního režimu, aniž by mu předcházely řádné veřejné konzultace ohledně 

provádění nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu, mandátu 

agentury EFCA či revizi celého balíčku, jak požadují pokyny ke zlepšování právní 

úpravy; domnívá se, že formální veřejná konzultace ohledně všech těchto prvků před 

předložením návrhu na revizi by všem zúčastněným stranám umožnila, aby získaly 

dostatečné informace o revizi tohoto nejdůležitějšího pilíře SRP; 

49. rozhodně trvá na tom, že revize nesmí vést k oslabení stávajících opatření, ale spíše by 

měla zlepšit a posílit rovné podmínky v oblasti kontroly rybolovu, což je jediným 

možným způsobem, jak zaručit „společný“ rozměr společné rybářské politiky; 

50. zdůrazňuje, že mezi základní principy revidovaného kontrolního režimu musí mj. patřit: 

– celounijní standardy a normy pro inspekce na moři, v přístavu a v celém 

spotřebitelském řetězci; 

– plná sledovatelnost ryb při jejich postupu ve spotřebitelském řetězci od plavidla až po 

místo konečného prodeje; 

– úplné údaje o úlovcích všech subjektů, včetně plavidel kratších než 10 metrů a 

rekreačních rybářů; 

– společná úroveň sankcí ve všech členských státech; 

– společná definice pojmu porušení; 

– bodový systém uplatňovaný všemi členskými státy obdobným způsobem; 

                                                 
1 Přijaté texty, P8_TA(2016)0407. 
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– sankce, které jsou dostatečně odrazující, účinné a přiměřené; 

– systém výměny všech informací o zjištěných porušeních a návazných právních a 

soudních krocích, který bude zpřístupněn Komisi a všem členským státům; 

– plné přijetí zlepšení, k nimž došlo u dostupných technologií, a schopnost využívat 

budoucí technologie souběžně s tím, jak se vyvíjejí, aniž by bylo třeba zavádět 

legislativní změny; 

– jednoznačné vymezení odpovědnosti Komise a členských států a případně jejich 

regionů; 

– žádná regionalizace nařízení o kontrole; 

51. vyzývá Komisi, aby co nejdříve předložila svůj návrh na změnu nařízení o kontrole; 

52. zdůrazňuje, že ustanovení a zásady nařízení o nezákonném, nehlášeném 

a neregulovaném rybolovu nesmějí být vzhledem k úžasnému úspěchu tohoto nařízení a 

jeho dopadu na rybolov na celém světě žádným způsobem změněny ani oslabeny; 

53. zdůrazňuje, že zapojení třetích zemí do procesů předběžné identifikace, identifikace a 

zařazení na seznam nařízení o nezákonném, nehlášeném a neregulovaném rybolovu 

musí probíhat bez jakýchkoli politických vlivů a že vyřazování ze seznamu se musí 

zakládat na tom, že dotčená země v plné míře dosáhla zlepšení, jež Komise považuje za 

nezbytná; 

54. domnívá se, že úloha agentury EFCA by měla být posílena tak, aby se umožnila její 

výraznější účast na uplatňování nařízení o kontrole a nařízení o nezákonném, 

nehlášeném a neregulovaném rybolovu, včetně ověřování a křížové kontroly údajů v 

celém spotřebitelském řetězci, plánování a koordinace inspekcí prováděných Komisí a 

členskými státy a ověřování osvědčení o úlovku;  

º 

º º 

55. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi. 
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