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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Незаконният, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов е широко признат като 

значим екологичен, икономически и социален проблем. Той означава сериозна заплаха 

за морските екосистеми, неизгодно положение на рибарите, извършващи отговорен 

риболов, и нарушение на пазара на морски храни. Борбата с ННН риболов се превърна 

в основно средство за постигане на устойчиво управление на рибарството в 

международен план. 

Развиващите се страни са особено уязвими по отношение на ННН риболов. Поради 

ограничения си капацитет за контрол и наблюдение на своите води те обикновено 

стават цел на ННН риболов, което допълнително дестабилизира управлението на 

техния риболов. Слабото управление и високите равнища на ННН риболов обикновено 

вървят ръка за ръка. И накрая, ННН риболов лишава развиващите се страни от приходи 

и храна. 

Редица международни инструменти формират основата за борбата срещу ННН 

риболов. Общото при тях е приемането, че крайбрежната държава носи основната 

отговорност за гарантиране на спазването в нейни води на правото, свързано с 

риболовните дейности, което не засяга задължението за дължима грижа на държавите 

на флага. 

Борбата с ННН риболов е също така приоритет в програмата за сътрудничество за 

развитие, както е видно от целта за устойчиво развитие № 14 („ЦУР 14“) по отношение 

на опазването и устойчивото използване на океаните, моретата и морските ресурси за 

устойчиво развитие. ЦУР 14, цел 4 призовава за прекратяване на прекомерния улов, 

ННН риболов и вредните риболовни практики. 

Също така, в редица свои резолюции Европейският парламент последователно е 

подчертавал необходимостта от по-нататъшни действия срещу всички форми на ННН 

риболов. В този контекст Европейският съюз прие Регламент (ЕО) № 1005/2008 

(„Регламента за ННН риболов“), който включва многоетапни процедури, включително 

диалог, за въздействие върху несътрудничещите държави. 

Докладчикът е удовлетворен от разясненията на Комисията относно прилагането на 

процедурата за несътрудничеща трета държава съгласно Регламента относно ННН 

риболов спрямо Коморските острови и поради това подкрепя предложението за 

денонсиране на споразумението в областта на рибарството с тази държава. 

Въпреки това докладчикът подкрепя продължаването на политическия диалог с 

органите на Коморските острови за постигане на по-добро управление на рибарството в 

тази държава. Освен това докладчикът се застъпва за пренасочване на помощта, 

получена от посочената държава по силата на други финансови инструменти на Съюза, 

така че населението да не плаща цената на това състояние на нещата. 

 

****** 
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Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да препоръча 

Парламентът да даде своето одобрение за проекта на решение на Съвета за 

денонсиране на Споразумението за партньорство в сектора на рибарството между 

Европейската общност и Съюза на Коморските острови. 
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