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POBUDE

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane poziva Odbor za ribištvo kot pristojni odbor, 
da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poudarja potrebo po takojšnjih in temeljitih ukrepih v boju proti nezakonitemu ribolovu 
ter ponovno poudarja, da je to vprašanje svetovni problem;

2. poudarja, da je nezakoniti ribolov oblika čeznacionalnega organiziranega kriminala ter 
ostaja ena od največjih nevarnosti za ohranitev in trajnostno upravljanje morskih virov;

3. poudarja, da je ekološka trajnost bistven predpogoj za dolgoročno ekonomsko in socialno 
uspešnost ribiškega sektorja, zato poziva k sprejetju vsestranskih, učinkovitih in 
preglednih ukrepov za preprečevanje, preganjanje in odpravo nezakonitega, 
nereguliranega in neprijavljenega ribolova, vključno z ukrepi države zastave, države 
pristanišča, države obale, tržnimi ukrepi ter ukrepi za jamstvo, da države ne bodo 
podpirale ali se ukvarjale z nezakonitim, nereguliranim in neprijavljenim ribolovom;

4. poudarja, da ima potrošnik vedno pravico vedeti, da je kupljeni proizvod ulovljen na 
zakonit način;

5. poudarja resno grožnjo, ki jo za biotsko raznovrstnost in trajnostna morska okolja 
predstavlja prekomeren ribolov, k čemur še dodatno prispeva nezakoniti ribolov, ter 
opozarja na socialne in gospodarske učinke iztrebljanja ribjih staležev in možno 
ogroženost zanesljive preskrbe s hrano;

6. poudarja, da nezakoniti ribolov prispeva k čezmernemu izkoriščanju ribjih staležev, škodi 
morskim ekosistemom, je nelojalna konkurenca do poštenih ribičev, povzroča 
gospodarsko škodo prihodkom v sektorju ter ogroža obstoj obalnih skupnosti, zlasti v 
državah v razvoju;

7. poudarja, da je nezakoniti ribolov svetovni problem, ki zahteva mednarodno sodelovanje 
in ga je treba obravnavati tako v primeru, ko ga izvajajo ribiške flote tretjih strani, kot tudi 
v primeru, ko ga izvajajo ribiške flote držav članic; zato poudarja, da je treba imeti 
natančne in popolne podatke ter časovni razpored ribiških ladij, zlasti tistih, za katere se 
ve, da se ukvarjajo z nezakonitim, nereguliranim in neprijavljenim ribolovom;

8. meni, da je verodostojnost EU v boju proti nezakonitemu, nereguliranemu in 
neprijavljenemu ribolovu na svetovni ravni odvisna od moči, s katero se bori proti 
tovrstnemu ribolovu, ki ga izvajajo njene ladje, ter proti prodaji rib, ulovljenih z 
nezakonitim, nereguliranim in neprijavljenim ribolovom, na njenih trgih; 

9. poziva k nujnim ukrepom za prenehanje uporabe "zastav ugodnosti", to je prakse, ki 
omogoča ribiškim ladjam, da delujejo nezakonito, nekaznovano, z visoko ceno za morsko 
okolje, ribje staleže, obalne skupnosti in zanesljivo preskrbo s hrano, zlasti za države v 
razvoju in zakonito ribiško industrijo, ter poudarja potrebo po jamstvu, da v te oblike 
piratskega ribolova niso vpleteni interesi EU;
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10. poziva Komisijo, naj preuči možnosti, da se v skladu s predpisi WTO prekine ali prepove 
uvoz proizvodov iz držav, ki ne jamčijo spoštovanja ukrepov za boj proti nezakonitemu 
ribolovu;

11. poziva države članice, naj v obdobju drstenja in na drstiščih, kjer ta obstajajo, zagotovijo 
dodatno zaščito;

12. poziva države članice, naj dovolj virov (človeških, finančnih, logističnih) namenijo za 
polno izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za 
preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od 
njega ter za njegovo odpravljanje, ter poziva Komisijo, naj izvaja postopke zoper kršitve v 
državah članicah, ki tega ne storijo;

13. poziva države članice in Komisijo, naj zagotovijo zatiranje nezakonitega ribolova na 
morju in celinskih vodah, ter poudarja potrebo po pregledu zadostnosti nadzornih 
mehanizmov in njihovega izvajanja; 

14. poudarja, da je boj za zakonit ribolov temeljni pogoj za zaščito morskih ekosistemov ter 
nujen dejavnik za razvoj resnično trajnostnega ribolova; 14 

15. poziva države članice in Komisijo, naj izvajajo politiko nične tolerance do nezakonitega 
ribolova tako, da zagotovijo popolno sledljivost vseh ribji proizvodov, ki prihajajo v EU, 
zlasti z oblikovanjem svetovne banke podatkov o DNK ribjih staležev za prepoznavanje 
porekla rib in pomoč pri kazenskem pregonu, ter jamčijo, da ulovi iz nezakonitega 
ribolova ne bodo na prodaj v državah članicah in se jih vanje tudi ne bo uvažalo; poziva 
države članice in Komisijo, naj z drugimi državami, kjer so večji trgi (tudi Združene 
države Amerike, Japonska, Kitajska), preučijo, kako bi lahko odpravili nezakoniti ribolov 
in izvajali ukrepe, ki bi po ciljih in pristopu bili podobni tistim iz uredbe EU o 
nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu; 

16. ugotavlja, da je boj proti nezakonitemu ribolovu v glavnem vprašanje politične volje, zato 
poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo boj proti nezakonitemu ribolovu, 
zagotovijo, da se bo upoštevala uredba EU o nezakonitem, neprijavljenem in 
nereguliranem ribolovu, ter si z vsemi razpoložljivimi sredstvi prizadevajo za povečano 
mednarodno pozornost in ukrepanje, zlasti pri mednarodnih telesih, kot so Svetovna 
trgovinska organizacija in druga, ter zlasti s krepitvijo sodelovanja z mednarodnimi 
partnerji za izboljšanje spremljanja in nadziranja dejavnosti nezakonitega, neprijavljenega 
in nereguliranega ribolova;

17. poudarja pomen izboljšane preglednosti o nezakonitih, neprijavljenih in nereguliranih 
dejavnostih ter poziva države članice in Komisijo, naj okrepijo prizadevanja za objavo 
koristnih informacij o nezakonitih, neprijavljenih in nereguliranih ribiških dejavnostih ter 
naj med vsemi potencialnimi zadevnimi državami in mednarodnimi organizacijami 
vzpostavijo sistem medsebojnega obveščanja; 

18. poudarja, da je treba spodbujati sodelovanje med državami članicami in tretjimi državami 
za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter zagotoviti, da 
imajo države v razvoju sposobnost prilagajanja zakonodaji UE; 
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19. poziva Komisijo, naj ne dodeljuje pomoči iz Evropskega sklada za ribištvo ladjam, ki so 
vključene v nezakonite, neprijavljene in neregulirane dejavnosti;

20. se veseli sklepa Komisije o uvedbi "dovoljenja na točke", dodatnega instrumenta držav 
članic za ugotavljanje nepravilnosti v vsaki fazi prodajne verige ter strogo kaznovanje v 
primeru kršitev;

21. poziva Komisijo, naj okrepi partnerstva v ribiškem sektorju z državami v razvoju ter naj 
svojo pozornost usmeri na njihovo sposobnost spremljanja in nadzorovanja. 
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