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Одиторите на ЕС считат, че е необходимо да се положат 
допълнителни усилия във връзка със системата на ЕС за 
контрол на рибарството 
Според новия доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) е необходимо да се положат 
допълнителни усилия, ако ЕС желае да разполага с функционираща и ефективна система за 
контрол на рибарството. Одиторите посочват, че през последното десетилетие държавите 
членки и Комисията са постигнали напредък, но въпреки това ЕС все още не разполага 
с достатъчно ефективна система за контрол на рибарството, която да подпомогне общата 
политика в областта на рибарството.  

Одиторите посетиха четири държави членки: Испания, Франция, Италия и Обединеното кралство 
(Шотландия). Нито една от посетените четири държави членки не е проверила в достатъчна степен точността 
на капацитета на своите риболовни флотове или на информацията за корабите в своите регистри на 
флотовете. Нито една не е проверила и тонажа на своите риболовни кораби, а две не са проверили 
и мощността на двигателите. Освен това Сметната палата установи значителен брой несъответствия между 
данните за корабите, вписани в регистъра на флота, и тези, които се съдържат в съпътстващите документи. 

Беше установено, че като цяло проверените държави членки прилагат адекватно мерките за управление на 
рибарството. Системите за наблюдение на кораби, които използват методология за сателитно проследяване, 
са предоставили много важна информация за мониторинга и контрола на риболовните дейности. Вследствие 
обаче от освобождаванията от задължения в съответствие с Регламента относно контрола, 89 % от флота на 
ЕС не е предмет на наблюдение, и това е затруднило ефективното управление на рибарството в някои 
рибарски стопанства и за някои рибни видове. 

„Държавите членки все още не са приложили напълно регламента на ЕС за контрол на рибарството“, 
посочва Janusz Wojciechowski, членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на 
доклада, „и някои от разпоредбите ще трябва да бъдат изменени, за да се даде възможност на 
държавите членки да контролират ефективно риболовните дейности.“ 

Посетените държави членки се справят добре с оползотворяването на разпределените им риболовни квоти. 
Въпреки това, когато държавите членки са позволили на организациите на производителите да управляват 
разпределението на квотите, те невинаги са знаели кои критерии се използват. Тази липса на прозрачност е 
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затруднила държавите членки да идентифицират действителните бенефициенти на възможностите за 
риболов, да оценят потенциалното неблагоприятно въздействие върху околната среда и местните 
икономики, и по целесъобразност да предприемат необходимите корективни мерки. Сметната палата 
установи също така примери за добри практики в случаите, когато професионалните риболовни организации 
са изисквали от членовете си да спазват допълнителни, но по-целенасочени мерки за опазване на запасите 
от тези, които се изискват от общата политика в областта на рибарството. 

Данните за риболовните дейности, събирани в рамките на Регламента относно контрола, не са достатъчно 
пълни и надеждни. Одиторите посочват, че данните за улова за корабите, които подават декларации на 
хартиен носител и които представляват значителна част от флота на ЕС, са непълни и често са неправилно 
вписани. Съществуват значителни несъответствия между декларираните разтоварвания и последващите 
записи на данни при първа продажба. Две от четирите посетени държави членки не са обменяли 
и проследявали в достатъчна степен информацията относно дейностите на корабите от една държава членка 
на знамето в друга. Процесите на държавите членки за валидиране на данни са незадоволителни. Освен това 
са налице съществени разлики между данните за общия улов, регистрирани от държавите членки, и данните, 
предоставени на Комисията.  

 

Като цяло посетените държави членки са планирали и извършвали добре инспекциите в областта на 
рибарството. Фактът, че инспекторите не са имали достъп в реално време до информация за корабите обаче 
е намалил ефективността на инспекциите, и въпреки че са били установени стандартизирани процедури за 
инспекции, те невинаги са били прилагани. Резултатите от инспекциите невинаги са докладвани правилно, 
а налаганите санкции невинаги са били възпиращи. Точковата система, която е едно от основните 
нововъведения и има за цел да осигури еднакво третиране на риболовните оператори, е прилагана по 
различен начин от държавите членки и дори в рамките на една и съща държава членка.  

Сметната палата отправя редица препоръки към Комисията и държавите членки, насочени към подобряване 
на надеждността на информацията за риболовните флотове, мониторинга на мерките за управление на 
рибарството, надеждността на данните за рибарството, както и на инспекциите и санкциите. 

Бележки към редакторите 

Общата политика на ЕС в областта на рибарството (ОПОР) има за цел да гарантира дългосрочната 
устойчивост на рибните запаси и риболовния сектор. Все още много запаси са подложени на прекомерен 
улов, поради което са необходими непрекъснати усилия за ефективно управление на рибарството. Ето защо 
ОПОР включва мерки за ограничаване на капацитета на риболовния флот и за управление на рибарството 
чрез налагане на ограничения върху улова (като например квоти) и риболовната дейност (като например 
ограничения върху риболовното усилие или технически правила за определени видове риболов).  

Успехът на ОПОР изисква да бъде разработена и приложена ефективна система за контрол. Системата за 
контрол на ОПОР е реформирана последно през 2009 г., за да се коригират сериозните слабости, отбелязани 
от ЕСП в нейния Специален доклад № 7/2007.  

Специален доклад № 8/2017: „Системата на ЕС за контрол на рибарството — необходимо е да се положат 
допълнителни усилия“ е публикуван на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu на 23 официални езика на ЕС. 

 


