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Možne mednarodne dejavnosti za boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in 
nereguliranemu ribolovu

Organizacija za prehrano in kmetijstvo (FAO) je leta 2001 sprejela mednarodni akcijski načrt 
za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od 
njega ter za njegovo odpravljanje (IPOA-IUU), ki ga je večina držav in regionalnih 
organizacij uporabila kot osnovo za svoja prizadevanja za odpravo takšnega ribolova. Načrt 
vključuje številne ukrepe, ki naj bi jih sprejela mednarodna skupnost, in sicer vse države v 
svojih različnih vlogah – države zastave, obalne države, države pristanišča, države trga in 
države dobička iz premoženja, pa tudi njihovi državljani. Izpostavlja potrebo po skupnem in 
enotnem ukrepanju te skupnosti.

Zaradi počasnega delovanja mednarodnih pravnih mehanizmov je bil pri nekaterih ukrepih, 
predlaganih v tem deset let starem načrtu, dosežen le delni napredek. Slednji so bili predmet 
razprave na sestanku Odbora FAO za ribištvo (COFI) leta 2011. 

Kljub običajno prav tako počasnemu delovanju EU, je slednja v boju proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu vseeno napredovala hitreje kot mnoge druge 
države, saj je leta 2002 sprejela svoj akcijski načrt, po samoiniciativnemu poročilu poslanke 
Aubert 1 iz leta 2007 pa še uredbo o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu. 
EU je sedaj pred izzivom, kako prepričati druge države, da sprejmejo podobne ukrepe, in 
kako doseči hitrejši skupni napredek pri drugih pobudah. Prišel pa je tudi čas za oceno 
akcijskega načrta EU, ki jo je treba opraviti vsaka štiri leta.

V tem delovnem dokumentu so obravnavani ukrepi, predlagani ali sprejeti v okviru FAO in 
drugih mednarodnih pobud, ki bi jih EU morala uresničevati.

Pobude FAO

Eden najtežje rešljivih problemov v mednarodni ribiški zakonodaji je zagotavljanje 
odgovornosti države zastave, da od plovil, ki plujejo pod njeno zastavo, zahteva spoštovanje 
ohranitvenih in upravljavskih ukrepov ter mednarodnih zahtev glede delovnih pogojev, 
varnosti itd. Plovila, ki se želijo izogniti takšnim ukrepom, namreč pogosto spremenijo svoje 
državljanstvo, da lahko plujejo pod zastavo držav, ki niso sposobne ali pripravljene izvajati s 
tem povezanih pravil. Eden prvih poskusov preprečitve takšne zamenjave zastave je bil 
Sporazum FAO o usklajevanju iz leta 1993, ki je začel veljati leta 2003. Iz prvotnega 
ambicioznega cilja skleniti konvencijo, ki bi od držav zastave zahtevala, da izpolnjujejo svoje 
pravne odgovornosti, se je izcimil zgolj sporazum, v katerem države obljubljajo, da bodo te 
odgovornosti izpolnjevale ter si izmenjale sezname svojih plovil, daljših od 24 metrov, ki so 
sposobna za ribolov na odprtem morju. Do marca 2011 je ta sporazum ratificiralo samo 39 
držav.

Leta 2009 se je FAO znova lotila tega problema, tokrat z razvojem meril za ocenjevanje 
uspešnosti države zastave in možnih ukrepov proti plovilom, ki plujejo pod zastavami držav, 
ki teh meril ne izpolnjujejo. Obravnava se tudi pomembna možnost, da uspešnosti države 
zastave ne bi ocenjevala le ta država sama, ampak bi jo ocenjevali tudi določen mednarodni 
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ali večstranski proces (kot je regionalna organizacija za upravljanje ribištva (RFMO) ali druga 
organizacija) v skladu s pomorskim pravom ZN. Proces FAO se bo nadaljeval na naslednjem 
tehničnem posvetovanju, predvidenem za maj 2011.

Zamisel o seznamu plovil se zdi prijetnejša od kodificiranja odgovornosti države zastave. 
Odbor FAO za ribištvo (COFI) je leta 2007 dosegel dogovor o začetku razprav o svetovni 
evidenci ribiških plovil, da bi se izdelal seznam ribiških, hladilnih tovornih in oskrbovalnih 
plovil, skupaj s podatki o njihovih fizičnih značilnostih, lastnikih, dovoljenjih itd., pri čemer 
bi vsaka ladja dobila svojo številko, ki bi jo obdržala kljub spremembi imena, zastave, 
lastnika itd. Koncept je podoben registru ribiških plovil EU. Strokovno posvetovanje FAO 
leta 2010 je priporočilo, da naj evidenca na začetku zajema samo plovila z bruto tonažo nad 
100 BT ali daljša od 24 metrov, v osmih letih pa naj se razširi še na plovila z bruto tonažo nad 
10 BT ali daljša od 12 metrov, ne glede na to, kje lovijo. 
Odbor COFI se je leta 2011 odločil, da bo evidenca prostovoljna oz. da ne bo oblikoval 
zavezujočega pravnega instrumenta.
 Za njeno financiranje naj bi se v največji možni meri uporabljal običajni proračun FAO, kar 
lahko hitrost ali obseg njenega izvajanja omeji. 

Nadzor in inšpekcijski pregledi plovil ob njihovem prihodu v pristanišče so bistvenega 
pomena, zato je dosega zavezujočega Sporazuma o ukrepih države pristanišča eden večjih 
uspehov akcijskega načrta FAO. Sporazum je trenutno v postopku ratifikacije, da bo lahko 
začel veljati. Do 17. marca 2011 ga je podpisalo 23 držav, ratificirali pa sta ga samo dve. Ta 
sporazum naj bi izboljšal tudi sistem nadzora pristanišč v EU, saj so težave dobro poznane. V 
zvezi z neustreznim izvajanjem inšpekcijskih pregledov se najpogosteje omenja pristanišče 
Las Palmas de Gran Canaria, vendar pa so še mnoga druga pristanišča v EU znana po tem, da 
dovoljujejo iztovarjanje rib iz nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. Svojo 
uspešnost morajo izboljšati vse države članice. Ker je to tema posebnega poročila (poročilo 
poslanke Fraga), je tu ne bomo naprej obravnavali. 

Sedanje pobude EU

Komisija je pogosto izjavljala, da države v razvoju pogosto potrebujejo finančno, tehnično ali 
drugo pomoč, da lahko izpolnjujejo svoje odgovornosti obalnih držav, še zlasti dejavnosti 
nadzora. EU je v okviru predhodnega programa sporazumov o ribištvu tretjo državo običajno 
poskušala prepričati, naj del finančnega prispevka nameni nadzoru ribolova, pri čemer je bila, 
v najboljšem primeru, le delno uspešna. Pri novejših partnerskih sporazumih o ribištvu 
nekatere države nadzor vključujejo v svoje večletne sektorske programe.

Slednji ostajajo na državni ravni, medtem ko mobilnost flot, ki izvajajo nezakonit, 
neprijavljen in nereguliran ribolov, narekuje razvoj regionalnih programov. Prvi regionalni 
načrt nadzora, ki ga je financirala EU, je bil pilotni projekt na jugozahodu Indijskega oceana, 
ki je pokrival izključne ekonomske cone Komorov, Madagaskarja, Sejšelov in Mauritiusa ter 
ga je med letoma 2004 in 2008 financiral Evropski razvojni sklad (3,5 milijona EUR 
finančnih sredstev EU). Temu je sledil še en program Evropskega razvojnega sklada, in sicer 
od leta 2010 do leta 2014, ki zajema še Kenijo in Tanzanijo. V isti regiji od leta 2007 deluje 
še en program, prvotno predviden za tri leta, potem pa podaljšan do konca leta 2011, ki ga 
upravlja GD MARE s sredstvi v skupni vrednosti 10 milijonov EUR. Pokriva izključne 
ekonomske cone Komorov, Réuniona, Madagaskarja, Sejšelov in Mauritiusa. Financirane 
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dejavnosti vključujejo izmenjavo podatkov in informacij, usposabljanje ter morske in zračne 
patrulje. Poročilo o oceni je treba predložiti oktobra 2011.

Evropski razvojni sklad na področju podregionalne komisije za ribištvo v zahodni Afriki (od 
Mavretanije do Sierre Leone, vključno z Zelenortskimi otoki) financira še en projekt (5 
milijonov EUR finančnih sredstev EU) za okrepitev institucionalnih in drugih zmogljivosti 
Enote za usklajevanje operacij nadzora (SOCU). Projekt se je začel šele januarja 2011 z 
veliko zamudo zaradi institucionalnih težav. 

V južnem Tihem oceanu od leta 2010 deluje še en projekt Evropskega razvojnega sklada (4 
milijone EUR finančnih sredstev EU), ki bo do leta 2014 podpiral boj proti nezakonitemu, 
neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu s spodbujanjem regionalnega povezovanja in 
skupnih dejavnosti nadzora.

Kriminalni vidiki nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova

Nekatere vrste ribolova, običajno tiste z ulovom zelo visoke vrednosti, deloma izvajajo 
kriminalne organizacije. V to kategorijo spadajo ribolov modroplavutega tuna in ribolov z 
visečo mrežo v Sredozemlju, ribolov morskih ušes v Južni Afriki ter ribolov patagonske 
zobate ribe. Vsi, ki se ukvarjajo s takšnim ribolovom, niso člani kriminalnih združb, vendar 
pa je znano, da so slednje aktivne v nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu, 
ki velja za okoljski kriminal. 

Čedalje bolj očitno postaja tudi, da se kriminalne združbe začenjajo vključevati tako v 
dejavnosti pred samim ribolovom kot v dejavnosti po njem in da tehnike, razvite v drugih 
oblikah trgovine, ki se običajno povezujejo z organiziranim kriminalom, kot so trgovina z 
drogami, pranje denarje, podkupovanje itd., prilagajajo tako, da se jih lahko poslužujejo tudi 
pri nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu. Različni načini prevoza 
materialov in pošiljk, pranje denarja, davčna utaja, tihotapljenje, trženje nezakonitih 
proizvodov, trgovina z ljudmi so dejavnosti, ki jih je sedaj mogoče opaziti tudi pri ribolovu. 

Takšne kriminalne združbe so lahko relativno ohlapno povezane skupine ljudi, kar je v 
nasprotju s tem, kar si običajno predstavljamo kot „organizirani kriminal“. Kljub temu pa so 
dovolj dobro organizirane, da ustanavljajo navidezna podjetja, s katerimi prikrijejo identiteto 
dejanskega lastnika plovil, vpletenih v nezakonit, neprijavljen in nereguliran ribolov, da po 
potrebi zastavo, pod katero plujejo, hitro zamenjajo z drugo, da svoj denar perejo v davčnih 
oazah itd. Za boj proti tako skrbno načrtovanemu ravnanju je potrebno obširno mednarodno 
sodelovanje.

Čeprav veliko dejavnosti nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova opravijo 
ribiči ali plovila na lastno pest, je seveda tudi veliko primerov, ko pri teh dejanjih sodelujejo 
ali jih izvajajo celo zarotniško ali pa izkoristijo pomoč kriminalnih združb (financiranje, 
obnovitev zalog, oskrba z gorivom, zaposlovanje ribičev migrantov, izogibanje inšpekcijskim 
pregledom pri iztovarjanju ali uvozu, uporaba navideznih podjetij za prikritje pravih lastnikov 
itd.).

Ker so te dejavnosti pogosto nadnacionalne narave, spadajo na področje uporabe Konvencije 
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Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu (UNTOC). Po tej 
konvenciji lahko „organizirano kriminalno združbo“ sestavljajo vsaj tri osebe, ki usklajeno 
delujejo z namenom storitve hudega kaznivega dejanja, kar je zelo široka opredelitev. To 
besedilo, ki sodi med najpogosteje ratificirane pravne akte ZN, omogoča vključevanje in 
čezmejno sodelovanje številnih uslužbencev organov kazenskega pregona, ki so strokovnjaki 
na področjih, kot so davčne oaze, pranje denarja, goljufije na področju carine, trgovina z 
ljudmi in druge vrste kriminala. 

Vlade so se nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova običajno lotevale 
predvsem kot problema ohranjanja in upravljanja ribolova, pri čemer so te druge vidike 
prezrle. Veliko več truda je treba vložiti v vključevanje splošnih postopkov uveljavljanja 
zakonodaje in kazenskega pravosodja, kjerkoli je to mogoče. Ena od organizacij, ki bi lahko 
prevzela to nalogo, bi bil Interpol. Potreben je tudi sistem za izmenjavo pravno občutljivih 
informacij.

Urad ZN za droge in kriminal (UNODC) mora aprila letos objaviti poročilo o pojavu 
nadnacionalnega organiziranega kriminala v ribiški industriji ter o izpostavljenosti slednje 
kriminalnim dejavnostim. Poročilo bo vključevalo številne primere iz EU, pa tudi od drugod, 
in bo verjetno podalo smernice za nadaljnja prizadevanja za preprečevanje teh kriminalnih 
dejavnosti in boj proti njim.  

Druge pobude in zamisli

Vse zgoraj omenjene pobude, pa tudi dejavnosti regionalnih organizacij za upravljanje 
ribištva, kot so opisane v delovnem dokumentu št. 1, na tak ali drugačen način že potekajo, 
čeprav so se nekatere šele začele. Razmisliti pa bi bilo treba še o nekaterih drugih zamislih za 
ukrepe, ki zahtevajo mednarodno sodelovanje in bi jih EU lahko spodbujala. 

Ocenjenih je bilo več regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, ne pa vse, vendar 
pa ni nobene zahteve, da bi bilo treba na podlagi priporočil iz te ocene kakorkoli 
ukrepati. Razviti je treba mehanizem, ki bi poskrbel, da bi bila priprava takšnih ocen v 
rednih časovnih presledkih obvezna, in bi regionalne organizacije za upravljanje ribištva 
obvezal k izvajanju priporočil, izhajajočih iz teh ocen.
EU je s svojo uredbo o nezakonitem, neprijavljenem in nereguliranem ribolovu 
prevzela vodilno vlogo v svetu, vendar pa mora še nameniti zadostna sredstva, da se
zagotovi spoštovanje te uredbe in da se od besed preide k dejanjem. Nemudoma mora 
začeti razprave z drugimi pomembnimi državami trga (ZDA, Japonska in Kitajska), da 
zagotovi, da evropska zakonodaja rib, ulovljenih v okviru nezakonitega, neprijavljenega 
in nereguliranega ribolova, ne bo zgolj preusmerila na druge trge.  
Končno bi se bilo treba dogovoriti, morda pod okriljem Svetovne trgovinske 
organizacije, o svetovnem mehanizmu za prepoved trgovine z ribami, ulovljenimi v 
okviru nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova. 
 Svetovna zbirka podatkov o DNK ribjih staležev, za začetek tistih, ki so najpogosteje 
predmet trgovine z ribami iz nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, 
bi bila neprecenljivega pomena za prepoznavanje izvora rib, pomagala pa bi tudi pri 
kazenskem pregonu.


