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KRATKA OBRAZLOŽITEV 

Nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko neurejeni ribolov splošno velja za precejšen okoljski, 

gospodarski in socialni problem. Pomeni veliko grožnjo za morske ekosisteme, nepravičen 

slabši položaj za odgovorne ribiče ter motnjo na trgu z morsko hrano. Boj proti nezakonitemu, 

neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu je postal eden glavnih načinov za 

vzpostavitev trajnostnega upravljanja svetovnih ribištev. 

Temu ribolovu so zlasti izpostavljene države v razvoju. Zaradi omejenih zmogljivosti za 

nadzor in spremljanje voda so običajno tarča ribičev, ki izvajajo nezakoniti, neprijavljeni in 

zakonsko neurejeni ribolov, kar še dodatno spodkopava upravljanje ribištev teh držav. 

Običajno gresta šibko upravljanje in visoka stopnja nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko 

neurejenega ribolova z roko v roki. Navsezadnje pa nezakoniti, neprijavljeni in zakonsko 

neurejeni ribolov države v razvoju prikrajša za prihodek in hrano. 

Podlaga za boj proti temu ribolovu je vrsta mednarodnih instrumentov. Ti so usklajeni z 

glavno odgovornostjo obalne države, da zagotovi skladnost z zakonodajo o ribolovnih 

dejavnostih v svojih vodah, kar ne posega v obveznost skrbnega ravnanja držav zastave. 

Boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu je prednostna 

naloga tudi v agendi za razvojno sodelovanje, kar odraža cilj trajnostnega razvoj št. 14 o 

ohranjanju in trajnostnem izkoriščanju oceanov, morij in morskih virov za trajnostni razvoj. V 

cilju 4 cilja trajnostnega razvoja št. 14 se poziva k odpravi prelova, nezakonitega, 

neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova ter škodljivih ribolovnih praks. 

Tudi Evropski parlament je v več resolucijah vedno znova opozarjal, da so potrebni nadaljnji 

ukrepi proti vsem oblikam nezakonitega, neprijavljenega in zakonsko neurejenega ribolova. 

Glede na to je Evropska unija sprejela Uredbo (ES) št. 1005/2008 (uredba o nezakonitem, 

neprijavljenem in nereguliranem ribolovu), ki za ravnanje v odnosih z nesodelujočimi 

državami vključuje postopek z več koraki, med njimi tudi dialog. 

Pripravljavec mnenja je zadovoljen s pojasnilom Komisije o uporabi postopka za 

nesodelujočo tretjo državo na podlagi uredbe o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem 

ribolovu za Komore ter zato podpira predlog za odpoved sporazuma o partnerstvu v ribiškem 

sektorju s to državo. 

Ob tem se zavzema za nadaljnji politični dialog s komorskimi oblastmi, da bi izboljšali 

upravljanje ribištev te države. Podpira tudi preusmeritev pomoči, ki jo ta država prejema iz 

drugih finančnih instrumentov Unije, da prebivalstvo ne bi plačalo cene za tako stanje. 

 

****** 

Odbor za razvoj poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, naj Parlamentu priporoči 

odobritev osnutka sklepa Sveta o odpovedi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Zvezo 

Komori o partnerstvu v ribiškem sektorju 
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