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Države članice morajo okrepiti boj proti 
nezakonitemu ribolovu 
Nezakoniti, neprijavljeni in neregulirani ribolov je ena od največjih groženj za morske 
ekosisteme, ki ogroža prizadevanja za trajnostno upravljanje ribištva. EU in njene države članice 
so sprejele ukrepe za nadzor nezakonitega ribolova, ki pa zaradi neenotnega izvajanja pregledov 
in uporabe sankcij niso tako uspešni, kot bi morali biti. To je zaključek posebnega poročila, ki ga 
je danes objavilo Evropsko računsko sodišče (Sodišče). Revizorji Evropski komisiji priporočajo, 
naj spremlja, ali države članice krepijo svoje nadzorne sisteme za preprečevanje uvoza 
nezakonitih ribiških proizvodov, in zagotovi, da proti nezakonitemu ribolovu v vodah EU in zunaj 
njih uporabljajo odvračilne sankcije.  
 
EU je zaradi svoje ribiške flote (okoli 79 000 plovil) in kot največja uvoznica ribiških proizvodov na 
svetu (34 % celotne svetovne trgovine) pomembna svetovna akterka v ribištvu. V skladu s cilji 
trajnostnega razvoja si je prizadevala, da bi do leta 2020 odpravila nezakoniti, neprijavljeni in 
neregulirani ribolov, vendar tega ni dosegla. Zgolj zagotovitev zakonitosti proizvoda ne pomeni tudi 
zagotovitve, da proizvod izvira iz trajnostnih virov. 
 
„EU je vzpostavila nadzorne sisteme, zaradi katerih nezakonito ulovljeni ribiški proizvodi težko 
pridejo do potrošnikov,“ je povedala članica Evropskega računskega sodišča Eva Lindström, ki je 
vodila revizijo. „Toda kljub tem ukrepom taki proizvodi vedno znova končajo na krožnikih 
državljanov EU. Eden od ključnih razlogov za to je, da države članice neenotno izvajajo preglede in 
uporabljajo sankcije.“ 
 
EU je leta 2008 vzpostavila sistem potrdil o ulovu, da bi zagotovila zakonitost uvoženih ribiških 
proizvodov. Glede na navedbe revizorjev se je z uvedbo tega sistema izboljšala sledljivost in okrepil 
nadzor uvoza, toda države članice kontrole izvajajo neenotno. Sistem EU za potrdila o ulovu temelji 
na papirnih dokumentih, kar pomeni večje tveganje za goljufije; enotna elektronska podatkovna 
zbirka na ravni EU bi bila po mnenju revizorjev uspešnejša. Evropska komisija je dejansko razvila 
informacijski sistem za pomoč pri odkrivanju goljufij in avtomatizacijo kontrol, namenjen celotni 
EU, vendar ga nobena država članica ne uporablja. Komisija je predlagala, da bi bila njegova 
uporaba obvezna.  
 
Če Komisija in Svet menita, da so nadzorni sistemi v državah nečlanicah EU, ki izvažajo ribiške 
proizvode v EU, pomanjkljivi, lahko ukrepata z izdajo t. i. rumenih oziroma rdečih kartonov. Če 
država nečlanica EU dobi rdeči karton, morajo države članice EU zavrniti vsak uvoz ribiških 
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proizvodov s plovil te države. Revizorji so ugotovili, da se je sistem izdajanja kartonov izkazal za 
koristnega, saj je sprožil pozitivne reforme v večini držav, v katerih se uporablja.  
Države članice so odgovorne za preverjanje ribolovnih dejavnosti flot, ki plujejo pod njihovo 
zastavo, in ribolovnih dejavnosti v svojih vodah. Revizorji so ugotovili, da so bili z nacionalnimi 
pregledi pogosto odkriti primeri nezakonitega ribolova. Kljub temu se zaradi šibkih kontrol v 
nekaterih državah članicah nadaljujeta prelov in poročanje o ulovu, manjšem od dejanskega. 
Najpogostejša kršitev flote EU je napačno poročanje o ulovu, sledita ribolov v varstvenem območju 
ali brez dodeljenih kvot in uporaba nezakonitega orodja. Po navedbah revizorjev obstaja veliko 
dokazov, da izvrševanje obveznosti iztovarjanja pomeni izziv in da so nezakoniti zavržki na morju 
še vedno običajna praksa. Ugotovili so tudi, da so revidirani projekti, ki jih je financirala EU, 
pripomogli k okrepitvi sistema za nadzor ribištva. 
 
Glede sistema sankcioniranja so revizorji ugotovili, da je bila za veliko večino odkritih hudih kršitev 
uvedena preiskava ali kazenski pregon, čemur so sledile pravočasne sankcije. Toda revizija je 
pokazala, da v celotni EU ni enakih konkurenčnih pogojev. Revizorji so na primer ugotovili, da je bil 
razpon povprečne denarne kazni, izrečene za podobno kršitev, od približno 200 EUR (Ciper, Litva 
in Estonija) do več kot 7 000 EUR (Španija). V nekaterih državah članicah sankcije niso bile dovolj 
odvračilne, da bi odvračale od nezakonitega ribolova, ker niso bile sorazmerne z gospodarskimi 
koristmi, pridobljenimi s kršitvijo. Revizorji Komisiji priporočajo, naj si prizadeva za enotno in 
uspešno uporabo sistema sankcioniranja z odvračilnimi sankcijami. Poleg tega bi bilo treba uskladiti 
uporabo sistema kazenskih točk v vseh državah članicah. 
 
Posebno poročilo 20/2022: Ukrepi EU za boj proti nezakonitemu ribolovu – Nadzorni sistemi so 
vzpostavljeni, vendar so oslabljeni zaradi neenotnega izvajanja pregledov in uporabe sankcij v 
državah članicah je na voljo na spletišču Sodišča.  
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