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Съобщение за пресата 
Люксембург, 26 септември 2022 г. 

Необходими са по-големи усилия за 
борба с незаконния риболов от страна на 
държавите членки 
Незаконният, недеклариран и нерегулиран риболов е една от най-големите заплахи за 
морските екосистеми, подкопаващ усилията за устойчиво управление на рибарството. ЕС 
и неговите държави членки са въвели мерки за контрол на незаконния риболов, но поради 
различия в нивата на прилаганите от държавите членки проверки и санкции те невинаги 
са достатъчно ефективни. Това се заключава в публикувания днес специален доклад на 
Европейската сметна палата (ЕСП). Одиторите отправят препоръка Европейската комисия 
да наблюдава действията на държавите членки за укрепване на техните системи за 
контрол във връзка с предотвратяването на вноса на продукти от незаконен риболов. Тя 
също така трябва да следи за това държавите членки да прилагат възпиращи санкции 
срещу незаконния риболов както във водите на ЕС, така и извън тях.  
 
ЕС заема водещо място в областта на рибарството в световен мащаб, както по отношение на 
риболовния си флот (състоящ се от около 79 000 кораба), така и като най-голям вносител на 
рибни продукти в света (34 % от световната търговия). В съответствие с целите за устойчиво 
развитие ЕС се е ангажирал със задачата да се преустанови незаконният, недеклариран и 
нерегулиран риболов до 2020 г., но това не е могло да бъде постигнато. Гарантирането на 
законосъобразността на даден продукт обаче не може само по себе си да гарантира и 
неговия устойчив произход. 
 
„ЕС е въвел системи за контрол, чрез които да се попречи на продуктите от незаконен 
риболов да достигнат до потребителите,“ заяви Ева Линдстрьом, членът на ЕСП, 
отговарящ за одита. „Въпреки тези мерки обаче такива продукти продължават да се 
предлагат за консумация на гражданите на ЕС. Една от основните причини за това са 
различията в нивото на прилаганите от държавите членки проверки и санкции“. 
 
През 2008 г. ЕС е въвел схема за удостоверяване на улова, чрез която да се гарантира 
законосъобразността на вносните рибни продукти. Одиторите считат, че тя е подобрила 
проследимостта и е засилила контрола върху вноса. Налице са обаче различия между 
държавите членки по отношение на прилагането на мерките за контрол. Схемата на ЕС за 
удостоверяване на улова все още функционира на базата на документи на хартиен носител, 
което повишава риска от измами. Според одиторите би било по-ефективно да се използва 
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единна електронна база данни на равнище ЕС. Европейската комисия действително е 
разработила общоевропейска информационна система за разкриване на измами и 
автоматизиране на контрола, която обаче не се използва от държавите членки. Комисията е 
предложила да направи тази информационна система задължителна.   
 
Когато Комисията и Съветът считат, че съществуващите системи за контрол в държави извън 
ЕС, изнасящи рибни продукти за ЕС, са недостатъчни, те могат да предприемат действия, като 
издават т.нар. жълти и червени картони. Ако държава извън ЕС е получила червен картон, 
държавите — членки на ЕС, трябва да отхвърлят целия внос на рибни продукти от кораби на 
тази държава. ЕСП установи, че системата на картоните се е доказала като полезна, тъй като 
е задействала положителни реформи в повечето от засегнатите държави.  
Държавите членки отговарят за проверката на риболовната дейност на кораби, плаващи под 
тяхно знаме и в техни води. Одиторите констатираха, че чрез националните проверки често 
се установяват случаи на незаконен риболов. Въпреки това продължава да се наблюдава 
прекомерен улов, както и занижено деклариране на улов поради слабия контрол в някои 
държави членки. Невярното деклариране на улов е най-честото нарушение от страна на 
флота на ЕС, следвано от риболова в забранени зони или без определена квота и 
използването на незаконни риболовни уреди. Според одиторите са налице множество 
доказателства, че изпълнението на задължението за разтоварване представлява 
предизвикателство, както и че продължава незаконното изхвърляне на улов в открито море. 
ЕСП също така заключи, че финансираните от ЕС проекти в обхвата на одита, са спомогнали 
за укрепване на системата за контрол на рибарството. 
 
По отношение на системата за санкциониране одиторите констатираха, че преобладаващата 
част от установените тежки нарушения са довели до разследване или наказателно 
преследване, в резултат на което са наложени навременни санкции. Одитът показа обаче, че 
липсват равнопоставени условия на конкуренция в ЕС. Например одиторите установиха, че 
средната наложена глоба за подобни нарушения варира от около 200 евро (Кипър, Литва и 
Естония) до над 7 000 евро (Испания). В някои държави членки санкциите не са имали 
достатъчно възпиращ ефект върху незаконния риболов, тъй като не са били съизмерими с 
икономическите облаги, извлечени от нарушенията. Одиторите препоръчват Комисията да 
работи за единното и ефективно прилагане на система за възпиращи санкции. Също така 
системата от наказателни точки следва да се прилага хармонизирано във всички държави 
членки. 
 
Специален доклад 20/2022 „Действия на ЕС за борба с незаконния риболов — въведени са 
системи за контрол, но те невинаги са ефективни поради различия в нивото на проверки 
и санкции в държавите членки“ е публикуван на уебсайта на ЕСП.  
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