Идентифициране на риболовните съоръжения и схеми за
обратно изкупуване
Българският опит е свързан с подобряване на системата за идентифициране
на риболовните уреди, предложена като регионална мярка не само от ЕС, но и в
Черноморския регионален план за действие за морските отпадъци, приет от
Черноморската комисия през 2018 г.
Системата за маркировка е позната и в други части на света. Наличието на
подходяща система за управление на риболовните съоръжения е най-ефективният
начин за предотвратяване на изоставянето или изхвърлянето на риболовни уреди,
което води до „призрачен риболов“ и щети за морската среда.
С тази цел правителството на Република Корея е въвело програма за
идентификация на риболовни съоръжения от 2006 г., чрез която рибарите се
задължават да маркират лична информация за собственост на риболовните уреди.
Програмата има за цел да предотврати прекомерния улов и да преустанови
незаконното изхвърляне на риболовни съоръжения, с което въвежда ред и
ограничения в използването на риболовните мрежи и капани, които са основният
източник на „призрачен риболов“. Програмата допринася за предотвратяване на
незаконното изхвърляне на риболовни съоръжения. Правителството е въвело
също така стимулираща схема за обратно изкупуване на стари и амортизирани
риболовни съоръжения и други риболовни отпадъци.
Иницииращ орган: националното правителство на Република Корея и органите по
рибарство
Включени заинтересовани страни: различни администрации и рибари
Източник на финансиране: недостатъчна информация
Успех на мярката: Донякъде успешен, липсва достатъчно информация
Обяснение: Грижата за извеждането от употреба в края на жизнения им цикъл на
стари, амортизирани и излезли от употреба риболовни мрежи и съоръжения и
предотвратяване на изхвърлянето им в морето е логично да намали вредното им
въздействие върху морските обитатели и морската околна среда, но
информацията е недостатъчна.
Препоръки: Подобряване на прилагането на разпоредбите у нас и използване на
технически средства за наблюдение на прилагането им биха подобрили общото
състояние на проблема с морските отпадъци от риболовната дейност.
Немаркирани мрежи и уреди у нас се конфискуват предимно от нарушители в
сладководните водоеми. Малките риболовни кораби с дължина под 12 м не
подлежат на проследяване с електронни средства. Риболовната дейност е свързана
и с друг по-различен проблем с отпадъците. Изваждането на твърди отпадъци от
морето при нормални риболовни дейности е съществен проблем, който е сложен и
подлежи на регулиране в рамките на променената Директива за пристанищните
приемни съоръжения на ЕС. Както старите рибарски мрежи, така и
амортизираните риболовни съоръжения не трябва да се депонират заедно с
обикновените битови отпадъци в съответствие с международните изисквания.
Проект МЕЛТЕМИ е съфинансиран от Европейския съюз
и национални фондове на страните участнички.

Тези особености и различните аспекти на отпадъците, свързани с риболовната
индустрия, са обект на следващите примери и идеи за добри практики. Целта на
всички усилия е да се предотврати свръхулов, незаконно и неподходящо
изхвърляне на риболовни съоръжения и уреди и наред с това опазване на морската
среда от замърсяване с морски отпадъци.
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