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1. Въведение
РИБАТА Е НЕЗАМЕНИМ
ИЗТОЧНИК НА ХРАНА
ЗА ПОВЕЧЕ ОТ

3.1 млрд души

Рибата и морската храна са сред найтъргуваните стоки в света и са важни
за осигуряването на прехраната на
нашата планета.

Рибата е основен източник на доходи за над 800 милиона души по света,
заети в улова и преработката на морски продукти – основно в развиващи се
държави. Рибата е и незаменим източник на храна за повече от 3.1
милиарда души, като им доставя 20% от приема на животински протеини.
Европейският съюз е най-големият пазар и вносител на морска храна в света.
Текущо над 60% от рибата и морските продукти се внасят, като над половината
от този внос идва от развиващите се държави. Европа може да бъде основен
двигател за промяна в световната риболовна и рибопреработвателна индустрия.
Устойчивият избор на морска храна е от значение за милиони хора, зависещи от
улова и производството на риба.
Вие играете важна роля за гарантиране на устойчивостта на морската
храна, тъй като влияете на пазара и може да въздействате на производствените изисквания, както и на избора на продукти от крайните потребители.
Можете да окажете пряко въздействие върху социалните, икономическите и
екологичните условия за производство в развиващите се страни и да допринесете за постигането на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР).

По-конкретно, прилагането на политика за
доставки на устойчива морска храна ще допринесе за:
Подобряване на политиките за управление на доставките (ЦУР 12, 14 и 15)
Намаляване на рисковете за търговската репутация (например, избягване на продукти,
добити чрез незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), забранени за продажба
продукти и др.)
Подобряване на Вашето конкурентно предимство, като отговаряте на нарастващото
потребителско търсене на отговорно произведени продукти
Комуникиране на ефектите от изменението на климата върху нашите океани (ЦУР 13)
Усилията за намаляване на бедността и глада (ЦУР 1 и 2)
Насърчаване на достойни условия на труд за мъжете и жените в риболовната и
рибопреработвателната промишленост (ЦУР 8; ЦУР 5)

Вашият избор на морска храна има голямо влияние върху океаните и хората,
които зависят от тях.
Ние всички можем да постигнем промяната: потребителите - чрез отговорен
избор; и компаниите - чрез отговорен и устойчив асортимент от
морска храна и прозрачност на веригата на доставките.
Фигурата по-долу представя три основни стъпки, които компаниите могат да
предприемат, за да осигурят и подкрепят доставките на устойчива морска храна:
Фигура 1. Три стъпки за осигуряване на устойчива морска храна

1

Следвайте съветите
за устойчиво и етично
снабдяване с морска храна

2

Прилагайте инструменти
за намаляване на риска по
веригата на доставки

3

Комуникирайте
относно устойчивата
морска храна
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2. Цели и обхват
Документът „Консултативни препоръки към веригата на
доставка за избягване на продукти на незаконния,
недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов“ за първи път е
публикуван през февруари 2015 г., след сътрудничество между
Британския консорциум за търговия на дребно (BRC), Фондацията за
справедливост за околната среда (EJF) и WWF Великобритания.
Към днешна дата препоръките са издадени и във Франция заедно с
Carrefour, и скоро ще бъдат достъпни и за Германия на немски език.
Документът представя основните рискове, произтичащи от незаконния,
недеклариран и нерегулиран риболов, и предлага решения за това как да се
предпазят веригите на доставка на морска храна от навлизането на
продукти от ННН риболов. Той се състои от три части: преглед на
организацията, отговорностите и управлението на риболовната и
рибопреработвателната промишленост в световен мащаб; подробно обяснение
на Регламента на ЕС за ННН риболов; както и насоки и препоръки за подход за
надлежна проверка с цел предотвратяване на вноса на рибни продукти, които
са свързани с ННН риболов.
Консултативните препоръки също така са подходящи за провеждане на
вътрешни обучения, напр. за нови служители, тъй като разглежда ключови
въпроси, свързани с доставката на рибни продукти от законни източници.

3. Съдържанието
накратко

Консултативните препоръки
включват три основни части,
както следва:

3.1 Управление на риболова
Тази първа част изчерпателно запознава читателя с управлението на морските
територии, по-специално по отношение на териториалните задължения и
отговорности от страна на държавите и органите за управление на риболова.
Обясняват се начините за идентифициране на риболовните кораби и кои
характеристики във веригите на доставка вероятно са свързани с ННН
дейности. Посочват се приложимите международни договори и споразумения,
както и инициативи за прекратяване на ННН риболова.

3.2 Регламент на ЕС за борба с ННН риболов
РЕГЛАМЕНТЪТ СПОМАГА
ЗА СПИРАНЕ НА ВНОСА
НА ПРОДУКТИ ОТ ННН
РИБОЛОВ В ЕС

1

3

1

Тази част изброява ползите от Регламента на ЕС за ННН риболова като
инструмент за борба с глобалния ННН риболов и за предотвратяване на вноса
на такива продукти. При положение, че се прилага напълно и ефективно на
равнище държави-членки на ЕС, регламентът спомага за спиране на вноса на
продукти от ННН риболов в ЕС и следователно може да се разглежда като
важен законодателен акт, който допълва мерките за надлежна проверка на
продуктите от страна на предприятията/търговците.

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване,
възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (Регламент за ННН риболов(а)).
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3.3 Подход за системна надлежна проверка на
доставките на морска храна
Отчитайки съществуващите системи за проверка в предприятията/търговците,
Консултативните препоръки посочват видовете информация, които са
ключови за избягване на рисковете от ННН риболов. Определени са три
основни области, за които предприятията/търговците следва да се консултират
с доставчиците си:

Свързано ли е риболовното стопанство с ННН риболов и доколко е
уязвимо стопанството към ННН риболов?
Какви мерки за управление на риболова са налице за съответните
рибни продукти? Какви действия се извършват за мониторинг, контрол
и наблюдение от страна на съответните държавни органи (вкл. на трети
държави)?
Каква е структурата на веригата на доставки на продукта? Какви
контроли и подходи за осигуряване на прозрачност вече се прилагат във
веригата на доставки?

4. Как можем
да използваме
препоръките?

За всяка от посочените основни
области е приложен ясен въпросник.
Въпросите целят да помогнат на
компаниите да разширят системите за
проследяване и за надлежна проверка
с прости и ефективни средства за
намаляване на рисковете от ННН
продукти във веригата на доставки.

Системата за избягване на тези рискове, изложена в Консултативните
препоръки, има за цел да допълни, а не да замени съществуващите подходи в
рамките на една компания.
Благодарение на този документ, служителите могат бързо и лесно да се
запознаят с разнообразните аспекти на световните вериги на доставка на
рибни продукти, да класифицират и оценят произхода на новите рибни
продукти, или да идентифицират промени във веригата на доставки.
Приложената по-долу таблица представя примерни въпроси към
доставчиците с цел предотвратяване на рисковете от ННН риболов.

5. Проектът
„Полезната риба“

Уебсайт на проекта:
www.fishforward.eu/bg/

Целта на проекта на WWF „Полезната риба“, съфинансиран от ЕС, (“Responsible
seafood consumption for the benefit of people, oceans and climate”) е да се повиши
осведомеността за глобалните взаимозависимости на консумацията на морска
храна и да се обърне внимание на промените в рибните запаси в резултат на
изменението на климата и социалните проблеми, възникващи по веригата на
доставки. Проектът има за цел да помогне на търговците да подобрят
политиките си за доставка и инвестиции с оглед на набавянето на устойчиви
морски продукти.
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6. Приложения:
6.1 Примерни въпроси за оценка на риска
Таблица 2. Примерни въпроси към доставчиците с цел
предотвратяване на рисковете от ННН риболов

РИБОЛОВНО
СТОПАНСТВО

УПРАВЛЕНИЕ НА
РИБОЛОВА

УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГАТА
НА ДОСТАВКИ

Степен на ННН риболов и
уязвимост/податливост на
риболовното стопанство към
ННН риболов

Действащи системи за
наблюдение, контрол и
прилагане на Регламента за
ННН риболов

Контрол във веригата на доставка
за оценка/намаляване риска от
навлизане на продукти от ННН
риболов

Каква е рибата/рибният
продукт?
Сертифициран(а) ли е от
трета страна със система за
проследяване?

Кой управлява риболовното
стопанство (държава на
знамето/крайбрежна държава)?
Има ли държави, получавали
жълт картон (или предстоящ
червен)?
Държавата на знамето смята ли
се за такава с “удобен флаг”?

Дали рибният продукт е доставен
директно от доверен
доставчик/източник?

Кой лови рибата?
Има ли кораби във веригата
на доставка под знаме на
държава с жълт картон (или
предстоящ червен)?
Има ли кораби плаващи под
т.нар. „удобен флаг“?

Държавата има ли действащи
мерки и практики за
мониторинг/ контрол/
наблюдение (МКН)?
Има ли система за
лицензиране?

Има ли действаща надеждна
система за проследяемост на
доставките?
Има ли система за проследяване
или документирано проследяване
до източника?

Къде в уловена рибата?
Обхватът на риболовната
дейност в повече от една
2
ИИЗ ли е?

Държавата член ли е (или
сътрудничеща държава) на
3
съответната РОУР ?

Може ли да проследите веригата на
доставка от доставката до вас
назад до риболовния кораб?

Има ли трансбордиране ?
Контролира ли се
трансбордирането (или
налични ли са детайлите
относно трансбордирането)?

Държавата/ РОУР3 поддържат
ли публично достъпен
регистър на лицензирани
кораби?

Доставчикът поддържа ли списък с
кораби?

Къде се разтоварва уловът?
Има ли контрол на държавата
на пристанището?

Има ли действаща програма
за наблюдение?
Наблюдателите обучени и
независими ли са?

Държавата на пристанището има
ли действащ контрол?
Регистрира ли всички
разтоварвания?

Цената на рибата много пониска ли е от средната
пазарна цена?

Вярвате ли на сертификата за
улов?
Държавата асоциира ли се с
високи нива на корупция?

Преработвателното предприятие
проверява ли законен ли е уловът?

4

2
3
4

5

Изключителна икономическа зона.
Регионална организация за управление на риболова.
Пренатоварването на всич ки или на част от рибните продукти, намиращи се
на борда на риболовен кораб, на друг риболовен кораб.
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Има ли трансбордиране?
Контролира ли се трансбордирането
(или налични ли са детайлите
относно трансбордирането)?

6.2 Пример за дърво на решенията за оценка
на рисковете от нелегален риболов
Фигура 2. Пример за дърво на решенията за оценка на рисковете от нелегален риболов
Риболовното стопанство
сертифицирано ли е с проследяване?

МАЛЪК РИСК

Риболовната дейност
в ИИЗ ли се извършва?

Всички кораби в веригата на доставка
ли са под знаме на държава член на
(или сътрудничеща държава)
на съответната РОУР?

Държавата управляваща риболовното
стопанство има ли МКН системи и практики,
вкл. лицензиране на кораби?

Държавата на риболовното стопанство
не се справя добре с корупция
и управление (WGI, CPI)

Всички кораби в веригата на доставка
ли са в списък на лицензирани кораби
на съответната РОУР?

Рибният продукт директно от доверен
доставчик/източник със строги системи за
проследяване ли е?

Рибният продукт директно от доверен
доставчик/източник със строги системи за
проследяване ли е?
Риболовното стопанство
има ли наблюдателна програма,
която покрива достатъчен % от дейността
и използва обучени независими
наблюдатели?
Рибният продукт директно от доверен
доставчик/източник със строги системи за
проследяване ли е?
Оценено ниво на ННН риболов
в риболовното стопанство
е сравнително ниско (напр. ICES, NOAA,
научни статии в научни издания/доклади)

ГОЛЯМ РИСК

Има ли контрол и инспекция
в държавата на пристанището
при мястото на разтоварване?

Цената на улова е значително по-ниска
от средната цена на пазара.

Уловът трансбордира ли се?

Има ли кораби във веригата на доставка
под знамето на държава с жълт картон
(или предстоящ червен) от ЕС
или ползващи ‘удобен флаг’?

МАЛЪК РИСК

Трансбордирането наблюдава ли се?
Достъпни ли са детайлите (вкл. дата,
място, списък/самоличност на корабите)?

Отговор: Да

Отговор: Не
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УСТОЙЧИВИЯТ ИЗБОР НА МОРСКА ХРАНА
Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ ЗА МИЛИОНИ ХОРА
68,5% от улова
през 2013 г. е в устойчиви граници,
но 31,5% от запасите на риба са
обект на свръхулов.

800 милиона
За толкова хора по света
рибата е основен поминък.

25 кг
Потреблението на риба и
морска храна на глава от
населението в ЕС е над
25 килограма на година.

Над 4 милиона тона
е вносът на морски продукти
от трети страни в ЕС.
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