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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно борбата срещу незаконния риболов на глобално равнище – ролята на ЕС
(2010/2210(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско 
право от 10 декември 1982 г.,

– като взе предвид Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) и Декларацията 
от Рио де Жанейро относно околната среда и развитието, приети на Конференцията 
на Организацията на обединените нации за околната среда и развитието през юни 
1992 г., 

– като взе предвид Споразумението на Организацията за прехрана и земеделие на 
ООН (ФАО) за насърчаване на спазването на международните мерки за опазване и 
управление от риболовните кораби в открито море, одобрено на 27-та сесия на 
Конференцията на ФАО през ноември 1993 г. („Споразумение за съответствие“),

– като взе предвид споразумението от 1995 г. за прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 10 
декември 1982 г., свързани с опазването и управлението на трансгранично 
преминаващите и далекомигриращите рибни запаси („Споразумение на ООН 
относно рибните запаси“  - UNFSA от август 1995 г.),

– като взе предвид Кодекса на ФAO за поведение за отговорно рибарство, приет през 
октомври 1995 г. от Конференцията на ФАО,

– като взе предвид Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността 
в процеса на вземането на решения и достъп до правосъдие по въпросите на 
околната среда от юни 1998 г. („Конвенция от Орхус“),

– като взе предвид Международния план за действие на ФАО за предотвратяване, 
възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) 
риболов, одобрен от Съвета на ФАО през юни 2001 г.,

– като взе предвид съобщението на Комисията относно плана за действие на 
Общността за премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов от 
май 2002 г. (COM(2002)0180),

– като взе предвид декларацията, направена по време на световната среща на високо 
равнище по въпросите на устойчивото развитие, проведена от 26 август до 4 
септември 2002 г. в Йоханесбург,

– като взе предвид своята резолюция от 15 февруари 2007 г. относно прилагането на 
плана за действие на ЕС за борба с незаконния, безотчетен и нерегламентиран 
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риболов1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 
година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов („Регламент 
относно ННН риболова“)2, Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета от 29 септември 
2008 година относно разрешения за риболовни дейности на риболовните кораби на 
Общността извън водите на Общността и достъпа на кораби на трети държави до 
водите на Общността („Регламент относно разрешения за риболовни дейности“)3 и 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 година за създаване на 
система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на 
общата политика в областта на рибарството („Регламент за контрола“)4,

– като взе предвид Споразумението на ФАО за мерки на държавния пристанищен 
контрол за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов, одобрено на 36-та сесия на Конференцията на ФАО, 
проведена в Рим през ноември 2009 г., 

– като взе предвид доклада за 2011 г. на Службата на ООН за наркотици и 
престъпления (UNODC) относно трансграничната организирана престъпност в 
риболовната индустрия, 

– като взе предвид предстоящата конференция на ООН, посветена на устойчивото 
развитие, която ще се проведе в Бразилия през юни 2012 г.,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство и становищата на
комисията по развитие  и  комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните (A7-0000/2011),

A. като има предвид, че 71% от площта на Земята е покрита с океани, които съхраняват 
16 пъти повече въглероден диоксид, отколкото сушата, и играят основна роля в 
системите, на които се крепят климатът и животът на цялата планета, а също така 
осигуряват храна, поминък, енергия и транспортни пътища за значителна част от 
световното население,

Б. като има предвид, че според съобщения незаконният, недеклариран и нерегулиран 
(ННН) риболов представлява между 11 и 26 млн. тона годишно, което се равнява на 
най-малко 15% от световния улов и прави невъзможно устойчивото управление на 
експлоатацията на световните морски ресурси,

В. като има предвид, че споразумението, одобрено на проведената през октомври 2010 
г. в Нагоя Десета конференция на страните по Конвенцията за биологичното 
разнообразие, установи като международно задължение до 2020 г. загубата на 

                                               
1 ОВ С 287E, 29.11.2007 г., стр. 502.
2 OВ L 286, 29.10.2008 г, стр. 1
3 ОВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 33.
4 OВ L 343, 22.12.2009 г. стр. 1
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биологично разнообразие да бъде намалена поне наполовина,

Г. като има предвид, че световните океани представляват 90% от местообитанията в 
света,

Д. като има предвид, че две-трети от световните океани са извън национална 
юрисдикция и че липсва цялостна политика за управлението на международните 
води (открито море), а настоящите разпокъсани закони се основават главно на 
принципи от 17 век за свобода на морето и не са съобразени с много от 
екологичните принципи, които отдавна се прилагат за сушата и за атмосферата, 

1. убеден е, че ННН риболовът е една от най-сериозните заплахи пред биологичното 
разнообразие на световните океани;

2. счита, че новият пакет на ЕС за контрола, състоящ се от Регламента относно ННН 
риболова, Регламента за контрола и Регламента относно разрешения за риболовни 
дейности1, представлява всеобхватен набор от инструменти за борба с тази напаст 
по океаните, тъй като той посочва конкретните отговорности на държавата, под 
чийто флаг плават съдовете, или на държавата с пристанища, крайбрежие или пазар, 
които може да са както държави-членки на ЕС, така и трети държави; 

3. настоява на Комисията и на контролните органи в държавите-членки да се 
предоставят достатъчно ресурси (човешки, финансови, технологически), за да могат 
да приложат изцяло тези регламенти, и те да не се колебаят да идентифицират и 
санкционират интересите на ЕС, когато е целесъобразно, тъй като е заложен 
имиджът на ЕС;

4. призовава Комисията да публикува годишни оценки на постиженията на държавите-
членки при прилагането на правилата на Общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР);

5. счита, че предвид голямата мобилност на рибните запаси, риболовните флоти и 
капитала, който стои зад флотите, както и предвид глобалния характер на пазарите 
за риба, с ННН риболова може да се води ефективна борба единствено чрез 
международно сътрудничество;

6. подчертава, че предишните ограничения в мониторинга и прилагането на мерките за 
океаните в голяма степен са преодолени от технологическия напредък и че ключът 
за справянето с ННН риболова днес главно е способността на правителствата да 
намерят политическа воля за действие;

7. счита, че подобряването на прозрачността във всички аспекти на риболовната 
индустрия и нейните дейности, включително постигане на споразумение по 
международни критерии за установяване на действителната собственост върху 
плавателните съдове, е от съществено значение;

8. насърчава Комисията и държавите-членки да разширят своите програми за 

                                               
1 Регламенти на Съвета № 1005/2008, 1006/2008 и 1224/2009.
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финансова и техническа подкрепа за програмите за контрол във водите на 
развиващите се страни, като дават приоритет по-скоро на регионални, отколкото на 
двустранни програми;

9. иска от Комисията да добави Споразумението на ФАО относно мерките на 
държавния пристанищен контрол, Споразумението на ООН относно рибните запаси 
и Споразумението на ФАО за съответствие към списъка на инструментите, които 
държавите трябва да изпълнят, за да отговарят на условията на ревизираната 
понастоящем Обща система за преференции плюс;

10. счита, че ЕС следва да се стреми към следните цели в регионалните организации за 
управление на рибарството (РОУР), в които участва:

• създаване, за всички риболовни райони в рамките на компетентността на РУОР, 
на регистри на риболовни кораби, включително помощни кораби, които имат 
разрешение за риболов, както и списъци на плавателни съдове, които са 
идентифицирани като извършващи ННН риболов (черни списъци), които да 
бъдат често актуализирани, публикувани и координирани сред РУОР;

• укрепване на комитетите на РОУР за съответствие за разглеждане на 
постиженията на договарящите се страни и, при необходимост, налагане на 
ефективни санкции;

• разширяване на списъка от конкретни мерки, които договарящите се страни да 
предприемат като държави на флага, на пристанището, на крайбрежието и на 
пазара в рамките на отделните РОУР;

• разработване на подходящи програми за проверки в морето и наблюдение;

• забрана за трансбордиране в морето;

• разработване на схеми за документиране на улова, като се започне с основните 
видове риба във всяка РУОР;

• задължителни и редовни оценки на постиженията на отделните РУОР, с 
изискването препоръките да се изпълняват;

11. призовава за спешно разширяване на мрежата от РОУР, така че да покрие всички 
риболовни райони и зони в открито море, чрез създаване на нови РОУР или чрез 
разширяване мандата на вече съществуващите; убеден е, че  предвид глобалния 
характер на ННН риболова е необходимо много по-засилено сътрудничество между 
РОУР по отношение на обмена на информация, санкциите срещу риболовните 
кораби и договарящите се страни и други въпроси;

12. подкрепя напълно настоящата инициатива на ФАО за създаване на глобален списък 
на риболовните кораби, който следва да бъде задължителен и да включва 
плавателни съдове над 10 бруто тона (GT) възможно най-скоро;

13. насърчава бързо разработване на система за оценяване на постиженията на 
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държавата, под чийто флаг плава съдът, което понастоящем се извършва във ФАО, 
като начин за оказване на натиск върху държавите, които не изпълняват 
международните си правни задължения; настоятелно призовава да бъде намерен 
ефективен механизъм за санкциониране на държавите, които не гарантират, че 
корабите, плаващи под техен флаг, спазват всички съответни закони;

14. счита, че следва да бъде учреден нов орган под егидата на ООН, който да извършва 
независими оценки на постиженията на държавите, под чийто флаг плават съдовете, 
и на РОУР;

15. подчертава, че трябва да се развие по-пълно понятието за отговорностите на 
държавата на пазара, като начин за закриване на пазарите за продуктите на ННН 
риболова; счита, че ЕС трябва спешно да обсъди с други важни държави на пазара, 
включително, но не единствено САЩ, Япония и Китай, как да разработи 
международни правни инструменти, които да могат да спрат търговията с ННН 
риба, евентуално в рамките на Световната търговска организация (СТО);

16. насърчава Комисията да продължи разработването на глобална схема за 
сертифициране на улова;

17. приветства неотдавнашния доклад на Службата на ООН за наркотици и 
престъпления (UNODC) относно трансграничната организирана престъпност в 
риболовната индустрия и обяснението за това как организираните престъпни групи 
разширяват влиянието си в риболовната индустрия, в т.ч. както в дейности нагоре 
по веригата (осигуряване на плавателни съдове и екипаж, презареждане и др.), така 
и надолу по веригата (пласиране, превозване);

18. разтревожен е от такива престъпни дейности като трафика на хора, прането на пари, 
корупцията, пласирането на крадени стоки, укриването на данъци и митническите 
измами, извършвани от тези, които се занимават с ННН риболов;

19. подкрепя изцяло препоръките в доклада на UNODC, включително за разширяване 
на международното сътрудничество за разследване на престъпни дейности по море, 
подобряване прозрачността на собствеността върху риболовните кораби и техните 
дейности и възпрепятстване продажбите на риболовни кораби на дружества с 
неясни собственици; 

20. отбелязва, че Конвенцията на ООН срещу трансграничната организирана 
престъпност е един от най-широко ратифицирани договори, който задължава 
договарящите се страни да си сътрудничат за разследвания, възбуждане на 
наказателно преследване и съдебни производства по дела, свързани с 
трансграничната организирана престъпност, като по този начин осъществяват 
важни взаимодействия за борба с ННН риболова;

21. счита, че Интерпол следва да направи ННН риболова една от своите приоритетни 
области и че на организацията следва да се предоставят ресурси и правомощия за 
разследване, за да наблюдава и води борба с трансграничните престъпни аспекти на 
ННН риболова;
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22. настоява ЕС да предложи въпросът за международното управление на океаните да 
стане приоритет на следващата световна среща на високо равнище по въпросите на 
устойчивото развитие, която ще се проведе в Бразилия през 2012 г., на 30-та 
годишнина от Конвенцията на ООН по морско право;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията и на националните парламенти на държавите-членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

През 2001 г. ФОА прие план за действие за предотвратяване на незаконния, 
недеклариран и нерегламентиран (ННН) риболов, който оттогава е обявен за приоритет 
на международната общност.

ННН риболов пречи на усилията за съхраняване и управление на рибните ресурси във 
всички видове риболов.  Когато са изправени пред ННН риболов, националните и 
регионалните организации за управление на рибарството могат да не успеят да 
постигнат управленските цели. Това положение води за загуба както на 
краткосрочни, така и на средносрочни икономически възможности и до отрицателно 
въздействие върху продоволствената сигурност и опазването на околната среда. 
ННН риболов може да доведе до гибел на даден риболовен район или сериозно да 
попречи на усилията за възстановяване на рибните запаси, които вече са изчерпани. 
Съществуващите международни инструменти за справяне с ННН риболов не бяха 
ефективни поради липса на политическа воля, приоритет, капацитет и ресурси за 
ратифицирането им или присъединяването към тях и прилагането им. (План за 
действие на ФАО, 2001 г., първи параграф)

Постигнат е известен напредък в някои риболовни райони или от страна на някои 
държави. Въпреки това, на много места изложението е толкова вярно сега, колкото и 
когато е било написано, което предполага, че остава да се направи още много. 

По своето естество е невъзможно степента на ННН риболов да бъде определена с 
точност, но е известно, че е много голяма. С едно скорошно проучване1 се изказва 
предположението, че е този вид риболов е отговорен за между 11 и 26 милиона тона 
годишно. Дори и ниската стойност на този диапазон е равностойна на 15% от морския 
улов.

Европейският съюз (ЕС) има особена отговорност, когато става въпрос за борба с ННН 
риболов, тъй като представлява най-големия световен пазар за риба и е една от 
основните сили в областта на рибарството.

Неотдавнашните регламенти относно ННН риболов и контрола (Регламенти на Съвета 
съответно 1005/2008 и 1224/2009) предоставят на ЕС силни и новаторски инструменти 
за борба с ННН риболов, като определят задълженията и възможностите както за 
държавите-членки, така и за трети държави като държава, под чийто флаг плават 
съдове, или държава с пристанища, крайбрежие или пазар. Ясно е обаче, че те не могат 
да премахнат ННН риболов в изолация. Тъй като най-голямата част от световния океан 
е извън зоните на национална юрисдикция - близо две трети, ясно е, че националните 
усилия и регионалното сътрудничество не са достатъчни. Тази битка може да бъде 
спечелена единствено от световната общност, действайки в сътрудничество. 

Двата работни документа предоставиха обща информация относно някои инициативи, 
предприети от международната общност в Организацията на обединените нации (ООН) 

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009 г.) "Estimating the Worldwide Extent of 
Illegal Fishing". PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570.



PE464.787v01-00 10/14 PR\866180BG.doc

BG

и регионалните организации за управление на рибарството (РОУР). Докладът прави 
специфични предложения относно това, което ЕС следва да насърчава и предлага в 
съответните форуми.

Широкообхватната тема прозрачност

ННН риболов е улеснен от липсата на достъп до информация, криейки се зад 
преградата на "поверителния характер" и "строго пазена тайна". Повтаряща се тема в 
много анализи на ННН риболов е липсата на прозрачност по отношение на имената на 
плавателните съдове и самоличността на собствениците.  Това ясно обслужва 
интересите на безскрупулни оператори в опитите им да не бъдат открити. Тази яснота 
се проявява в много отношения, в малка и голяма степен, от членове на екипажа, 
криещи името на плавателния съд, за да се избегне идентифицирането му в морето, до 
мрежата от фиктивни дружества в някои държави, които крият името на собственика на 
плавателното средство, и неуслужливи държави, под чийто флаг плава съдът, които 
отказват да изпълнят задълженията си. Необходими са голям набор от мерки за 
подобряване на прозрачността.

ЕС като лидер по пример

С новото си законодателство, на хартия ЕС се е въоръжил със силни инструменти за 
борба с ННН риболов. Ако ЕС трябва да убеди другите държави също да действат, 
самият ЕС трябва да бъде безукорен. Той трябва не само да опише плавателните съдове 
извън ЕС в списъка на ННН риболов или пък третите държави като несътрудничещи. 
Той не трябва да се колебае да опише или наложи санкции на държави-членки, които 
не прилагат правилата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) дори и да 
е политически трудно да назове и засрами държава-членка като неспазваща 
отговорностите си. Комисията и държавите-членки трябва също да получат достатъчни 
средства за пълно прилагане на тези правила. 

От 2003 до 2006 г. Комисията публикува карта на резултатите от постиженията на 
държавите-членки при прилагането на правилата на ОПОР. Инициативата следва да 
бъде възобновена в интерес на прозрачността и равните условия.

ЕС финансира чрез различни бюджетни редове редица програми за контрол в 
развиващи се страни. Това следва да бъде разширено и координирано със сходни 
проекти от страна на държавите-членки. Повечето международни инструменти като 
например Споразумението относно мерките на държавния пристанищен контрол, 
Споразумението на ООН относно рибните запаси и Споразумението за съответствие на 
ФАО съдържат разпоредби за финансиране на развиващи се страни и ЕС може да 
работи чрез тях.

Проста, но важна стъпка, която ЕС може да направи едностранно за подобряване на 
прозрачността, е да постави имената на собствениците на риболовни плавателни съдове 
на ЕС и разрешенията, които те имат, в публичното пространство.
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Инициативи в международни организации

Съществуващите РОУР се различават широко в подхода си към ННН риболов и 
правните мерки, включително санкции, които те използват за борба с него. 
Съществуват много неща, които ЕС може да насърчава, и които биха намалили ННН 
риболов както пряко, така и косвено:

 допълнителни РОУР или удължаване на мандатите на съществуващите, с цел 
обхващане на райони и видове, които понастоящем не са регулирани;

 регистри на риболовни кораби, включително помощни кораби, които имат 
разрешение за риболов, и списъци на плавателни съдове, които са 
идентифицирани като извършващи ННН риболов (черни списъци) за всички 
риболовни райони в рамките на компетентността на РУОР, които да бъдат често 
актуализирани, публикувани и координирани сред РУОР;

 силен комитет за съответствие, който да разглежда постиженията на 
договарящите се страни и, при необходимост, да налага ефективни санкции;

 обширни мерки за държава, под чийто флаг плава плавателният съд, крайбрежна 
държава, държава на пристанището и държава на пазара в рамките на отделните 
РУОР;

 програми за проверки в морето и наблюдение;
 забрана за трансбордиране в морето;
 схеми за документиране на улова, като се започне с основните видове във всяка 

РУОР; 
 извършване на задължителни и редовни оценки на постиженията на отделните 

РУОР, провеждани от независим орган като например ООН, с изискването 
препоръките да се изпълняват.

Накрая, необходимо е повечето от тези идеи да се прилагат или поне да се 
координират) сред РУОР, като се има предвид естеството на риболовните райони. Като 
работи в рамките на РУОР, ЕС може едновременно с това да подкрепя сегашните 
световни инициативи (на ФАО, например), както и да предлага нови:

 подпомагане както финансово, така и политически, на глобалния списък на 
риболовните кораби, който следва да стане задължителен и да включва всички 
плавателни съдове (включително помощни кораби) над 10 бруто тона (GT) или 
12 метра възможно най-скоро;

 насърчаване на бързо разработване на система за оценяване на постиженията на 
държавата, под чийто флаг плава съдът; 

 насърчаване на ратифицирането или присъединяването на държави към 
международните правни инструменти в областта на рибарството 
(Споразумението за съответствие, Споразумението относно мерките на 
държавния пристанищен контрол, Споразумението на ООН относно рибните 
запаси), като например ги прибавят към списъка от инструменти, които 
държавите трябва да изпълнят, за да отговарят на условията на Общата система 
за преференции плюс1 (която понастоящем се преразглежда); 

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/july/tradoc_139963.pdf
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 глобална база данни на генетичен материал от рибни запаси, за да може да се 
идентифицират видовете и запасите, от които са получени рибните продукти;

Сътрудничество между държавите с пазар

Регламентът на ЕС относно ННН риболов е изключително добра инициатива, но ако 
трябва да бъде ефективен възможно най-скоро, трябва да бъде подкрепен от други 
основни рибни пазари и в крайна сметка, от международната общност като цяло. Ако 
единствено ЕС отказва ННН риболов, неминуемо ще бъдат намерени други пазари. От 
първостепенно значение е САЩ, Япония и Китай, наред с други, също да действат за 
премахване на вноса на ННН риба. Комисията следва да започне сериозна 
дипломатическа инициатива с основните държави с пазар, за да обсъди мерките, които 
могат да предприемат за собствените си пазари, както и какви възможни действия 
могат да бъдат взети на многостранно и световно равнище.

Друга свързана с това възможност за подобряване на проследимостта би било 
значителното разширяване на използването на сертификати на улова за риба, която 
влиза в международната търговия. Два РУОР вече приеха подобни схеми и ЕС следва 
да насърчава сертификатите като основен инструмент за борба с търговията с ННН 
риба. Крайната цел следва да бъде разработване на глобална схема за сертифициране на 
улова, като същевременно се избягва създаването на нетарифни бариери пред 
търговията. Трудно е да се види как държави могат да се застъпват за търговия с ННН 
риба, но имаше силни гласове в ЕС срещу Регламента относно ННН риболов, когато 
първоначално беше предложен.

Организирани криминални аспекти на ННН риболова

Повечето от гореизложените предложения са стандартни аспекти на добро управление 
на рибарството, които се обсъждат много години и прилагани само в някои места под 
една или друга форма. Относително нов елемент е осъзнаването на участието на 
криминални групи в ННН риболов. Това участие може да включва участието на 
класически престъпни групи в риболовните операции, но по-често е приемането на 
някои от техните техники в подкрепа на рибарството, като например трафик на хора, 
робски труд, укриване на данъци, изпиране на пари, митнически измами, корупция, 
разпореждането с откраднати стоки и т.н.

Нов доклад на Службата на ООН за наркотици и престъпления1 разглежда до каква 
степен световната рибарска индустрия е уязвима от такива дейности и чертае много 
мрачна картина на експанзията на организирани престъпни елементи в риболовни 
дейности в ЕС и по света.

Тези престъпни елементи могат да бъдат силно организирани, като използват 
усъвършенствани техники като финансови и данъчни убежища за укриване на 
самоличността на собствениците, както и използването на регистри на флага, които не 

                                               
1 UNDOC. 2011. Transnational Organized Crime in the Fishing Industry. Може да се намери на адрес: 
http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Issue_Paper_-_TOC_in_the_Fishing_Industry.pdf
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могат или не искат да упражняват  отговорностите си по прилагането на закона. Те 
могат да бъдат големи и комплексни в някои ситуации, като използват флоти на 
риболовни кораби, които имат едни и същи мрежи за доставка и дистрибуция на 
пазарни пътеки, често "изпират" незаконния улов чрез законно уловената риба.  
Понякога риболовните кораби се използват за контрабанда на наркотици, оръжие и 
дори терористи. Връзките между риболова и престъпните групи се разширяват и 
задълбочават.

Докладът прави редица препоръки, които заслужават подкрепа от страна на ЕС, като 
някои от тях съвпадат с предишни идеи:

 подобряване на разследващия капацитет за организирана престъпна дейност по 
море, включително и чрез разширяване на координацията между различните 
участващи правоприлагащи органи (митници, финансови престъпления, трафик 
на наркотици и т.н.);

 подобряване на прозрачността и проследимостта на риба с цел разкриване на 
престъпните дейности и намаляване на печалбите от тях;

 контролиране или за предпочитане забраняване на продажбата на използвани 
риболовни кораби на дружества с неясни собственици, регистрирани под флаг, 
който не е в съответствие;

 подобряване на контрола на риболовни кораби и взаимодействието им с 
търговски кораби;

Накратко, разглеждането на ННН риболов като изолирани случаи на неизпълнение в 
областта на рибарството понастоящем е твърде опростена гледна точка. Държавите 
трябва да адаптират правните и управленските си ресурси към тази нова 
действителност и пълноценно да се възползват от вече наличните инструменти за други 
видове престъпни дейности в борбата с ННН риболов, когато участват престъпни 
групи, включително по цялата верига от дейности, свързани с риболова.

По Конвенцията на ООН срещу трансграничната организирана престъпност има 159 
договарящи се страни, което означава, че те имат задължението да действат и да 
сътрудничат за борба с ННН риболов, когато в него участват организирани престъпни 
елементи.

Заключения

Риболовът е световна индустрия, както неизбежно ННН риболов е нейна съставна част. 
Както става ясно от гореизложеното, за борба с ННН риболов е необходимо световно 
сътрудничество.

Световните океани са общо наследство на човечеството и съхранението им е негова 
обща отговорност.

Логичният извод е, че системата за управление на световния океан е от съществено 
значение за управлението на рибарството, особено в открито море. Настоящият подход 
е ясен неуспех. 

Необходимо е да бъдат договорени международни споразумения, за да се гарантира, че 
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правото на риболов зависи от минималните критерии, свързани с прозрачността на 
собственост, дейностите и улова, проследимост на продукта и т.н, и че държавите, 
които не изпълняват отговорностите си, губят правата си за риболов.  

Накрая, за да бъдат изпълнени много от гореспоменатите препоръки, ще са необходими 
значителни средства. Много развиващи се страни ще бъдат затруднени да намерят тези 
средства, затова трябва да се открие начин за предоставяне на подкрепа. Това е общата 
ситуация в наши дни. При все това, тази подкрепа не следва да бъде безусловна -
провалът на държави, получаващи подкрепа следва да предизвика същите последици 
както и за други държави, например забрана за износ.


