БРОШУРА

2019

ЕСЕТРИТЕ И

ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР
Основи на законната търговия с хайвер
и изисквания към етикетите на хайвера

Тази брошура не е официално тълкувание на нормативните документи
и има само насочващ характер
Настоящият информационен материал е създаден в рамките на проекта
„Трайна защита на есетрите по долното течение на Дунав чрез
предотвратяване и противодействие на бракониерството и нелегалната
търговия с диви животни“ (кратко име: „ЖИВОТ ЗА ДУНАВСКИТЕ
ЕСЕТРИ“) , подкрепен от програмата LIFE на ЕС. Проектът се изпълнява
от WWF в Австрия, България, Румъния, Сърбия и Украйна, съвместно с
биосферен резерват „Дунавска делта“ в Румъния и с Института за
изследвания на животни от зоологически градини и диви животни
„Лайбниц“, Германия.
За повече информация:

www.esetri.wwf.bg

Автор: Юта Ярл
WWF Австрия, Експерт търговия с хайвер в WWF

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на Програма LIFE на Европейския съюз. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се
носи от WWF и партньорите по проекта.

© 2019 WWF Всички права запазени.
Забранява се възпроизвеждането или копирането на фотографиите и
текстовете по електронен или друг начин, както и тяхното разпространение
без предварителното одобрение на автора и издателя.
ЕСЕТРИТЕ И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР

СНИМКА НА КОРИЦА @ WWF УКРАЙНА

Преводач: Нели Арабаджиева
Редактор: Александър Маринов
Графичен дизайн: Боян Петков
Публикувано от: WWF България, София

СЪДЪРЖАНИЕ
ЕСЕТРИТЕ И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР: ТЪРГОВИЯ С ЕДНО ЗАСТРАШЕНО БОГАТСТВО 4
Защо са толкова специални есетрите?

4

1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ТЪРГОВИЯ С ЕСЕТРИ И ЕСЕТРОВИ ПРОДУКТИ 5
1.1. Документи по CITES
1.1.1. Търговия в рамките на ЕС
1.1.2. Изключение за лично имущество

1.2. Системата за етикетиране на хайвер на CITES
1.2.1. Кодове по CITES за всички видове есетри
1.2.2. Нарушения на изискванията за етикетиране на хайвер по CITES

1.3. Производство, преработка, (пре)опаковане и износ

2. ХАЙВЕР И ДРУГИ ЕСЕТРОВИ ПРОДУКТИ, ПРЕДЛАГАНИ НА ПАЗАРА
2.1. Хайвер
2.1.1. Хайвер от зрели яйца

5
6
6

6
8
9

10

11
11

2.1.2. Смесване на хайвер от различни видове

12
12

2.1.3. Имитации и заместители на хайвера

12

2.2. Други продукти от есетри
2.2.1. Месо от есетри

13

2.2.2. Живи есетри

13
14

2.2.3. Други продукти

14

2.3. Есетров хайвер от аквакултури

3. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
3.1. Примери за кодове и етикети на хайвер на CITES
3.2. Списък за проверка на пратки с хайвер
3.3. Отговори на практическите примери от 3.1.
3.4. Полезни връзки и контакти

15

16
16
20

22
23

1

ЕСЕТРИТЕ И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР:

ТЪРГОВИЯ С ЕДНО ЗАСТРАШЕНО БОГАТСТВО
Есетрите са древна група риби и са
изключително очарователни, но за
съжаление са силно застрашени поради
свръхексплоатация. До неотдавна те
били многобройни и играели ключова
роля в живота на много риболовни
общности. Уви, тези времена вече са
минало: поради постоянния и
прекомерен риболов есетрите са на ръба
на изчезването. Основната причина за
тази драматична ситуация е търсенето на
техния хайвер - осолен, той се е превърнал в символ на деликатесите и е
предпочитан специалитет за ценителите
по цял свят. Хайверът от моруна,
пъструга и други видове есетри е сред
най-скъпите хранителни продукти,
добивани от животни.
Въпреки стриктната законова защита на
дивите есетри и увеличаването на произ-

водството от аквакултури търсенето на
хайвер поражда разрастване на незаконната търговия. Продължаващите
конфискации на хайвер показват, че
черният пазар с продукта процъфтява.
Смята се, че незаконната търговия е
добре структурирана и здраво свързана
с организираната престъпност.
От правоприлагащите органи се очаква
да гарантират, че законовите
изисквания за хайвера се спазват. Едно
такова изискване е задължително да се
използват етикетите на Конвенцията за
международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна
(CITES). Опасността за последните оцелели есетри може да бъде премахната
единствено ако добивът и търговията с
хайвер и други есетрови продукти се
осъществяват по законен начин.

Защо са толкова специални есетрите?
Появяват се преди 200 милиона години, още в епохата на динозаврите.
Могат да доживеят до над 100-годишна възраст и да достигнат до над 7 метра
дължина.
Достигат полова зрялост в периода от 3 до 20 години след излюпването си, като не
всички видове се размножават всяка година. Това ги прави изключително уязвими
при прекомерен риболов, а възстановяването на есетровите популации отнема много
години.
Долното течение на река Дунав и още няколко реки, вливащи се в Черно море, са сред
последните места в света, където есетрите все още се размножават на свобода.
Въпреки строгите законови разпоредби незаконният риболов и търговията с хайвер и
месо от есетри все още са сред най-големите заплахи за оцеляването на тези риби.
1 Навсякъде в текста "хайвер" се ползва в смисъла на хранителния продукт, произвеждан от яйца на есетрови риби (на англ. caviar)
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1. НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА
ТЪРГОВИЯ С ЕСЕТРИ И
ЕСЕТРОВИ ПРОДУКТИ
С цел да се осигури по-добра защита за есетрите в дивата природа всички
видове есетрови риби и близките до тях веслоноси са включени в
списъците на Конвенцията за международна търговия със застрашени
видове от дивата флора и фауна (CITES), както и в Регламентите за
търговия с видове от дивата флора и фауна на Европейския съюз
(регламенти за прилагане на Конвенцията CITES в ЕС).
Конвенцията CITES е международно междуправителствено споразумение, чиято
цел е да гарантира, че търговията с животни и растения не застрашава тяхното
оцеляване в дивата природа. За постигането на тази цел международната
търговия с определени видове, например есетрите (и продуктите от есетри),
подлежи на определен контрол и се подчинява на специфични изисквания.

1.1. Документи по CITES
Независимо дали есетровите риби са
диви, или отгледани в плен
международната търговия с тях се
подчинява на задължителна система
от документи по CITES. Тя засяга
всички случаи на търговия на живи
или мъртви екземпляри, както и на
всички части и продукти от есетрови
риби, включително хайвер, месо,

малки рибки, оплодени яйца и др.
Всеки международен превоз на есетри
или есетрови продукти неизменно
трябва да бъде придружен от
необходимите разрешителни или
сертификати по CITES, издадени от
съответните национални органи за
управление по Конвенцията.

Вносът и износът (вкл. износът след допълнителна преработка)
на есетри или есетрови продукти без валидно разрешение по
CITES е престъпление.
ЕСЕТРИТЕ И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР
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1.1.1. Търговия в границите на ЕС
За превоза на есетри, хайвер и други
есетрови продукти, произведени или
превозвани в границите на ЕС, не се
изискват разрешителни или
сертификати по CITES, тъй като
търговията в ЕС се приема за вътрешна.
Въпреки това хайверът от есетри
изисква наличието на етикети по CITES

(виж 1.2.), а търговците трябва да са в
състояние да докажат, че продуктът е
законно придобит (чрез фактура или
разписки за доставка, съдържащи
съответната информация, копие на
документи за внос по CITES, адекватно
счетоводство).

1.1.2. Изключение за лично имущество
Единственото изключение от
задължителните изисквания за
разрешителни по CITES в
международната търговия с есетрови
продукти е вносът на до 125 гр.
хайвер за едно лице, ако хайверът:

2

џ е коректно етикетиран и носи

задължителния етикет по CITES;
џ се превозва в личен багаж; и
џ е притежаван от лицето с

нетърговска цел.

1.2. Системата за етикетиране на хайвер на CITES
CITES налага множество специфични изисквания
върху търговията с есетри и веслоноси с цел
3
опазването на тези видове . Универсалната система
за етикетиране на хайвер е описана в приложения
1 и 2 на Конф. Резолюция 12.3 на CITES.
От 2000 г. насам е въведена
задължителна система за етикетиране
на хайвер, която да позволи поефективен контрол върху търговията с
хайвер, позволявайки на властите,
търговците и потребителите да
разграничават законния и незаконния
хайвер. Системата цели да гарантира,
че цялото количество хайвер на

пазара произхожда от законни
източници. Етикетите и определените
кодове дават възможност на
отговорните органи да проследят
произхода на хайвера и именно затова
са законово изискване при
производството на хайвер, заедно с
изискванията за водене на
счетоводство.

2 CITES: Конф. резолюция 13.7 (Ревизия CoP17). Контрол на търговията за лични и домашни нужди

https://www.cites.org/sites/default/files/document/E-Res-13-07-R17.pdf (на английски език).
Регламенти на ЕС за търговия с диви видове: Регламент на Комисията 865/2006, чл. 57, изменен с Регламент на Комисията
100/2008, 16
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006R0865&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0100&from=EN
3 CITES: Конф. резолюция 12.7 (Ревизия CoP17) Опазване и търговия на есетрови видове и веслоноси

https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-07-R17.pdf
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Държавите-вносителки не трябва да приемат пратки с
хайвер, за които въпросните разпоредби не са спазени.
Етикетът за еднократна употреба
трябва да бъде поставен от регистрирано преработвателно или (пре)опаковъчно предприятие (виж 1.3.). Той
трябва или да запечатва съда, или
начинът на опаковане да позволява
визуалното доказване на всяко
отваряне на контейнера. Премахването
на етикета цял и неповреден, както и
прехвърлянето му в друг съд, трябва да
бъдат невъзможни.
Конкретният изглед на етикетите не
подлежи на спецификации, но те трябва задължително да отговарят на горепосочените изисквания и да съдържат
информацията, описана по-долу.
© WWF / JUTTA JAHRL

Независимо от размерите си всички
първични съдове за хайвер от есетри
(съдовете, които са в пряк контакт с
хайвера, например консерви, буркани
или кутии) трябва да носят етикет с
подробности за източника на хайвера
съгласно изискванията на CITES. Това е
задължително изискване при опаковането и преопаковането на хайвер:
џ от всички видове есетрови риби
(включително хибриди) както от див,
така и от стопански произход;
џ както за търговски, така и за
нетърговски цели;
џ както за вътрешния пазар (в ЕС и в
границите на повечето държави), така
и за международния пазар.

Етикетите на контейнерите за хайвер трябва да съдържат следната информация:
1 СТАНДАРТЕН КОД ЗА ВИДА: трибуквен код за идентификация на есетровите видове,
хибридите и смесените видове (виж таблицата по-долу).
2 КОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРОИЗХОДА НА ХАЙВЕРА ИЛИ РИБАТА:
„W“ за хайвер от диви животни;
„C“ за хайвер от животни, отгледани във ферми;
„F“ за хайвер от женска риба, родена в плен, когато поне единият родител е
бил див екземпляр;
„I“ за конфискуван хайвер.
3 КОД НА ДЪРЖАВАТА-ПРОИЗВОДИТЕЛ: двубуквен код ISO.
ЕСЕТРИТЕ И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР
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4 ГОДИНА НА ДОБИВ И ПАКЕТИРАНЕ.
5 КОД НА ОФИЦИАЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ЗА
ПРЕРАБОТКА ИЛИ ПРЕОПАКОВАНЕ: издаден от националния орган за управление
по CITES (виж 1.3.); в случаите на преопаковане този код включва двубуквения код ISO на
държавата на преопаковане, ако тя е различна от държавата на производство.
6 ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД НА ПАРТИДАТА: системата за проследяване на
хайвера, използвана от предприятието за преработка или (пре)опаковане, разрешението за
износ по CITES, или номера на сертификата за износ след допълнителна обработка.

1.2.1. Кодове по CITES за всички видове есетри
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CITES
species
code

Scientific name

BAE
BAI
BVI
DAB
FUL
GUE
MED
MIK
NAC
NUD
OXY
DES
PER
RUT
SCH
SIN
STE
STU
TRA
DAU
HUS
SPA
GLA
FED
HER
KAU
ALB
PLA
SUS
MIX
YYYxXXX

Acipenser baerii
Siberian sturgeon / Сибирска есетра
Acipenser baerii baicalensis
Baikal sturgeon / Байкалска есетра
Acipenser brevirostrum
Shortnose Sturgeon / Късомуцунеста есетра
Acipenser dabryanus
Yangtze Sturgeon / Есетра на Дабри
Acipenser fulvescens
Lake Sturgeon / Езерна есетра
Acipenser gueldenstaedtii
Russian sturgeon / Руска есетра
Acipenser medirostris
Green Sturgeon / Зелена есетра
Acipenser mikadoi
Sakhalin Sturgeon / Сахалинска есетра
Acipenser naccarii
Adriatic sturgeon / Адриатическа есетра
Acipenser nudiventris
Ship Sturgeon / Шип
Acipenser oxyrhynchus
Atlantic Sturgeon / Атлантическа есетра
Acipenser oxyrhynchus desotoi
Gulf Sturgeon
Acipenser persicus
Persian Sturgeon / Персийска есетра
Acipenser ruthenus
Sterlet / Чига
Acipenser schrenckii
Amur Sturgeon / Амурска есетра
Acipenser sinensis
Chinese Sturgeon / Китайска есетра
Acipenser stellatus
Stellate sturgeon / Пъструга
Acipenser sturio
European Sturgeon / Атлантическа (немска) есетра
Acipenser transmontanus
White sturgeon / Бяла есетра
Huso dauricus
Kaluga Sturgeon/ Калуга
Huso huso
Beluga / Моруна
Polyodon spathula
Paddlefish / Веслонос
Psephurus gladius
Chinese Paddlefish/Китайски веслонос
Pseudoscaphirhynchus fedtschenkoi
Syr-darya Shovelnose Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus hermanni
Small Amu-dar Shovelnose or Dwarf Sturgeon
Pseudoscaphirhynchus kaufmanni
Large Amu-dar or False Shovelnose Sturgeon
Scaphirhynchus albus
Pallid Sturgeon
Scaphirhynchus platorynchus
Shovelnose Sturgeon
Scaphirhynchus suttkusi
Alabama Sturgeon / Алабамска есетра
Смесен вид (само за пресован хайвер)
Хибриди: Y код за мъжкия екземпляр, X код за женския екземпляр

ЕСЕТРИТЕ И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР

English name

1.2.2. Нарушения на изискванията за етикетиране на хайвер по CITES
В случай че първичният съд с хайвер от есетри не носи етикет
по CITES, ако етикетът не отговаря на всички изисквания за
етикетиране на CITES, или ако не съдържа горепосочената
информация, то хайверът е незаконен съгласно CITES и
съгласно Регламентите на ЕС за търговия с диви видове и може
да бъде иззет от съответните правоприлагащи органи.

Генетичният и изотопният анализ
показват, че на пазара се предлагат
значителни количества некоректно
4, 5, 6
етикетиран хайвер
. Някои примери
показват, че хайверът в съда може да е
от друг вид, а не от указания със стандартния код на етикета; че видовете са
смесени (което не е разрешено за обикновения хайвер – виж 2.1.2.); или пък
че хайверът идва от друг регион, а не от
посочения чрез кода на държаватапроизводител. Често по-евтин хайвер се
продава като по-висококачествен, но се
случва и скъп хайвер (например този от
моруна) да се продава като продукт с
по-ниско качество (например хайвер
7
от американски веслонос) . Това може
да е индикатор за незаконна търговия с

хайвер, добит при бракониерство.
Съобщени са и случаи на фалшиви
етикети. Причина за фалшификация
на етикета може да е опит за продажба
на придобит чрез бракониерство или
друг вид незаконна дейност хайвер
като законен продукт от аквакултура.
При проучвания върху организираната
престъпност в Германия е установен
случай на хайвер, етикетиран като
произхождащ от българска аквакултура, а всъщност идващ от дива есетра от
Каспийско море.
© WWF UKRAINE / NATALIA GOZAK

Конфискациите и проучванията на
пазара доказват, че изискванията за
етикетиране на CITES невинаги се
спазват (напр. изискването етикетите
да не могат да се използват повторно,
да запечатват контейнера или да
позволяват визуално да се докаже всяко
негово отваряне), или че кодовете
невинаги са пълни, което възпрепятства
необходимото проследяване.

Всички тези случаи са нарушения на правните норми и трябва да бъдат разследвани.
4 Doukakis, P. et al. (2012). Testing the effectiveness of an international conservation agreement: Marketplace forensics and CITES

Caviar trade regulation, PLoS ONE, 7(7): 1-9. doi: 10.1371/journal.pone.0040907.
5 Fain, S.R.; Straughan, D. J.; Hamlin, B. C.; Hoesch, R. M.; LeMay, J.P. (2013). Forensic genetic identification of sturgeon caviars

traveling in world trade. Conserv Genet (2013) 14: 855-874. https://doi.org/10.1007/s10592-013-0481-z
Jahrl, J. (2013). Illegal caviar trade in Bulgaria and Romania: Results of a market survey on trade in caviar from sturgeons
(Acipenseridae). Vienna, Austria.
7 Birstein, V.J.; Doukakis, P.; Sorkin, B.; DeSalle, R. (1998). Population aggregation analysis of caviar producing species of
sturgeon and implications for diagnosis of black caviar. Conserv Biol 12: 766–775.
6
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1.3. Производство, преработка,
(пре)опаковане и износ
количествата внесен, изнесен,
произведен, складиран и пр. хайвер.
Регистърът на всички лицензирани
предприятия за износ, преработка и
опаковане на продукти от есетри и
веслоноси може да бъде намерен на
интернет страницата на CITES:
www.cites.org
Директният линк за регистъра за
България е:

www.cites.org/eng/common/reg/ce/BG
За да откриете регистъра за други
държави, в края на линка трябва да
въведете съответния ISO код
(например DE за Германия на
мястото на BG).
© WWF AUSTRIA / HANNES GREBER

Всички предприятия за преработка и
(пре)опаковане на хайвер
(включително отглеждащите
аквакултури за производство на
хайвер), както и износителите, трябва
да бъдат лицензирани от съответния
орган за управление по CITES на
държавите-членки, за да им бъде
разрешено да обработват,
8
(пре)опаковат или изнасят хайвер .
Органът за управление е длъжен да
издаде уникален регистрационен код
на всяко от предприятията за
преработка или (пре)опаковане. Този
регистрационен код е неизменна част
от задължителните кодове на
етикетите за хайвер по CITES. От
лицензираните компании се изисква
да водят адекватна документация за

8

Регламент на Комисията 865/2006, Чл. 66(7), изменен от Регламент на Комисията 100/2008, 18
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2. ХАЙВЕР И ДРУГИ ЕСЕТРОВИ
ПРОДУКТИ, ПРЕДЛАГАНИ
НА ПАЗАРА
2.1. Хайвер
© WWF AUSTRIA / HANNES GREBER

Хайверът представлява неоплодени
яйца от есетри. Той обикновено бива
добит от наскоро убити женски
екземпляри, при които яйцата не са
достигнали зрялост. Почти невъзможно е видът риба, от който е добит
хайверът, да се определи с просто око,
защото големината и цветът на зрънцата варира според вида и възрастта
на женските индивиди. За определяне
на вида е необходим ДНК анализ. Този
метод може да установи наличието
на несъответствия между видовете,
посочени на етикета на контейнера, и
видовете, от които е хайверът вътре.
Методът може да разкрие още дали
хайверът е смес от различни видове
есетрови риби, което противоречи на
изискванията на CITES и на правилата
на ЕС за търговия с диви видове.
Изотопният анализ може да установи
от кой район идва хайверът и дори да
разграничи хайвер от диви животни от
хайвер с аквакултурен произход.
ЕСЕТРИТЕ И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР 11

2.1.1. Хайвер от зрели яйца
Някои стопанства за есетрови риби
(особено в Русия, но и в други
държави) произвеждат хайвер от
зрели яйца от есетри. Предимството
на това производство е, че есетрата
остава жива и от нея многократно
може да бъде събиран хайвер, въпреки че по определението, зададено в
международните хранителни
стандарти, обединени в т.нар. „Кодекс
алиментариус“ (Codex Alimentarius),
този продукт не е същински хайвер.

Яйцата се събират от зрели женски
екземпляри, като се внимава те да
останат здрави, тъй като спукването
им води до понижаване качеството
на продукта. С помощта на висококачествен електронен микроскоп
може да се установи дали хайверът е
от зрели яйца, което обикновено
сочи, че е произведен в стопанство.
За хайвера от зрели яйца се прилагат
същите изисквания на CITES, както
за традиционния хайвер.

2.1.2. Смесване на хайвер от различни видове
Според изискванията на CITES не е
позволено в първичен съд да се
смесва хайвер от различни видове
есетрови риби. Единственото

изключение е за „пресован хайвер“
(гъста солена паста от наранени
яйца от есетрови риби), който може
да бъде смес.

2.1.3. Имитации и заместители на хайвер
което означава, че лесно губи цвета
си (напр. ако се разтърка между
пръстите).
© WWF BULGARIA

Често под името „хайвер“ (англ.
„caviar“) се продават яйцата от други
видове риба (кръглоперка, сьомга,
херинга и др.). Тъй като подобни
заместители на хайвера не
произхождат от видове, включени в
списъците на CITES, те не подлежат и
на съответната регулация.
Имитациите на хайвер се приготвят
от други биологични вещества (напр.
отпадни продукти от есетра, масло
или морски водорасли), имитиращи
хайвера на вкус и външен вид.
Имитациите и заместителите на
хайвер често се продават като
продукти от есетра, което е измама
спрямо потребителите. Фалшивият
хайвер обикновено е боядисан,
12 ЕСЕТРИТЕ И ТЕХНИЯТ ХАЙВЕР

Имитация на хайвер доказано с ДНК анализ

© WWF ROMANIA / GEORGE CARACAS

2.2. Други есетрови продукти

2.2.1. Месо от есетрови риби
Месото от есетри се продава прясно, пушено, замразено или сушено, под
формата на цяла риба или части от рибата, филета, терини, консерви и др.

забрана за продажбата на месо или
други продукти от диви есетри.
Търговците на есетрово месо и
продукти трябва да могат да докажат
произхода на продаваната стока –
© WWF ROMANIA

До края на 2020 година има пълна

© DRAGAN GMIZIĆ

Месото от есетри се продава прясно,
пушено, замразено или сушено, под
формата на цяла риба или части от
рибата, филета, терини, консерви и др.
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© WWF UKRAINE

Вероятно месо от дива есетра
с касови бележки, документи за внос
9
или фактури . Само есетрови
продукти, произведени в рибовъдни
стопанства, могат да бъдат търгувани
законно на вътрешноевропейския и
българския пазар.
Месото от есетрови риби е твърдо и
плътно, прилича на телешко, а в
сурово състояние има преливащо
оцветяване между бяло, жълто и
розово. Кожата е без люспи, груба и
еластична. Когато месото е нарязано
на шайби, на върха и отстрани на
парчетата личат следите от отстра-

Вероятно месо от есетра от ферма
нените костни щитове. Есетровите
риби нямат кости, а само хрущяли.
При дивите есетри мастните
натрупвания са в много малки
количества и са разположени по
протежение на горната страна на
рибата и в близост до гръбначния
хрущял. Най-големите мастни
депозити са големи колкото нокът на
човешки палец. При отгледаните във
ферми есетри мастните депозити се
срещат в цялото филе, а размерът им
може да бъде колкото цял палец на
дължина и два палеца на ширина.

2.2.2. Живи есетри
Живи есетри също са обект на
търговия, като тя е законна само за

риби, произведени в стопанства
(малки рибки или оплодени яйца).

2.2.3. Други продукти
На пазара се предлагат и други
продукти от есетри, например кожи
и ръчно изработени продукти от
кожа от есетра, кулинарно лепило от

плавателен мехур на есетра (т.нар.
„isinglass“), препарирани екземпляри
или екстракт от хайвер за производство на луксозна козметика.

Всички продукти от есетрови риби
са предмет на Конвенцията CITES.
9 Повече информация за законовата уредба и необходимите документи за внос на продукти от защитени по CITES видове

можете да намерите на английски на следните интернет страници: http://ec.europa.eu/environment/cites/info_permits_en.htm и
http://ec.europa.eu/environment/cites/legislation_en.htm
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2.3. Есетров хайвер от аквакултури

Тъй като търговията с хайвер от диви
риби не е разрешена за повечето райо10
ни на произход , над 95% от хайвера в
законната международна търговия
произхожда от аквакултури. Фермите
за есетри са бързо развиващ се сектор в
световната аквакултура. През 2016 г. в
есетровото животновъдство участват
48 държави с около 2200 ферми –
както за месо, така и за хайвер.
Количеството на хайвера, произведен в
световен мащаб, достига повече от 350
тона. Най-големите производители с
изключително продуктивни есетрови
аквакултури са: Китай, държавитечленки на ЕС (България, Германия,
Италия, Испания, Франция ), САЩ,
11
Русия, Израел, Уругвай и др.
Стига свързаните с тази промишленост
дейности да се извършват по устойчив
и природосъобразен начин, тя може да

окаже силен благоприятен ефект както
на местната икономика, така и на дивите есетри, задоволявайки търсенето на
хайвер и месо от есетри, без в процеса
да се изчерпват естествените запаси.
Въпреки това е възможно
аквакултурите да породят и рискове за
дивите есетри. Съществуват опасения,
че производството от аквакултури може
да бъде въвлечено в „изпирането“ на
незаконно добити продукти и хайвер от
диви есетри. Резултатите от разследването на няколко престъпления доказват, че това наистина се е случвало,
например в Германия и в САЩ.
Разграничаването на хайвера от диви
есетри от този от отгледани във ферми
есетри е технически възможно (особено
чрез обособяването на стабилни
изотопни съединения).

10 Единствената държава, в която износът на хайвер от диво уловени есетри е законен, е САЩ, където строгите мерки за

опазване са били достатъчно успешни, че отново да позволят извършването на устойчив риболов за някои популации.
11 Bronzi, P., Gessner, J., Rosenthal, H. (2017): An update to 2016 of sturgeon and caviar global scenario. Abstracts 8th International

Symposium on Sturgeons, Vienna, September 10th to 16th, 2017
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3. ПРАКТИЧЕСКА ЧАСТ
3.1. Примери за кодове и етикети на хайвер на CITES
Въпреки наличието на универсални изисквания за етикетирането на хайвер,
невинаги е лесно да се определи дали даден съд е етикетиран коректно. В тази
секция можете да намерите няколко примера за етикети. Следвайки четири
стъпки, можете да определите дали тези етикети показват законен хайвер, или в
тях има грешка. В края на секцията ще намерите и отговорите за всеки от
посочените примери, за да ги сверите със своите. Допълнителна информация
можете да откриете в раздела „Материали“ на интернет страницата esetri.wwf.bg

контейнери с хайвер
етикетирани ли са коректно
съгласно изискванията на
CITES? Ако не – защо?
2 Коректно ли са описани

кодовете на етикетите?
3 От кой вид есетрова риба е

хайверът? От диви есетри ли е
добит или от есетри, отгледани
в плен?
4 Коя е държавата на произход?

Продуктът бил ли е повторно
опакован след преработка?

Пример 2
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Пример 1
© WWF ROMANIA

1 Илюстрираните по-долу

© WWF AUSTRIA / HANNES GREBER

© WWF AUSTRIA / HANNES GREBER

Пример 3

Пример 4
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© WWF / DAVID AYKLER

Пример 5

© WWF ROMANIA

Пример 6
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Пример 7

© WWF UKRAINE

Пример 8
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НЕ

Яйцата не са черни или сиви, губят цвета си,
много по-малки или по-големи са от 2-3 мм.

Не е обект на CITES

НЕ

Задържане и предаване на властите

ДА

НЕ
НЕ

ДА

(лично имущество,
виж 1.1.2.)

Дали опаковката с правилно етикиран хайвер е до 125 г.,
за лично ползване с нетърговска цел и се пренася в личния

Хайверът обект на търговия ли е?

ДА

Разрешава
се достъп

Правилно ли е етикирана опаковката с хайвер? (Виж 1.2.)

ДА

Визуална проверка на опаковката и съдържанието

Действително ли хайверът е от есетри?

3.2. Контролен списък за проверка на пратки с хайвер
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НЕ

НЕ

Задържане и предаване на властите

Cъвпада ли продуктът във фактурата с кода на вида, посочен на етикета?
Номерът на партидата идентичен ли е с номера, посочен на етикета?
Количеството хайвер по фактура съответства ли на реалното количество?

Проверете фактурата и етикета по CITES:

Разрешава
се достъп

ДА*

НЕ

За хайвер от държава извън ЕС,
минал вече през митница:
оригинално разрешително за износ +
жълто копие на разрешително
за внос
валидно оригинално разрешително за внос.

За хайвер, който идва директно от
* държава
извън EС:

Задържане и предаване на властите

Представени ли са правилните разрешителни по CITES,
валидни ли са и съвпадат ли с кода по CITES, посочен на етикета?

ДА

Хайверът от държава извън ЕС ли произхожда?

3.3. Отговори на практическите задачи в 3.1.:
1 Илюстрираните по-долу контейнери с хайвер етикетирани ли

са коректно съгласно изискванията на CITES? Ако не – защо?
2 Коректно ли са описани кодовете на етикетите?
3 От кой вид есетрова риба е хайверът? От диви есетри ли е
добит или от есетри, отгледани във ферма?
4 Коя е държавата на произход? Продуктът бил ли е повторно
опакован след преработка?

Пример 1:

1 Да: етикетът с кодовете не може да бъде премахнат, без да бъде повреден
2 Да
3 Вид: Руска есетра (GUE, Acipenser gueldenstaedtii)

Произход: есетра, отгледана във ферма (C)
4 Държава-производител: Румъния (RO)

Държава на преопаковане: продуктът не е преопакован

Пример 2:

1 Не: етикетът с кода не запечатва контейнера и не може да предостави

визуално доказателство, че контейнерът е бил отварян
2 Не: липсва идентификационният код на партидата
3 Вид: Сибирска есетра (BAE, Acipenser baerii)

Произход: есетра, отгледана във ферма (C)
4 Държава-производител: Италия (IT)

Държава на преопаковане: Франция (FR)

Пример 3:
1

Да: етикетът с кодовете запечатва контейнера и не може да се премахне,
без да бъде повреден
2 Да
3 Вид: Руска есетра (GUE, Acipenser gueldenstaedtii)
Произход: есетра, отгледана във ферма (C)
4 Държава-производител: Китай (CN)
Държава на преопаковане: Германия (DE)

Пример 4:

1 Да: етикетът с кодовете не може да се премахне, без да бъде повреден, и е

залепен върху бандерол, който запечатва контейнера и позволява визуално
доказателство, в случай че контейнерът е бил отварян
2 Да
3 Вид: Руска есетра (GUE, Acipenser gueldenstaedtii)
Произход: есетра, отгледана във ферма (C)
4 Държава-производител: Уругвай (UY)
Държава на преопаковане: Франция (FR)
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Пример 5:

1 Не: етикетът с кода не запечатва контейнера и не може да предостави

визуално доказателство, в случай че контейнерът е бил отварян
2 Да
3 Вид: Моруна (HUS, Huso huso)

Произход: уловена дива есетра (W)
4 Държава-производител: България (BG)

Държава на преопаковане: Германия (DE)

Пример 6:

1 Не: етикетът с кодовете не запечатва контейнера и не може да предостави

визуално доказателство, в случай че контейнерът е бил отварян
2 Да (въпреки че печатът е лош)
3 Вид: Руска есетра (GUE, Acipenser gueldenstaedtii) – въпреки че се продава за

моруна
Произход: есетра, отгледана във ферма (C)
4 Държава-производител: Румъния (RO)
Държава на преопаковане: продуктът не е преопакован

Пример 7:

1 Да: етикетът с кодовете не може да се премахне, без да бъде повреден, и е

залепен върху бандерол, който запечатва контейнера и позволява визуално
доказателство, в случай че контейнерът е бил отварян
2 Да
3 Вид: Руска есетра (GUE, Acipenser gueldenstaedtii)
Произход: есетра, отгледана във ферма (C)
4 Държава-производител: България (BG)
Държава на преопаковане: Швейцария (CH)

Пример 8:

1 Да: етикетът с кодовете запечатва контейнера и не може да се премахне без да

бъде повреден
2 Да
3 Вид: Чига (RUT, Acipenser ruthenus)

Произход: есетра, отгледана във ферма (C)
4 Страна производител: Украйна (UA)

Страна на преопаковане: продуктът не е преопакован

3.4. Полезни връзки и контакти
Регламенти на ЕС за търговия с
диви видове: eu-wildlifetrade.org
Конвенцията за международната
търговия със застрашени видове
от дивата фауна и флора (CITES):
www.cites.org

Отговорни национални институции:
Министерство на околната среда и водите:
www.portal.moew.government.bg
Българска агенция по безопасност на
храните: www.babh.government.bg
Изпълнителна агенция по околна среда:
www.eea.government.bg
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200 милиона
Есетрите са се
появили преди 200
милиона години

+100

1998
Всички видове есетри и веслоноси
са вписани в Конвенцията за
международна търговия със
застрашени видове от дивата
флора и фауна (CITES)

2000
От 2000-та година,
CITES въвежда
задължителна система
за етикетите с хайвер

WWW.ESETRI.WWF.BG

© NATUREPL.COM-FREI-ARCO / WWF

Есетрите могат да
живеят повече от
100 години

• Основи на законната търговия с хайвер и изисквания към етикетите на хайвера
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