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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по рибно стопанство да включи в предложението за резолюция, 
което ще приеме, следните предложения:

1. подчертава необходимостта от неотложни и всеобхватни действия в борбата с 
незаконния риболов и отново заявява, че това е световен проблем;

2. подчертава, че незаконният риболов е вид транснационална организирана 
престъпност и продължава да бъде една от най-сериозните заплахи за опазването и 
устойчивото управление на морските ресурси;

3. подчертава, че екологичната устойчивост е изключително важна предпоставка за 
дългосрочната икономическа и социална жизнеспособност на риболовните 
дейности; поради тази причина призовава за цялостни, ефективни и прозрачни 
мерки с цел предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран 
и нерегулиран (ННН) риболов, включително мерки от страна на държавата, под 
чийто флаг плава съдът, мерки на държавния пристанищен контрол, мерки от 
страна на крайбрежната държава, пазарни мерки и мерки, целящи да гарантират, че 
гражданите не подкрепят или не участват в ННН риболов;

4. подчертава значението на правото на потребителите винаги да са сигурни, че 
закупеният продукт произхожда от законен риболов; 

5. изтъква създаваната от свръхулова и изостряна от незаконния риболов сериозна 
заплаха за биологичното разнообразие и устойчивата морска среда, както и 
социалните и икономическите последици от унищожаването на рибните запаси, и 
потенциалната заплаха за продоволствената сигурност;

6. подчертава, че незаконният риболов допринася за прекомерната експлоатация на 
рибните запаси, уврежда морските екосистеми, представлява вид нелоялна 
конкуренция спрямо честните рибари, причинява загуба на доход в сектора и 
застрашава оцеляването на крайбрежните общности, по-специално в развиващите се 
страни;

7. подчертава, че незаконният риболов е световен проблем, който изисква 
международно сътрудничество, и че спрямо него трябва да се предприемат мерки 
както когато той се извършва от риболовните флоти на трети страни, така и от 
риболовните флоти на държави-членки; във връзка с това подчертава 
необходимостта от навременни, подробни и точни данни относно риболовните 
съдове, по-специално съдовете, за които е установено, че участват в ННН дейности;

8. счита, че доверието в ЕС на световната сцена в борбата с незаконния, недеклариран 
и нерегулиран (ННН) риболов зависи от енергичността, с която Съюзът се бори с 
ННН риболова, извършван от съдове на собствения му флот, и продажбата на риба 
от такъв улов на собствените му пазари;
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9. призовава за спешни мерки за слагане на край на използването на удобни флагове, 
практика, която дава възможност на риболовните съдове да действат незаконно, 
безнаказано, като същевременно нанасят голяма вреда на морската среда, рибните 
запаси, крайбрежните общности, законната риболовна индустрия и 
продоволствената сигурност, по-специално в развиващите се страни; подчертава 
необходимостта да се гарантира, че в подобни форми на риболовно пиратство няма 
ангажирани интереси на ЕС;

10. призовава Комисията да направи оценка на това дали вносът на продукти от 
държави, които не гарантират съответствие с мерките за борба с незаконния 
риболов, би могъл да бъде прекратен или забранен, в съответствие с правилата на 
СТО;

11. призовава държавите-членки да гарантират, че се осигурява допълнителна защита 
по време на размножителния период и в размножителните райони, когато такива са 
налице;

12. призовава държавите-членки да отделят достатъчно ресурси (човешки, финансови, 
логистични), така че изцяло да изпълнят разпоредбите на Регламент (ЕО) № 
1005/2008 на Съвета за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов; призовава Комисията да предприеме 
производства за установяване на нарушение в случаите на неизпълнение от страна 
на държавите-членки;

13. призовава държавите-членки и Комисията да гарантират, че се води борба с 
незаконния риболов в морски и сладководни води и подчертава, че е необходимо да 
се разгледа въпросът за удовлетворителността на механизмите за контрол и тяхното 
прилагане;

14. подчертава, че борбата с незаконния риболов е предпоставка за защитата на 
морските екосистеми и е от жизненоважно значение за развитието на действително 
устойчиво рибарство; 

15. призовава държавите-членки и Комисията да прилагат политика на нулева 
толерантност по отношение на незаконния риболов, като осигурят възможност за 
пълно проследяване на всички продукти на рибното стопанство, влизащи в ЕС, най-
вече като създадат глобална база данни на ДНК от рибни запаси с цел 
идентифициране на източника на риба и оказване на подкрепа при съдебно 
преследване, и като гарантират, че уловът от незаконен риболов не се продава или 
внася в държавите-членки; също така призовава държавите-членки и Комисията да 
обсъдят с други важни държави на пазара (включително САЩ, Япония и Китай) по 
какъв начин тези държави биха могли да забранят вноса на незаконно уловена риба, 
както и да прилагат мерки, чиито цели и подход са подобни на регламента на ЕС 
относно ННН риболова;

16. отбелязва, че борбата с незаконния риболов до голяма степен е въпрос на 
политическа воля; ето защо настоятелно призовава държавите-членки и Комисията 
да засилят борбата с незаконния риболов, да гарантират, че регламентът на ЕС 
относно ННН риболова се спазва, и да действат за повече международно внимание 
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и мерки, като използват всички налични средства, по-специално в международната 
област, например СТО и други места, и особено като увеличат сътрудничеството с 
международните партньори с цел подобряване на мониторинга, контрола и 
наблюдението върху ННН дейности;

17. подчертава, че е важно да се подобри прозрачността относно ННН риболовни 
дейности, и настоятелно призовава държавите-членки и Комисията да положат 
повече усилия да публикуват информация във връзка с операциите относно ННН 
риболов, както и да създадат системи за споделяне на информация с всички 
потенциално заинтересовани държави и международни организации;

18. подчертава необходимостта от това да се насърчава сътрудничеството между 
държавите-членки на ЕС и трети страни за борба с ННН риболова и да се гарантира, 
че развиващите се страни са в състояние да осигурят съответствие със 
законодателството на ЕС;

19. настоятелно призовава Комисията да откаже помощ от Европейския фонд за 
рибарство за всички съдове, участващи в ННН дейности;

20. приветства решението на Комисията да въведе основана на точкова система 
лицензия за риболов, допълнителен инструмент, който държавите-членки ще могат 
да използват, за да установяват нередности на всеки етап от пазарната верига и за да 
налагат строги наказания в случай на нарушение; 

21. призовава Комисията да засили партньорствата в областта на рибарството с 
развиващите се страни, като съсредоточи вниманието си върху тяхната способност 
за мониторинг и наблюдение.
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