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ПОГЛАВЈЕ 13. РИБАРСТВО

КОМЕНТАР

НИВО НА ПОДГОТОВКА 

Умерено подготвена (Moderately Prepared) – 3 Нема напредок (No Progress) – 2

Не се забележани позначајни придвижувања во овој сектор и не e постигнат напредок во однос на препораката од минатата година за 
понатамошно усогласување на пазарната политика со acquis. Европската Комисија забележува дека немаше никакви случувања во поглед на 
управување со риболов, инспекција, контрола, надзор, следење, структурни акции и меѓународни договори за рибарство. Оваа година не се 
забележани мерки за државна помош, кои беа предмет на критика во претходната година, туку се воведени одредени структурни финансиски 
мерки. 

ПРЕПОРАКИ ОД ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА

- Понатамошно усогласување на своето законодавство со Европското и да обезбеди негово спроведување и зајакнување, особено за нелегален, 
непријавен и нерегулиран риболов, собирање на податоци, структурна поддршка и државна помош.
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- Политиката на пазарот на риболовот треба да 
обезбеди повеќе и подобри информации за 
корисниците на рибните производи пласирани на 
пазарот.
- Потребно е да се обезбедат информации за одржливо 
искористување на рибниот фонд и рибните видови.

- Земјата треба да ги концентрира напорите за 
понатамошно усогласување на нејзината пазарна 
политика и стандарди со соодветното acquis.
- Дисторзивните мерки на државната помош, како што се 
субвенциите (по килограм пазарна руба) за 
производители на аквакултура треба да прекинат или 
постепено да се намалуваат до нивниот прекин.
- Треба да се воспостави систем за собирање на 
податоци за да се обезедат точни, сигурни, достапни и 
навремени податоци.
- Треба да се прошири координацијата при собирање на 
податоци со другите соседни земји (Албанија и Грција).

- Северна Македонија треба да преземе чекори за да 
обезбеди целосна усогласеност со acquis за нелегален, 
непријавен и нерегулиран риболов, како и за инспекција 
и контрола.
- Собирањето на податоци за риболовот и аквакултурата 
треба да се подобри во согласност со релевантното 
acquis.
- Бидејќи Северна Македонија потврди дека нејзините 
внатрешни води се домаќини на европската јагула 
(Anguilla Anguilla), земјата треба да обезбеди 
спроведување на Регулативата за јагули на ЕУ, со 
дефинирање на единиците за управување со јагулите и 
спроведување на планови за управување.
- Административниот капацитет за управување, 
инспекција и контрола на политиката за риболов треба 
дополнително да се зајакне.


