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Възможни международни дейности за борба с незаконния, недеклариран и 
нерегулиран (ННН) риболов

Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ФАО) прие през 2001 г. 
Международен план за действие за предотвратяване, възпиране и премахване на 
незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов, който се превърна в основа 
на усилията за повечето държави и регионални организации за премахване на 
незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. Той включва мерки, които 
международната общност е приканена да вземе, от всички държави в различните им 
роли – държава, под чийто флаг плава плавателния съд, крайбрежна държава, държава 
на пристанището, държава на пазара, държава на действителния собственик, а също 
така и за техните граждани. Планът подчертава необходимостта от колективни и 
интегрирани действия на международната общност.

Тъй като международният правен апарат работи бавно, по някои от мерките, 
предложени преди едно десетилетие в плана, беше постигнат ограничен напредък. Те 
бяха обсъждани на заседанието на Комисията по рибно стопанство на Организацията за 
прехрана и земеделие на ООН (ФАО) през 2011 г. 

Въпреки че обикновено ЕС работи бавно, той постигна по-бърз напредък в борбата 
срещу незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов в сравнение с много 
други държави посредством приемане на свой собствен план за действие през 2002 г. и 
свой Регламент относно ННН след доклада Aubert1 от 2007 г. Предизвикателството 
пред ЕС в момента е да убеди други държави да предприемат подобни мерки, както и 
да се постигне съвместно по-бърз напредък по други инициативи. Време е също така да 
се направи оценка на собствения план за действие на ЕС, което трябва да се прави на 
всеки четири години.

Настоящият работен документ обсъжда предложените или предприети мерки под 
егидата на Организацията за прехрана и земеделие на ООН (ФАО), както и други 
международни инициативи, които следва да бъдат провеждани от ЕС.

Инициативи на ФАО

Един от най-трудните за решаване проблеми в международното право по отношение на 
рибарството е гарантирането на отговорността на държавата, под чийто флаг плава 
съдът – да се задължат държавите да изискват от плавателните съдове, които плават 
под техен флаг, да спазват мерките за съхраняване и управление, както и 
международните изисквания във връзка с условията на труд, безопасността и т.н. 
Плавателни съдове, които се стремят да избегнат тези мерки, често сменят 
националността си, за да плават под флага на държави, които не могат или не искат да 
приложат съответните правила. Един ранен опит за предотвратяване на подобно 
преминаване под флага на други държави беше Споразумението за съответствие на 
ФАО от 1993 г., влязло в сила през 2003 г. Първоначалната амбициозна цел се състоеше 
в договарянето на конвенция, която изисква от държавите, под чийто флаг плава съдът, 
да изпълняват своите законово установени отговорности, но резултатът беше просто 
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едно споразумение, с което държавите обещават да изпълняват подобни отговорности и 
да разменят списъци с плавателните си съдове с дължина повече от 24 метра, които 
могат да извършват риболов в открито море. Към март 2011 г. споразумението беше 
ратифицирано само от 39 държави. 

През 2009 г. ФАО предприе друг опит за решаване на проблема, този път чрез 
разработване на критерии за оценка на представянето на държавата, под чийто 
флаг плава съдът, и възможни действия, насочени срещу плавателни съдове, плаващи 
под флага на държави, които не отговарят на тези критерии.  Важно е да се отбележи, 
че се обмисля възможността оценката на представянето на държава, под чийто флаг 
плава съдът, да не се извършва единствено от самата нея, но също така от някой 
международен или многостранен процес (като например от Регионалната организация 
за управление на риболова (RFMO) или друг орган) в съответствие с морското право на 
ООН. Процесът на ФАО продължава, като следващата техническа консултация е 
предвидена за май 2011 г.

Идеята за изготвяне на списък с плавателни съдове изглежда по-приемлива в сравнение 
с кодифицирането на отговорностите на държавата, под чийто флаг плава съдът. През 
2007 г. Комисията по рибно стопанство на Организацията за прехрана и земеделие на 
ООН постигна споразумение да започне обсъждания относно глобален списък на 
риболовните кораби, да изготви списък на риболовните кораби, хладилните кораби и 
помощните кораби с информация относно физическите им характеристики, 
собственици, лицензи и т.н., с идентифициране на всеки плавателен съд посредством 
уникален номер, който се запазва въпреки промяната в името, флага, собственика и т.н. 
Тази концепция е подобна на регистъра на риболовните кораби на ЕС. Експертна 
консултация на ФАО през 2010 г. препоръча в списъка първоначално да бъдат 
включени плавателни съдове с големина над 100 бруто тона (GT ) или дължина над 24 
метра, като в рамките на осем години ще бъдат обхванати плавателните съдове с 
големина над 10 бруто тона (GT) или дължина над 12 метра, където и да извършват 
риболов. На заседанието на Комисията по рибно стопанство на Организацията за 
прехрана и земеделие на ООН през 2011 г. беше взето решение изготвянето на списъка 
да бъде доброволно, а не да се създаде правно обвързващ инструмент. Колкото е 
възможно повече, за финансирането трябва да се използва обикновеният бюджет на 
ФАО, което може да ограничи скоростта или обхвата на неговото прилагане.

Контролът и проверката на плавателните съдове при пристигането им в пристанището 
са от решаващо значение и едно от основните постижения в рамките на плана е 
договарянето на обвързващо Споразумение относно мерките на държавния 
пристанищен контрол. Понастоящем споразумението е в процес на ратифициране, за 
да може да влезе в сила. До 17 март 2011 г. то е било подписано от 23 държави, но 
ратифицирано само от две. Това споразумение следва да усъвършенства също така 
системата за пристанищен контрол в ЕС, тъй като проблемите са добре познати. Най-
често споменаваното пристанище от гледна точна на занижена проверка е Las Palmas de 
Gran Canaria, но е установено, че много други пристанища в рамките на ЕС разрешават 
изваждането на брега на ННН улов. Всички държави-членки трябва да подобрят своето 
представяне. Тъй като това е предмет на отделен доклад (докладът Fraga), няма повече 
да бъде обсъждано. 
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Текущи инициативи на ЕС

Комисията многократно е заявявала, че развиващите се страни често се нуждаят от 
финансова, техническа или друга помощ, за да изпълняват отговорностите си като 
крайбрежни държави, особено по отношение на дейностите за контрол. В рамките на 
предишната програма на споразумения относно рибарството, ЕС обикновено се 
опитваше да убеди третите държави, в най-добрия случай с ограничен успех, да 
изразходват част от финансовите вноски за контрол на рибарството. В рамките на по-
новите споразумения за партньорство в областта на рибарството, някои държави са 
включили контрола в своите многогодишни секторни програми.

Това остават национални усилия, а мобилността на флотите за ННН риболов налага 
развитието на регионални програми. Първият финансиран от ЕС регионален план за 
контрол беше пилотен проект в югозападната част на Индийския океан, обхващащ 
изключителните икономически зони (ИИЗ) на Коморските острови, Мадагаскар, 
Сейшелските острови и Мавриций, финансиран от Европейски фонд за развитие (ЕФР) 
от 2004 г. до 2008 г. (3,5 милиона евро средства на ЕС). Той беше последван от друга 
програма на ЕФР от 2010 г. до 2014 г., в която бяха включени и Кения и Танзания. 
Друга програма в същия регион, предвидена първоначално за три години от 2007 г., но 
по-късно удължена до края на 2011 г., на обща стойност от 10 милиона евро, се 
управлява от ГД „Морско дело и рибарство“. Тя обхваща изключителните 
икономически зони (ИИЗ) на Коморските острови, Реюнион, Мадагаскар, Сейшелските 
острови и Мавриций. Финансираните дейности включват обмен на данни и 
информация, обучение и морски и въздушни патрули. Доклад за оценката трябва да 
бъде представен през октомври 2011 г.

В зоната на Подрегионалната комисия по рибно стопанство в Западна Африка
(Мавритания, на юг до Сиера Леоне, включително Кабо Верде), ЕФР финансира друг 
проект (5 милиона евро средства на ЕС) за укрепване на институционалния и друг 
капацитет на Отдела за координиране на операциите за контрол (SOCU). Проектът 
стартира едва през януари 2011 г. след дълго забавяне, предизвикано от 
институционални проблеми.

В Южен Тихи океан вече е в действие друг проект на ЕФР (4 милиона евро средства 
на ЕС ) от 2010 г. до края на 2014 г. за оказване на съдействие в борбата срещу ННН 
риболова чрез насърчаване на регионалната интеграция и съвместните действия за 
контрол.

Криминални аспекти на ННН риболова

Определени видове риболов, обикновено тези с много висока стойност на улова, се 
извършват отчасти от организирани престъпни групи. В тази категория попадат 
риболовът на червен тон и риболовът с плаващи рибарски мрежи в Средиземно море, 
риболовът на морски охлюви в Южна Африка и риболовът на патагонски кликач. Не 
всички, които участват в този риболов, принадлежат на престъпни групи, но се знае, че 
тези престъпни групи са активни в ННН риболова, достигащ размерите на екологични 
престъпления. 
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Все пак става все по-очевидно, че в дейностите както преди, така и след фактическите 
риболовни дейности се включват престъпни групи и че техниките, развити в други 
видове търговия, обикновено по-често асоциирани с организираната престъпност –
наркотици, пране на пари, корупция и т.н. – са в процес на приспособяване, за да 
служат също така на ННН риболовната индустрия. Методи за транспорт на материали и 
припаси, пране на пари, укриване на данъци, контрабанда, пласиране на незаконни
продукти, трафик на хора – всичко това в момента се наблюдава в различните видове 
риболов. 

Такива групи могат да бъдат относително свободни сдружения на хора, а не това, което 
обикновено се свързва с „организирана престъпност“. Въпреки това те са достатъчно 
добре организирани, за да създават фиктивни дружества с цел да се скрие 
самоличността на собствениците на плавателните съдове, участващи в ННН риболова, 
да преминават, ако е необходимо, под различни флагове, да перат парите си в данъчни 
оазиси и т.н. За борба с това сложно поведение е необходимо широко международно 
сътрудничество.

Ясно е, че докато много дейности на ННН риболова се извършват самостоятелно от 
рибари или плавателни съдове, съществуват много случаи, в които или рибарите, или 
плавателните съдове действат съгласувано или дори конспиративно, или в които те 
самите се възползват от помощта на престъпни групи (финансиране, снабдяване и 
презареждане с гориво в открито море, наемане на рибари мигранти, избягване на 
проверката при изваждането на брега или вноса, използване на фиктивни дружества, за 
се скрият истинските собственици и т.н).

Тъй като в много случаи тези дейности са от транснационално естество, е приложима 
Конвенцията на ООН срещу трансграничната организирана престъпност (UNTOC). 
Съгласно Конвенцията една „организирана престъпна група“ може да се състои най-
малко от трима души, които действат съгласувано с цел извършване на тежко 
престъпление. Това определение е много широко.  Конвенцията на ООН срещу 
трансграничната организирана престъпност (UNTOC), която е сред най-широко 
ратифицираните правни текстове на ООН, позволява трансграничното включване и 
сътрудничество на широк кръг служители за изпълнение на закона, които са експерти 
по въпроси като данъчен рай, пране на пари, митнически измами, трафик на хора и 
други видове престъпления.

Правителствата по-скоро разглеждаха ННН риболова преди всичко като проблем на 
съхраняването и управлението на рибарството, като игнорираха другите аспекти. 
Необходимо е да бъдат положени далеч по-големи усилия за включване, където е 
възможно, на обичайното изпълнение на закона и завеждане на наказателни дела. 
Интерпол е пример за организация, който би могла да бъде сезирана. Необходима е 
също така система за обмен на юридически чувствителна информация.

Службата на ООН за наркотици и престъпления (UNODC) предвижда да публикува 
през април тази година доклад относно наличието на трансгранична организирана 
престъпност в риболовната индустрия и уязвимостта на риболовната индустрия към 
престъпни дейности. Докладът ще включва много примери от ЕС и от другаде и се 
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счита, че ще предостави насоки за по-нататъшни усилия за предотвратяване и борба с 
тези престъпни дейности.

Други инициативи и идеи

Всички гореспоменати инициативи, както и дейностите на регионалните организации 
за управление на рибарството (РОУР), описани в Работен документ 1, по един или друг 
начин вече са в процес на изпълнение, въпреки че някои от тях само са започнати. 
Съществуват други идеи за действия, изискващи международното сътрудничество, 
което ЕС би могъл да насърчи, които следва да бъдат обмислени.

Отделни, но не всички регионалните организации за управление на рибарството 
(РОУР) са преминали през оценка, но не съществува изискване за предприемане 
на действия въз основа на препоръките на оценката. Необходимо е да бъде 
разработен механизъм, така че такива оценки да бъдат задължителни на редовни 
интервали от време и регионалните организации за управление на рибарството 
(РОУР) да трябва да прилагат техните препоръки.
Със своя Регламент за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов ЕС зае лидерска позиция в глобален мащаб, 
макар че трябва отпусне достатъчно средства, за да гарантира спазването на 
Регламента и да предотврати превръщането му в „хартиен тигър“. Той трябва 
бързо да започне обсъждания с другите основни държави на пазара (САЩ, 
Япония, Китай), за да гарантира, че законодателството на ЕС не отклонява просто 
ННН улова към други пазари. 
Накрая следва да бъде договорен глобален механизъм за предотвратяване на 
търговията с ННН улов, евентуално в рамките на СТО.
Една глобална база данни на ДНК от рибни запаси, като се започне с най-често 
включваните в търговията с ННН улов, ще бъде от неизмеримо значение при 
идентифицирането на източника на риба и оказването на подкрепа при завеждане 
на дело.


