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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o boju proti nezakonitemu ribolovu na globalni ravni – vloga EU
(2010/2210(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov o pomorskem pravu z dne 10. decembra 
1982,

– ob upoštevanju Konvencije o biološki raznovrstnosti in Deklaracije o okolju in razvoju iz 
Ria, sprejete na konferenci Združenih narodov o okolju in razvoju junija 1992,

– ob upoštevanju Sporazuma Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo 
(FAO) o pospeševanju usklajevanja ribiških plovil na odprtem morju z mednarodnimi 
ukrepi za ohranjanje in upravljanje, ki je bil sprejet na 27. zasedanju konference FAO 
novembra 1993 (sporazum o usklajevanju),

– ob upoštevanju sporazuma iz leta 1995 o izvajanju določb Konvencije Združenih narodov 
o pomorskem pravu z dne 10. decembra 1982 v zvezi z ohranjanjem in upravljanjem 
čezconskih staležev rib in izrazito selivskih staležev rib (sporazum ZN o staležu rib iz 
avgusta 1995),

– ob upoštevanju kodeksa vedenja za odgovorno ribištvo Organizacije Združenih narodov 
za prehrano in kmetijstvo, ki ga je sprejela konferenca FAO oktobra 1995,

– ob upoštevanju Konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in 
dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah iz junija 1998 (aarhuška konvencija),

– ob upoštevanju mednarodnega akcijskega načrta FAO za preprečevanje nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo 
odpravljanje (IPOA-IUU), ki ga je svet FAO potrdil junija 2011,

– ob upoštevanju sporočila Komisije o akcijskem načrtu Skupnosti za izkoreninjenje 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova iz maja 2002 
(KOM(2002)0180),

– ob upoštevanju izjave s svetovnega vrhunskega srečanja o trajnostnem razvoju od 26. 
avgusta do 4. septembra 2002 v Johannesburgu,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. februarja 2007 o izvajanju akcijskega načrta EU 
proti nezakonitem, neprijavljenem in zakonsko neurejenem ribolovu1,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1005/2008 z dne 29. septembra 2008 o vzpostavitvi 
sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega 
ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje (uredba IUU)2, Uredbe Sveta 
(ES) št. 1006/2008 z dne 29. septembra 2008 o dovoljenjih za ribolovne dejavnosti 

                                               
1 UL C 287E, 29.11.2007, str. 502.
2 UL L 286, 29.10.2008, str. 1.
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ribiških plovil Skupnosti zunaj voda Skupnosti in dostopu plovil tretjih držav do voda 
Skupnosti (uredba o dovoljenjih za ribolov)1 in Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. 
novembra 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s 
pravili skupne ribiške politike (uredba o nadzoru)2,

– ob upoštevanju sporazuma FAO o ukrepih države pristanišča za preprečevanje 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za 
njegovo odpravljanje (sporazum o ukrepih države pristanišča), ki je bil sprejet na 36. 
zasedanju konference FAO v Rimu novembra 2009,

– ob upoštevanju poročila Urada Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC) za leto 
2011 o nadnacionalnem organiziranem kriminalu v ribiški industriji,

– ob upoštevanju prihodnje konference Združenih narodov o trajnostnem razvoju (UNCSD), 
ki bo junija 2012 v Braziliji,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo in mnenj Odbora za razvoj ter Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane (A7-0000/2011),

A. ker je 71 % površine planeta Zemlje pokrite z oceani, v katerih se shrani šestnajstkrat več 
ogljikovega dioksida kot na kopnem in ki imajo pri podnebju ter v sistemih za 
omogočanje življenja na vsem planetu osnovno vlogo, poleg tega pa dajejo znatnemu 
deležu svetovnega prebivalstva hrano, preživetje, energijo in prometne poti,

B. ker po poročanjih nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov predstavlja od 11 do 26 
milijonov ton letno, kar je enako vsaj 15 % svetovnega ulova, zaradi tega pa je trajno 
upravljanje izkoriščanja svetovnih morskih virov nemogoče,

C. ker je v sporazumu, potrjenem na 10. konferenci pogodbenic Konvencije o biološki 
raznovrstnosti oktobra 2010 v Nagoji, določeno, da je do leta 2020 treba razpoloviti 
izgubo biotske raznovrstnosti,

D. ker svetovni oceani predstavljajo habitat za 90 % življenja na Zemlji,

E. ker je dve tretjini svetovnih oceanov zunaj nacionalnih pristojnosti, ker ni celostne politike 
za upravljanje mednarodnih voda (odprto morje), ker sedanja nepopolna zakonodaja, ki 
temelji predvsem na načelih 17. stoletja o svobodi morij, ne upošteva številnih okoljskih 
načel, ki že dolgo veljajo za kopno in ozračje,

1. meni, da je nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov med največjimi grožnjami za 
biotsko raznovrstnost svetovnih oceanov;

2. meni, da je novi nadzorni sveženj EU, v katerem so uredba o nezakonitem, neprijavljenem 
in nereguliranem ribolovu, uredba o nadzoru ter uredba o dovoljenjih za ribolov3, celovit 

                                               
1 UL L 286, 29.10.2008, str. 33.
2 UL L 343, 22.12.2009, str. 1.
3 Uredbe Sveta št. 1005/2008, 1006/2008 in 1224/2009.
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sklop instrumentov za boj proti tej nadlogi v oceanih, saj določa odgovornosti države 
zastave, obalne države, države pristanišča in države trga za države članice EU ter za tretje 
države;

3. vztraja, da je treba Komisiji in nadzornim organom v državah članicah dati na razpolago 
dovolj (človeških, finančnih in tehnoloških) virov, da se bodo lahko uredbe v celoti 
izvajale, ti pa se ne smejo izogibati prepoznavanju in, po potrebi, sankcioniranju interesov 
EU, kadar ogrožajo verodostojnost EU;

4. poziva Komisijo, naj objavlja letne ocene uspešnosti držav članic pri izvajanju predpisov 
skupne ribiške politike;

5. meni, da je zaradi izredne mobilnosti staležev rib, zaradi ribiških flot in kapitala, ki jih 
podpira, pa tudi zaradi globalnosti trga z ribami, boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu 
in nereguliranemu ribolovu lahko učinkovit zgolj z mednarodnim sodelovanjem;

6. poudarja, da je tehnološki napredek večinoma odpravil pretekle omejitve pri nadzoru 
oceanov in izvrševanju zakonodaje ter da je danes ključna za boj proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu predvsem politična volja za ukrepanje, ki jo 
morajo izkazati vlade;

7. meni, da je nujno izboljšati preglednost na vseh področjih ter pri vseh dejavnostih ribiške 
industrije, tudi pri dogovoru o mednarodnih merilih za vzpostavitev dejanskega, 
upravičenega lastništva plovil;

8. spodbuja Komisijo in države članice, naj razširijo svoje programe finančne in tehnične 
pomoči za podporo programom nadzora v vodah držav v razvoju, pri tem pa prednost 
namenijo regionalnim, in ne dvostranskim, programom;

9. poziva Komisijo, naj doda sporazum FAO o ukrepih države pristanišča, sporazum ZN o 
staležu rib in sporazum FAO o usklajevanju na seznam instrumentov, ki jih morajo 
izvajati države, če želijo biti upravičene do splošnega sistema preferencialov, ki se 
trenutno pregleduje;

10. meni, da bi si EU morala prizadevati za naslednje cilje v regionalnih organizacijah za 
upravljanje ribištva, v katere je včlanjena:

• vzpostavitev registrov ribiških plovil z dovoljenjem za ribolov (vključno s 
spremljevalnimi plovili) za vsa ribištva, ki spadajo v pristojnost regionalnih 
organizacij za upravljanje ribištva, ter seznamov plovil, ki izvajajo nezakonit, 
neprijavljen in nereguliran ribolov (črnih list), ki jih je treba pogosto posodabljati, o 
njih obveščati širšo javnost in ki jih morajo regionalne organizacije za upravljanje 
ribištva med seboj usklajevati;

• krepitev odborov za izvajanje v okviru regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, 
ki morajo preverjati uspešnost pogodbenic Konvencije in po potrebi izrekati 
učinkovite sankcije;

• širitev seznama posebnih ukrepov, ki jih morajo sprejeti pogodbenice Konvencije kot 
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države zastave, obalne države, države pristanišča in države trga v posameznih 
regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva;

• oblikovanje ustreznih programov inšpekcijskih pregledov na morju in programov 
opazovanja;

• prepoved pretovarjanja na morju;

• razvoj sistemov dokumentacije o ulovu, sprva za pomembne vrste v vsaki regionalni 
organizaciji za upravljanje ribištva;

• obvezne in redne ocene uspešnosti posameznih regionalnih organizacij za upravljanje 
ribištva, z zahtevo, da morajo ukrepati v skladu s priporočili;

11. poziva k nujni širitvi mreže regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, da bi se vanjo 
vključila vsa ribištva na odprtem morju in vsa področja, bodisi z ustanavljanjem novih 
regionalnih organizacij za upravljanje ribištva bodisi s širitvijo pristojnosti obstoječih; 
meni, da je nujno zelo okrepljeno sodelovanje med regionalnimi organizacijami za 
upravljanje ribištva pri izmenjavi informacij, sankcijah plovil ter pogodbenic Konvencije 
in pri drugih zadevah, zaradi globalne narave nezakonitega, neprijavljenega in 
nereguliranega ribolova;

12. v celoti podpira sedanjo pobudo Organizacije Združenih narodov za prehrano in 
kmetijstvo za vzpostavitev svetovne evidence ribiških plovil, ki bi morala čimprej postati 
obvezna in vključevati vsa plovila z bruto tonažo nad 10 BT;

13. spodbuja hiter razvoj sistema za oceno uspešnosti države zastave, ki ga razvija 
Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo in ki bi bil sredstvo pritiska na 
države, ki se ne držijo svojih mednarodnih pravnih obveznosti; poziva, da je treba poiskati 
učinkovit mehanizem za sankcioniranje držav, ki ne zagotavljajo, da plovila pod njihovo 
zastavo spoštujejo vso zadevno zakonodajo;

14. meni, da je treba vzpostaviti nov organ pod pokroviteljstvom ZN, ki bo opravljal 
neodvisne ocene tako držav zastave kot regionalnih organizacij za upravljanje ribištva;

15. poudarja, da je idejo odgovornosti države trga treba razviti v sredstvo za zapiranje trgov 
za proizvode iz nezakonitega neprijavljenega in nereguliranega ribolova; meni, da mora 
EU nemudoma razpravljati z drugimi večjimi državami trga, tudi, vendar ne zgolj, z ZDA, 
Japonsko in Kitajsko, kako razviti mednarodne pravne instrumente za zaustavitev 
trgovanja z ribami iz nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, po 
možnosti v okviru Svetovne trgovinske organizacije;

16. spodbuja Komisijo, naj nadaljuje razvoj svetovnega sistema potrdil o ulovu;

17. pozdravlja nedavno poročilo o vlogi nadnacionalnega organiziranega kriminala v ribiški 
industriji, ki ga je pripravil Urad ZN za droge in kriminal, ter njegovo razlago, kako 
organizirane kriminalne združbe širijo svoj vpliv v ribiški industriji, tudi v dejavnostih 
pred ribolovom (dobava plovil in posadke, polnjenje goriva itd.) in po njem (trženje, 
razpošiljanje);



PR\866180SL.doc 7/12 PE464.787v01-00

SL

18. izraža zaskrbljenost, ker se osebe, vpletene v nezakonit, neprijavljen in nereguliran 
ribolov, ukvarjajo tudi s takimi kriminalnimi dejavnostmi, kot je trgovina z ljudmi, pranje 
denarja, korupcija, prikrivanje ukradenega blaga, davčna utaja in goljufije na področju 
carine;

19. v celoti podpira priporočila iz poročila Urada ZN za droge in kriminal, vključno s širitvijo 
mednarodnega sodelovanja pri raziskovanju kriminalnih dejavnosti na morju, 
izboljšanjem preglednosti lastništva ribiških plovil in dejavnosti ter odvračanjem od 
prodaje ribiških plovil družbam, pri katerih ni mogoče ugotoviti identitete dejanskega 
lastnika;

20. ugotavlja, da je Konvencija ZN proti mednarodnemu organiziranem kriminalu med 
pogodbami, ki jih je ratificiralo največ držav, in da pogodbenice obvezuje k 
medsebojnemu sodelovanju na področju preiskav, preganjanja in sodnih postopkov v 
primerih nadnacionalnega organiziranega kriminala, s čimer se ustvarjajo pomembne 
sinergije za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu;

21. meni, da mora postati nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov eno od prednostnih 
področij za Interpol, ki mora zato dobiti sredstva in preiskovalna pooblastila za nadzor 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova z vidika nadnacionalnega 
kriminala;

22. vztraja, da mora EU na prihodnjem vrhunskem srečanju o trajnostnem razvoju v Braziliji 
leta 2012 (ob 30. obletnici pomorskega prava ZN) predlagati prednostno obravnavo 
vprašanja mednarodnega upravljanja oceanov;

23. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim 
parlamentom držav članic.
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OBRAZLOŽITEV

Organizacija za prehrano in kmetijstvo je leta 2001 sprejela akcijski načrt za boj proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ki je od tedaj prednostna naloga 
mednarodne skupnosti.

Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov spodkopava prizadevanja za ohranjanje in 
upravljanje ribjih staležev v vseh ribištvih, kjer poteka ribolov. Nacionalnim in regionalnim 
organizacijam za upravljanje ribištva včasih ne uspe doseči ciljev upravljanja glede 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Te razmere povzročajo izgubo tako 
kratkoročnih kot dolgoročnih socialnih in gospodarskih možnosti in negativno vplivajo na 
zanesljivost preskrbe s hrano in varovanje okolja. Nezakonit, neprijavljen in nereguliran 
ribolov lahko povzroči propad ribištva ali resno škodi poskusom obnovitve že izčrpanih 
staležev. Obstoječi mednarodni instrumenti, ki obravnavajo nezakonit, neprijavljen in 
nereguliran ribolov, do sedaj niso bili učinkoviti zaradi pomanjkanja politične volje, 
prednostnih nalog, zmogljivosti in možnosti za njihovo ratifikacijo ter izvajanje ali zaradi 
oteženega pristopa k njim. (Akcijski načrt FAO iz leta 2011, prvi odstavek)

V nekaterih ribištvih in državah je bil dosežen napredek. Kljub temu je zgornja izjava 
marsikje še vedno tako resnična, kot je bila, ko je bila zapisana, kar nakazuje, da bo treba 
storiti še veliko.

Obseg nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova je zaradi njegove narave 
nemogoče natančno oceniti, vendar je znano, da je zelo velik. Ena od nedavnih študij1je 
pokazala, da nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov obsega med 11 in 26 milijonov ton 
rib letno. Že spodnja meja tega razpona pomeni 15 % morskega ulova.

Evropska unija (EU) ima posebno odgovornost glede boja proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, ker predstavlja največji svetovni trg z ribami in 
je ena od glavnih ribolovnih sil.

Nedavni uredbi o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu (Uredba Sveta št. 
1005/2008) in o dovoljenjih za ribolov (Uredba Sveta št. 1224/2009) Evropski uniji 
omogočata močna in odločilna sredstva za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu, saj določata obveznosti in priložnosti držav zastave, obalnih držav, 
držav pristanišča ter držav trga za države članice in tretje države. Seveda ne moreta 
samostojno odpraviti nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Ker je velika 
večina svetovnih oceanov, približno dve tretjini, izven nacionalnih pristojnosti, je jasno, da 
državna prizadevanja in regionalno sodelovanje niso dovolj. V tej bitki lahko zmagamo le s 
sodelovanjem svetovne skupnosti. 

Oba delovna dokumenta vsebujeta osnovne informacije o določenih pobudah mednarodne 
skupnosti v Združenih narodih in regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva. Poročilo 
podaja posebne predloge o možnih spodbudah in predlogih EU na ustreznih forumih.

                                               
1 Agnew DJ, Pearce J, Pramod G, Peatman T, Watson R, et al. (2009) Ocena svetovnega obsega nezakonitega 
ribolova (Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing). PLoS ONE 4(2): e4570. 
doi:10.1371/journal.pone.0004570.
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Vseobsegajoča tema preglednosti

Otežen dostop do informacij in skrivanje za „zaupnostjo“ in „zasebnostjo“ olajšujeta 
nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov. Pomanjkanje preglednosti glede imen plovil in 
identitete njihovih dejanskih lastnikov je ponavljajoča se tema v številnih analizah 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Jasno je, da to ustreza interesom 
brezvestnih upravljavcev pri njihovih poskusih, da bi se izognili odkritju. Nejasnosti se kažejo 
na različnih ravneh, v večjem ali manjšem obsegu, od članov posadke, ki skrijejo ime plovila, 
da bi se izognili identifikaciji na morju, do mreže navideznih družb v nekaterih državah, ki 
skrijejo ime lastnika plovila, pa do držav zastave, ki ne želijo sodelovati in izpolnjevati svojih 
obveznosti. Za izboljšanje preglednosti je potreben širok spekter ukrepov.

EU mora biti za zgled

Z novo zakonodajo se je EU oborožila z močnimi orodji za boj proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Če želi EU prepričati tudi ostale države, naj 
ukrepajo, mora delovati brezhibno. Na črno listo se ne sme uvrščati zgolj plovil, ki niso iz 
EU, in kot nesodelujoče navajati zgolj tretje države. Evropska unija ne sme oklevati pri 
uvrščanju plovil iz EU na seznam in sankcioniranju držav članic, ki ne izvajajo predpisov 
skupne ribiške politike, četudi je poimenovanje in izpostavljanje države članice, ki se ne drži 
svojih odgovornosti, politično težavno. Komisiji in državam članicam je treba nameniti tudi 
zadostna sredstva za polno izvajanje uredb.

Med letoma 2003 in 2006 je Komisija objavila preglednice dosežkov držav članic pri 
izvajanju pravil skupne ribiške politike. S pobudo bi morali nadaljevati zaradi preglednosti in 
enakih pogojev za vse.

Evropska unija iz različnih proračunskih postavk financira  številne programe nadzora v 
državah v razvoju. To dejavnost je treba razširiti in uskladiti s podobnimi projekti držav 
članic. Večina mednarodnih instrumentov, kot so sporazum o ukrepih države pristanišča, 
sporazum ZN o staležu rib in sporazum FAO o usklajevanju, ima določbe za financiranje 
držav v razvoju in EU bi jih lahko uporabila.

Preprost, vendar pomemben ukrep, ki bi ga EU lahko enostransko sprejela za izboljšanje 
preglednosti, je, da omogoči javno dostopnost imen lastnikov ribiških plovil EU in njihovih 
dovoljenj.

Pobude mednarodnih organizacij

Obstoječe regionalne organizacije za upravljanje ribištva k nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu in pravnim ukrepom ter sankcijam proti njemu pristopajo zelo 
različno. Obstaja več načinov, ki jih lahko Evropska unija neposredno in posredno uporabi za 
zmanjšanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova:
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 ustanovitev novih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva ali širitev pooblastil 
obstoječih organizacij, da pokrijejo področja in vrste, ki sedaj niso urejene;

 pogosto posodabljanje, objavljanje in medregionalno usklajevanje seznamov ribiških 
plovil, vključno s spremljevalnimi plovili, ki imajo dovoljenje za ribolov in črnih list 
plovil za vsa ribištva, ki spadajo v področje dela regionalnih organizacij za upravljanje 
ribištva;

 okrepitev odborov za izvajanje, ki bi preverjali uspešnost pogodbenic in, kjer je 
potrebno, izrekali učinkovite sankcije;

 razširjeni ukrepi glede držav zastave, obalnih držav, držav pristanišča in držav trga 
znotraj posameznih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva;

 programi inšpekcijskih pregledov na morju in opazovalni programi;
 prepoved pretovarjanja na morju;
 sistemi dokumentacije o ulovu, sprva za pomembne vrste v vsaki regionalni 

organizaciji za upravljanje ribištva; 
 obvezne in redne ocene uspešnosti posameznih regionalnih organizacij za upravljanje 

ribištva, ki bi jih izvajal neodvisni organ, kot so ZN, pod pogojem, da se priporočila 
ocen upoštevajo.

Zaradi globalnega značaja ribištev bi se morala večina teh zamisli izvajati (ali vsaj 
usklajevati) med regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva. Hkrati z delom znotraj 
regionalnih organizacij bi lahko EU podpirala sedanje svetovne pobude (na primer pobudo 
organizacije FAO) in predlagala nove pobude:

 finančna in politična podpora za čimprejšnjo vzpostavitev svetovne evidence ribiških 
plovil, ki bi morala postati obvezna in bi morala vključevati vsa plovila (vključno s 
spremljevalnimi plovili) z bruto tonažo nad 10 BT ali daljša od 12 metrov;

 spodbujanje hitrega razvoja sistema za ocenjevanje uspešnosti države zastave;
 spodbujanje ratifikacije ali pristopa držav k mednarodnim ribiškim pravnim 

instrumentom (sporazum o usklajevanju, sporazum o ukrepih države pristanišča, 
sporazum ZN o staležu rib) na primer tako, da se te instrumente doda na seznam 
instrumentov, ki jih morajo izvajati države, da bodo zadostile pogojem za splošni 
sistem preferencialov plus 1(se trenutno pregleduje);

 svetovna zbirka podatkov o DNK ribjih staležev, ki bi omogočila identifikacijo vrst in 
staležev, iz katerih se proizvajajo ribji proizvodi;

Sodelovanje med državami trga

Uredba EU o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu je zelo dobra pobuda, 
vendar jo morajo, da bo čim bolj učinkovita, podpreti drugi pomembni trgi z ribami in v 
končni fazi celotna mednarodna skupnost. Če bo samo Evropska unija zavrnila ribe iz 
nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, bodo prodajalci zagotovo našli 
druge trge. Nadvse pomembno je, da med drugim ZDA, Japonska in Kitajska ukrepajo proti 
uvozu rib iz nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Komisija mora dati 
pobudo za močno diplomatsko posredovanje pri pomembnih državah trga, da se z njimi 
dogovori o možnih ukrepih za njihove trge in o ukrepih na večstranski in svetovni ravni.

                                               
1 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2008/march/tradoc_139963.pdf
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Obstaja še ena možnost za izboljšanje sledljivosti, povezana z zgornjimi, in sicer precej širša 
uporaba potrdil o ulovu za ribe v mednarodni trgovini. Dve regionalni organizaciji za 
upravljanje ribištva sta že sprejeli te sisteme in EU mora spodbujati potrdila kot splošno 
orodje za boj proti trgovanju z ribami iz nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega 
ribolova. Končni cilj bi moral biti razvoj svetovnega sistema potrdil o ulovu, pri čemer se je 
treba izogniti nastanku netarifne trgovinske ovire. Kljub temu da si je težko predstavljati, 
kako bi lahko države zagovarjale trgovanje z ribami, ulovljenimi v okviru nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova, je bilo v EU veliko nasprotovanj tej uredbi, ko je 
bila predlagana.

Nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov z vidika organiziranega kriminala

Pri večini zgornjih predlogov gre za običajne vidike dobrega upravljanja ribištev, o katerih se 
že dolgo razpravlja in se, vsaj ponekod, v takšni ali drugačni obliki že izvajajo. Relativno nov 
element je ugotovitev o vpletenost kriminalnih združb v nezakonit, neprijavljen in nereguliran 
ribolov. Ta vpletenost lahko pomeni sodelovanje običajnih kriminalnih združb pri ribolovnih 
dejavnostih, vendar gre pogosteje za prevzem nekaterih njihovih metod, kot je trgovina z 
ljudmi, suženjsko delo, davčna utaja, pranje denarja, goljufije na področju carine, korupcija, 
prikrivanje ukradenega blaga itd., pri izvajanju ribiških dejavnosti

Novo poročilo urada ZN za droge in kriminal preučuje obseg vpliva tovrstnih aktivnosti na 
svetovno ribiško industrijo in kaže zelo temačno sliko razširjenosti elementov organiziranega 
kriminala pri ribiških dejavnostih v EU in po svetu.

Ti elementi kriminala so lahko zelo dobro organizirani z uporabo izpopolnjenih tehnik, kot so 
finančne in davčne oaze za prikrivanje identitete dejanskega lastnika in uporaba seznamov 
držav zastav, ki ne morejo ali ne želijo izvajati obveznosti kazenskega pregona. V nekaterih 
primerih so lahko veliki in kompleksni, saj uporabljajo ribiška plovila, ki uporabljajo ista 
omrežja za nabavo in distribucijo ter tržne poti, pri čimer pogosto perejo nezakonit ulov z 
zakonito ulovljenimi ribami. Ribiška plovila se včasih uporabljajo tudi za tihotapljenje drog, 
orožja in celo teroristov. Povezave med ribištvom in kriminalnimi združbami se širijo in 
krepijo.

Poročilo daje številne predloge, ki bi jih morala EU spodbujati, nekateri med njimi se 
prekrivajo z zgornjimi zamislimi:

 povečanje zmogljivosti pri preiskovanju dejavnosti organiziranega kriminala na morju, 
vključno z izboljšanjem usklajenosti številnih različnih organov pregona (carina, 
finančni kriminal, trgovanje z mamili itd.)

 izboljšanje preglednosti in sledljivosti rib, da se razkrijejo kriminalne dejavnosti in 
zmanjšajo njihovi dobički;

 nadzor ali bolje prepoved prodaje rabljenih ribiških plovil podjetjem z nesledljivimi 
dejanskimi lastniki, ki so registrirana pod zastavami držav, ki ne upoštevajo zahtev;

 izboljšanje nadzora dejavnosti ribiških plovil in njihovih interakcij s trgovskimi 
plovili;

Če povzamemo, je dandanes obravnava pojavov nezakonitega, neprijavljenega in 
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nereguliranega ribolova kot osamljenih primerov kršitev preveč enostaven pogled. Države 
morajo svoje pravne in upravljavske vire prilagoditi tej novi resničnosti in popolnoma 
izkoristiti orodja, ki so v okviru drugačnih kriminalnih dejavnosti že na voljo za boj proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, kadar so vpletene kriminalne 
združbe, vključno z dejavnostmi pred ribolovom in po njem.

Konvencija Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu ima 159 
pogodbenic, kar pomeni, da so te obvezane k delovanju in sodelovanju pri boju proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, kadar so vpleteni elementi 
organiziranega kriminala.

Zaključki

Ribištvo in z njim nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov, je del svetovne industrije. 
Kot je razvidno iz zgornjega besedila, je za boj njemu potrebno sodelovanje na svetovni ravni.

Svetovni oceani so skupna dediščina človeštva in njihovo ohranjanje je naša skupna 
odgovornost.

Zato je logično, da je za upravljanje ribištev, zlasti na odprtem morju, potreben sistem 
skupnega upravljanja oceanov. Sedanji pristop je očitno napačen. 

S pogajanji je treba doseči mednarodne sporazume, ki bodo zagotavljali pogojenost pravice 
do ribolova z minimalnimi merili, povezanimi s preglednostjo lastništva, dejavnosti in ulova, 
sledljivostjo proizvodov itd. in da države, ki ne izpolnjujejo svojih obveznosti, izgubijo 
pravice do ribolova. 

Ob koncu je treba omeniti, da bi bila za izvajanje številnih izmed zgornjih priporočil potrebna 
precejšnja sredstva. Številne države v razvoju bi imele težave pri zagotavljanju teh sredstev, 
zato je treba najti sredstva za pomoč. Ti primeri so danes pogosti, kljub temu pa taka pomoč 
ne sme biti brezpogojna, neuspeh držav prejemnic pomoči mora zanje imeti enake posledice 
kot za druge države, na primer prepoved izvoza.


