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Ukrepi regionalnih organizacij za upravljanje ribištva (RFMO) proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu

Mednarodni akcijski načrt proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu1, 
ki ga je leta 2001 pripravila Organizacija za prehrano in kmetijstvo, poudarja potrebo po boju 
proti tovrstnemu ribolovu na odprtem morju. Regionalne organizacije za upravljanje ribištva 
so večstranski organi, ki so v skladu s pomorskim pravom ZN odgovorni za upravljanje 
ribištva na odprtem morju in imajo zato ključno vlogo v tem boju. 

V omenjenem načrtu, pa tudi v poznejši uredbi EU o nezakonitem, neprijavljenem in 
nereguliranem ribolovu2, se kot tak šteje tudi ribolov, ki ne spoštuje ustreznih upravnih 
ukrepov, ki ni prijavljen ali ki se opravlja mimo vsakršnega upravnega režima ter na način, ki 
ni skladen z mednarodnim pravom. Celotno opredelitev je mogoče prebrati v načrtu 
Organizacije za prehrano in kmetijstvo.

Trenutno obstaja 18 regionalnih organizacij za upravljanje ribištva. Omrežje petih takšnih 
organizacij za tuno pokriva cel svet, za ostale vrste (čezconski staleži, globokomorske vrste) 
pa še vedno ni mednarodno sprejetih ukrepov za upravljanje ribištva, ki bi bili povsod 
veljavni – zaradi tega je ribolov v velikih oceanskih območjih v bistvu nereguliran, če ne 
štejemo splošnih določb pomorskega prava ZN in sporazuma ZN o staležih rib (za tiste 
države, ki so ju podpisale). Atlantski ocean je še najbolje pokrit, pa še ta ni brez vrzeli. 
Indijski in Tihi ocean sta zelo slabo pokrita, čeprav sta bili nedavno ustanovljeni dve novi 
regionalni organizaciji za upravljanje ribištva za južni Pacifik in jugozahodni Indijski ocean, 
ki bosta, upajmo, kmalu začeli veljati.

Osenčena območja regionalnih organizacij za upravljanje ribištva z regulativnimi 
pristojnostmi za globokomorski ribolov

                                               
1 Glej spletno mesto FAO http://www.fao.org/DOCREP/003/y1224E/Y1224E00.HTM.
2 Uredba 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.
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Vir: Svetovni pomorski načrt Mednarodne zveze za ohranjanje narave in naravnih virov (IUCN Global Marine 
Programme) http://www.countdown2010.net/files/marine/Presentation%20K%20Gjerde%20II.pdf
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Pokritost regionalnih organizacij za upravljanje ribištva za tuno (zgoraj) in za druge vrste 
(spodaj) 
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Vir: Recommended Best Practices for Regional Fisheries Management Organizations. Chatham House, 2007.
Ta delovni dokument preučuje upravne ukrepe petih pomembnih regionalnih organizacij za 
upravljanje ribištva, skrbno izbranih kot reprezentativni vzorec trenutno obstoječih:

 ICCAT – Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (velja od leta 1969)
 NAFO – Organizacija za ribištvo severozahodnega Atlantika (1979)
 NEAFC – Komisija za ribištvo severovzhodnega Atlantika (1982)
 CCAMLR – Komisija za ohranjanje živih morskih virov na Antarktiki (1982)
 WCPFC – Komisija za ribištvo zahodnega in srednjega Pacifika (2004)

Ta vzorec vključuje tako stare (ICCAT) kot nove organizacije (WCPFC) ter zajema široko 
geografsko območje. Nekatere organizacije, npr. NEAFC, vključujejo majhno število 
industrializiranih držav, medtem ko imajo druge, kot sta ICCAT in WCPFC, številno in 
kompleksno članstvo, kar ponazarja včasih zapleteno dinamiko med razvitimi državami in 
državami v razvoju. Zajete vrste se močno razlikujejo po vrednosti – od večinoma majhnih 
pelagičnih vrst z razmeroma nizko vrednostjo (NEAFC) do zelo dragocenih rib, kot je 
patagonska zobata riba (CCAMLR) in modroplavuti tun (ICCAT).

Vse te organizacije so že imele velike težave z nezakonitim, neprijavljenim in nereguliranim 
ribolovom. 

Ukrepi za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu

Odkar so regionalne organizacije za upravljanje ribištva v devetdesetih letih začele boj proti 
nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, so poskusile že s številnimi 
ukrepi. 

Identifikacija plovila: Za dejavnosti nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega 
ribolova so odgovorna plovila, zato več ukrepov zadeva posamezna plovila. Za kakršnokoli 
ukrepanje je treba plovilo najprej identificirati, zaradi česar številna plovila na morju ali v 
pristanišču skrivajo svojo istovetnost ali se poskušajo zakrinkati. Organizacija za prehrano in 
kmetijstvo je pripravila standardni sklop specifikacij za označevanje in identifikacijo ribiških 
plovil. Vseh pet navedenih organizacij za plovila, ki ribarijo v njihovih območjih upravljanja, 
zahteva označevanje v skladu s temi standardi ali enakovrednim sistemom.

Registrirana plovila ali „beli seznami“: Plovila, ki od pogodbenic ali sodelujočih 
nepogodbenic regionalne organizacije za upravljanje ribištva pridobijo dovoljenje za ribolov 
na njihovem območju upravljanja, se uvrstijo na seznam registriranih plovil. Pogodbenice in 
sodelujoče nepogodbenice v bistvu prevzamejo odgovornost za ta plovila. Če opazijo plovilo, 
ki ni na tem seznamu, se lahko predpostavlja, da opravlja dejavnosti nezakonitega, 
neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Čeprav ima vseh pet organizacij seznam 
registriranih plovil, pa se razlikujejo glede na to, kaj vse obsegajo, pa tudi po točnosti in 
podrobnosti podatkov, ki jih vsebujejo. Seznam CCAMLR, na primer, vključuje plovila vseh 
velikosti, ICCAT pa zgolj plovila nad 20 metrov dolžine. Nekateri vključujejo tudi ladje 
hladilnice ali tovorna plovila (WCPFC, NEAFC, ICCAT). Uvrstitev plovila na seznam ne 
pomeni, da je dejavno na tem območju, niti da spoštuje predpise.

Nezakoniti, neprijavljeni ali neregulirani ribolov ali „črni seznami“: Ti seznami 
vsebujejo plovila, ki (a) so bila identificirana med ribolovom v upravnem območju brez 
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dovoljenja in se predpostavlja, da so njihove ribolovne dejavnosti nezakonite, neprijavljene ali 
neregulirane, (b) imajo dovoljenje, vendar opravljajo nezakonit ribolov, ali (c) so se po 
pregledu podatkov o trgovanju izkazala za vir rib iz nezakonitega, neprijavljenega ali 
nereguliranega ribolova. Za plovila na črnem seznamu so običajno pod strožjim nadzorom in 
pogosteje pregledana, zanje pa veljajo tudi razne sankcije (npr. zavrnitev dostopa do 
pristaniških zmogljivosti, vključno z iztovorom ulova). Ti seznami so lahko zelo učinkoviti 
pri odvračanju posameznih plovil od nezakonitega, neprijavljenega ali nereguliranega 
ribolova – seznam NEAFC naj bi bil zaslužen za močno zmanjšanje tovrstnega ribolova v 
njihovem območju upravljanja. Opaziti je vse več izmenjav črnih seznamov med 
organizacijami, kar povečuje njihovo uporabnost. Velika težava pa je v njihovi počasnosti, 
okornosti in političnosti. Seznami se dopolnjujejo na letnih srečanjih, do takrat pa je lahko 
plovilo že zdavnaj zapustilo območje ali spremenilo ime ali lastnika. Odločitve o uvrstitvi na 
seznam sprejemajo pogodbenice in sodelujoče nepogodbenice same, ki običajno ščitijo svoja 
plovila, zaradi česar ti seznami večinoma vključujejo plovila iz tretjih držav, ki so lahke tarče. 
Na črnem seznamu ICCAT, na primer, je 24 plovil – 21 iz neznane države, eno iz Gvineje in 
dve iz Bolivije. 

Trgovinske sankcije: ICCAT je edina od petih organizacij, ki je na podlagi črnega seznama 
pritisnila na odgovornost države zastave. V devetdesetih letih je prepovedala uvoz nekaterih 
proizvodov (modroplavuti in veleoki tun, mečarica) iz držav, katerih plovila so bila dejavna 
na območju ICCAT brez dovoljenja. Leta 2003 je prepoved uvoza veljala za osem držav. 
Učinek je bil kratkotrajen iz dveh razlogov. Plovila so se registrirala v drugih državah, za 
katere sankcije niso veljale, države pa so se otresle sankcij s pridružitvijo organizaciji ICCAT. 
Nobena druga regionalna organizacija za upravljanje ribištva ni ubrala tega pristopa, pa tudi 
ICCAT ga je skoraj opustila, saj zaenkrat trgovinske sankcije veljajo zgolj za veleokega tuna 
iz Bolivije in Gruzije.

Programi inšpekcijskih pregledov na morju: Vkrcanje in pregled na morju je ključen del 
učinkovitega sistema nadzora, saj je zgolj na morju mogoče v celoti ugotoviti, kaj se dogaja. 
Pri pristaniških inšpekcijskih pregledih je mogoče spregledati pomembne elemente. Vseh pet 
organizacij dovoljuje inšpektorjem iz pogodbenic ali sodelujočih nepogodbenic vkrcanje na 
plovila druge pogodbenice ali sodelujoče nepogodbenice, vendar le NAFO in NEAFC od 
svojih pogodbenic in sodelujočih nepogodbenic zahtevata napotitev inšpekcijskih plovil na 
morje za ribištva, v katerih sodelujejo. Tudi ICCAT je pred kratkim uvedla enako zahtevo za 
modroplavutega tuna. 

Regionalni opazovalni programi: Opazovalni programi niso v široki uporabi med 
regionalnimi organizacijami za upravljanje ribištva. Zgolj NAFO zahteva opazovalca na 
vsakem plovilu v svojem ribištvu. WCPFC pripravlja regionalni program za odprto morje na 
svojem območju in načrtuje petodstotno pokritost do sredine leta 2012. Sicer se opazovalce 
zahteva zgolj v gojiščih in zapornih plavaricah v ribištvu ICCAT za modroplavutega tuna. 
Pomembna inovacija v ICCAT je program za opazovalce v gojiščih tuna in na ladjah 
hladilnicah.

Državni ukrepi za pristanišča: Regionalne organizacije za upravljanje ribištva se bolj 
zatekajo k inšpekcijskim pregledom v pristaniščih kot na morju. NEAFC in NAFO od svojih 
pogodbenic in sodelujočih nepogodbenic zahtevata, da pregledajo vsaj 15 % plovil, ki se 
zasidrajo v njihovih pristaniščih (ampak v primeru NEAFC zgolj za zmrznjene ribe), ter da 
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dovolijo iztovor samo v primeru, če država zastave potrdi, da so bile ribe ulovljene zakonito. 
CCAMLR zahteva pristaniške inšpekcijske preglede samo za zobato ribo. ICCAT določa 
protokol za pristaniške inšpekcijske preglede, vendar jih zahteva zgolj za lov na 
modroplavutega tuna ali kadar se v pristaniščih zasidrajo plovila, ki niso na seznamu 
pooblaščenih plovil. WCPFC nima posebnih zahtev za pristaniške inšpekcijske preglede in jih 
prepušča posameznim državam.

Sistemi dokumentacije o ulovu: Prva organizacija, ki je oblikovala potrdilo o zakonitosti 
ulova, ki zagotavlja popolno sledljivost v celotni proizvodni verigi, je bila CCAMLR, ki je 
leta 2000 vzpostavila sistem dokumentacije o ulovu zobate ribe. ICCAT je pozneje uvedla 
podoben sistem za modroplavutega in veleokega tuna ter mečarico. Druge organizacije doslej 
niso uvedle nobenega sistema certificiranja.

Zakup plovil: Za zagotavljanje skladnosti so odgovorne predvsem države zastave. Pogosto 
pa se dogaja, da pogodbenice ali sodelujoče nepogodbenice zakupijo plovilo iz tretje države. 
Predpisi regionalne organizacije za upravljanje ribištva tako ne veljajo za državo zastave, saj 
ni jasno, katera država je odgovorna za dejavnosti plovila. ICCAT in NAFO sta poskusili 
razjasniti vprašanje odgovornosti države zakupnice in države zastave. ICCAT zahteva 
opazovalce na 10 % plovil, ki jih zakupijo pogodbenice ali nepogodbenice.

Pretovarjanje: Glede na redkost inšpekcijskih pregledov na morju in skušnjavo 
nenatančnega vodenja ladijskih dnevnikov pretovarjanje na morju ponuja velike možnosti za 
nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov. ICCAT je to ugotovila že pred mnogimi leti in 
je uvedla splošno prepoved pretovarjanja na morju, razen s parangalov na registrirane ladje 
hladilnice, to pa je podkrepila z zahtevo, da morajo imeti ladje hladilnice sistem spremljanja 
plovila in opazovalca. WCPFC prepoveduje pretovarjanje z zapornimi plavaricami na morju, 
dovoljuje pa druge oblike pretovora, če je prijavljen in če je na ladji hladilnici opazovalec. 
Druge organizacije zahtevajo prijavo pretovora.

Treba je dodati, da se ukrepi močno razlikujejo po obliki. NEAFC in NAFO, ki pogosto 
sodelujeta, imata en dokument, ki vključuje vse nadzorne ukrepe in se po potrebi posodablja. 
Regionalne organizacije za upravljanje ribištva tuna pa imajo po drugi strani na desetine 
ločenih ukrepov, ki jih je zapleteno spremljati, pogosto pa se prekrivajo ali so celo v 
nasprotju. Pristop NEAFC in NAFO je veliko lažje razumljiv.

Razprava

Opaziti je počasno, a gotovo približevanje med regionalnimi organizacijami za upravljanje 
ribištva, kar zadeva sprejete ukrepe za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu ali 
nereguliranemu ribolovu, vendar smo še daleč od tega, da bi vse organizacije uporabljale 
najučinkovitejše možne ukrepe. Organizacije bi se morale med sabo bolje usklajevati, razviti
pa bi morale tudi kulturo najboljše prakse, ki bi omogočila medsebojno učenje na podlagi 
izkušenj.

Ne smemo pozabiti niti, da tudi če je organizacija sprejela nek ukrep za zagotovitev skladnosti 
s predpisi, to še ne pomeni, da ga v celoti izvaja. Posamezne pogodbenice ali sodelujoče 
nepogodbenice bi lahko zaobšle svoje odgovornosti bodisi kot države zastave, pristanišča, 
obale ali trga (na primer z neopravljanjem ustreznih pristaniških inšpekcijskih pregledov), 
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lahko pa bi tudi družno zavrnile uporabo sredstev za medsebojno discipliniranje (lahko bi, na 
primer, zavrnile znižanje druge kvote druge pogodbenice ali sodelujoče nepogodbenice zaradi 
prekomernega ribolova).

V končni fazi je boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu 
vprašanje politične volje. Dokler vlade niso pripravljene sprejeti vseh možnih in potrebnih 
ukrepov proti svojim plovilom in drugim segmentom svoje ribiške industrije, se ne bo veliko 
spremenilo. Nedavna zgodovina modroplavutega tuna to odlično prikazuje. Pregled 
uspešnosti ICCAT je v celoti dokumentiral neuspeh pogodbenic in sodelujočih nepogodbenic 
pri obravnavi težav v ribištvu, njihovo upravljanje ribištva pa je celo opisal kot mednarodno 
sramoto. Vsem je bilo jasno, kaj se dogaja v njihovem ribištvu, vendar so pogodbenice in 
sodelujoče nepogodbenice ICCAT storile premalo in še to prepozno.

Pogodbenice in sodelujoče nepogodbenice z vsemi močmi poskušajo preprečiti ukrepe proti 
njihovi industriji. Zato je proces odločanja v regionalni organizaciji za upravljanje ribištva 
nadvse pomemben. Dokler se odločitve sprejemajo enoglasno, lahko katerakoli pogodbenica 
ali sodelujoča nepogodbenica da veto na vsak ukrep, ki se ji zdi v navzkrižju z njenimi 
interesi ali interesi njene industrije. Tudi če se odločitve sprejemajo z večinskim glasovanjem, 
je mogoče skleniti neuradne kupčije, s katerimi lahko države pridobijo dovolj podpore za 
preprečitev ukrepanja. Večja in močnejša kot je država, lažje ji je pridobiti potrebno podporo.
Najboljši način boja proti takšnemu ravnanju je polna preglednost odločanja. Malo 
organizacij jo izvaja v praksi, tudi če dopuščajo sodelovanje nevladnih organizacij kot 
opazovalk, saj se kupčije sklepajo neuradno.

Zaradi navedenega morajo uspešnost regionalnih organizacij za upravljanje ribištva oceniti 
neodvisni strokovnjaki. Nekatere ocene so že bile opravljene, vendar bi morale postati 
obvezne in redne, na primer vsakih pet let. Izvajanje ukrepov, ki jih predlaga ocena, bi prav 
tako moralo biti obvezno za zadevne organizacije.

Cena nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova je visoka, čeprav je ni mogoče 
natančno oceniti v denarnem smislu. Med posledicami so:

 hudo zmanjševanje ribjih staležev zaradi povsem nenadzorovanega ulova;
 prihodki vlad, ki niso pobrani zaradi ribolova zunaj uradne ekonomije;
 okoljska škoda plovil, ki ne upoštevajo ukrepov za ohranitev ribolova.

Vlade pogosto trdijo, da so pregledi in nadzor dragi, kar je res. Toda če se nadzor ne bo 
izvajal in če nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov ne bo odpravljen, bo cena za 
družbo veliko višja.


