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ОПАЗВАНЕ НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ

Опазването на рибните ресурси засяга необходимостта от гарантиране на устойчива
от екологична гледна точка експлоатация на тези ресурси и дългосрочно развитие
на отрасъла. С оглед на постигането на тази цел Европейският съюз е приел
законодателство, уреждащо достъпа до водите на държавите членки на Съюза,
разпределението и използването на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на
риболовното усилие и други технически мерки.

ПРАВНА ОСНОВА

От член 38 до член 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Основната цел е да се гарантира дългосрочното устойчиво развитие на отрасъла чрез
устойчива експлоатация на ресурсите.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Основни принципи за достъпа до води и ресурси
1. Достъп до водите на Съюза
а. Принцип на равен достъп.
Общото правило е, че риболовните кораби от ЕС имат равен достъп до води и ресурси
във всички води на държавите членки на Съюза.
б. Ограничения в морската зона от 12 мили
Това е изключение от принципа за равен достъп до водите на ЕС, което обхваща зона
от 12 морски мили от бреговата ивица. В тези зони държавите членки могат да запазят
изключително право на риболов. Това изключение се мотивира с необходимостта от
запазване на най-чувствителните райони чрез ограничаване на риболовните действия
и опазване на традиционните риболовни дейности, от които зависи социалното и
икономическото развитие на някои крайбрежни общности. Мерките, които определят
условията за достъп до води и ресурси, се приемат въз основа на наличните биологични,
социално-икономически и технически данни. Срокът на това ограничение бе удължен до
края на 2014 г. с Регламент (ЕО) 1152/2012.
в. Други ограничения на достъпа отвъд зоната от 12 мили.
През 2005 г. Комисията издава Съобщение (COM(2005) 0422) за преглед на някои
ограничения за достъп, отразени в Общата политика в областта на рибарството (ОПОР),
които се отнасят до т.нар. Шетландска кутия и кутията на писията. Съобщението е в
отговор на задължението да се оценят мотивите за ограничаване на достъпа до води

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2005)0422
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и ресурси извън морската зона от 12 мили. Шетландската кутия е установена с цел да
се контролира достъпът до рибни видове, които имат специално значение за региона
и които са биологически чувствителни, а кутията на писията е определена с оглед
намаляване на нивото на изхвърляне на плоска риба и по-конкретно на писия в Северно
море. Съобщението предвижда ограничения в достъпа до Шетландската кутия, която
ще бъде запазена за още три години, а колкото до кутията на писията — за нея няма
определена дата поради неизвестната продължителност и обхват на необходимите научни
изследвания.
2. Разпределение на ресурсите и устойчива експлоатация
а. Принцип на относителна стабилност
Възможностите за риболов се разпределят между държавите членки по такъв начин,
че да се гарантира относителната стабилност на риболовните дейности на всяка една
от тях за всеки съответен вид рибни запаси. Принципът на относителна стабилност
се основава по-конкретно на исторически данни за обема на улов и предполага
поддържането на фиксиран процент регламентирано риболовно усилие за основните
стопански видове риба за всяка държава членка. Риболовното усилие трябва като цяло да
е стабилно в дългосрочен план, като се вземат предвид преференциите, които следва да се
поддържат за традиционните риболовни дейности и регионите, които най-силно зависят
от рибарството.
б. Устойчива експлоатация
Опазването на ресурсите чрез коригиране на риболовния капацитет спрямо
възможностите за улов е един от приоритетите на ОПОР. За постигането на устойчива
експлоатация, рибните запаси следва да се управляват, като се прилага концепцията за
максимален устойчив улов (МУУ). За тази цел, решенията по отношение на ОПОР се
основават на възможно най-добрите научни налични данни, като се прилага подходът на
предпазливост, съгласно който липсата на достатъчна научна информация не е основание
за отлагане или отказ от взимане на мерки за опазване на рибните видове. Устойчивата
експлоатация означава също така и прогресивно прилагане на подход въз основа на
екосистемите към управлението на рибните запаси.
Б. Опазване на рибните ресурси
1. Общ допустим улов и ограничаване на усилието
а. Ограничаване на улова
Общият допустим улов (ОДУ) продължава да се изчислява годишно за повечето запаси,
въз основа на научните становища на Международния съвет за изследване на морето
(МСИМ) и Научния, технически и икономически комитет по риболова (НТИКР), за да
може общият допустим улов да се коригира в съответствие с развитието на запасите. От
друга страна, в рамките на многогодишното управление на ресурсите, те ще бъдат по-
стабилни и ще дадат възможност на рибарите по-добре да планират дейностите си.
б. Ограничаване на риболовното усилие;
Тези мерки може да се прилагат като част от плановете за възстановяване на ресурсите,
които са изложени на риск. Те може да включват, например, регулиран брой дни за
риболов на месец. Техният брой може да е различен в зависимост от използваното
оборудване, зоната за риболов (съгласно разделението на МСИМ), рибните видове, които
се ловят, и мощността на риболовния съд. С оглед гарантиране на по-голяма гъвкавост,
държавите членки може да прехвърлят дните по отделните единици на флота си.
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в. Технически мерки
Най-общо те имат за цел да предотвратят улова на млади риби, рибни видове без
стопанско значение и други морски животни. Те се определят по отношение на целевите
рибни видове и свързаните видове (при смесен риболов), зоната на действие и вида на
използването оборудване. Най-актуалните видове технически мерки са свързани с:
— оборудването за риболов, с определяне на минимални размери за гъстотата на

мрежите, тяхната структура и брой на плавателния съд;

— състава и случайния улов на прилов на борда;

— използването на селективно риболовно оборудване с цел намаляване на ефекта на
риболовните дейности върху морските екосистеми и нецелеви видове;

— определянето на зони или периоди, в и през които риболовните дейности се
забраняват или ограничават, включително за защита на зони на отглеждане и
размножаване;

— определяне на минимален размер на видовете, които могат да се задържат на борда
и/или да се разтоварят на брега.

При наличието на сериозна заплаха за опазването на живите морски ресурси или за
морската екосистема, която е в резултат на риболовни дейности и налага незабавно
действие, Комисията и държавите членки (или последните по тяхна инициатива) може
да предприемат спешни мерки за защита на рибните запаси и възстановяване на
равновесието в изложените на опасност морски екосистеми.
Държавите членки могат също така да приемат мерки за опазване и управление по
отношение на всички риболовни съдове в тяхната зона от 12 мили, при условие че тези
мерки не са дискриминационни и че са проведени консултации с Комисията, другите
засегнати държави членки и съответния Регионален консултативен съвет (РКС). Също
така държавите членки могат да прилагат по-строги мерки от законодателството на ЕС,
единствено за риболовните съдове под техен флаг във води, които са тяхна суверенна
територия и в тяхната юрисдикция.
И на последно място следва да се отбележи, че проектите за експериментален риболов
спомагат за поощряване на опазването и изследването на селективните методи за риболов,
които ще се прилагат.
2. Дългосрочна стратегия за управление на рибните ресурси
Многогодишните планове за управление на запасите имат за цел да се поддържа обемът
на запасите в безопасните биологични граници. В плановете се определят максималният
улов и поредицата технически мерки — като взаимодействие с характеристиките на
всички запаси и рибни ресурси (целеви рибни видове, използвано оборудване, състояние
на съответните запаси), както и икономическият ефект на мерките за съответните рибни
ресурси.
Многогодишните планове за възстановяване на запасите ще се реализират за застрашени
рибни ресурси. Те се основават на научни и предвиждат граници за риболовното усилие
(т.е. броя дни, в които риболовните съдове са в открито море). Те трябва да осигурят, че
ефектът от риболовните дейности върху морските екосистеми се задържа на устойчиви
нива.
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3. Управление на флота
Управлението на флота е начин за коригиране на риболовния капацитет, за да се достигне
стабилно и трайно равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов.
Някои от начините за постигане на това включват:
— определяне на броя риболовни съдове и видовете разрешени за улов (напр. чрез

риболовни лицензи);

— използване на регистър на флота като средство за контрол и наблюдение на
риболовния капацитет;

— системи за вход и изход и цялостното намаляване на капацитета;

— прилагане на мерки за намаляване на риболовното усилие и определяне на
референтни нива;

— задължение на държавите членки да докладват за капацитета на флота си;

— инструменти на Европейския фонд за риболова (ЕФР) за коригиране на риболовния
капацитет.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент (ЕП) винаги е бил загрижен за спазването на принципите на
предпазливост и устойчивост на ресурсите. Предложените от Комисията по рибарство
изменения относно плановете за управление и възстановяване на рибните запаси,
бяха приети от Парламента главно в частта, касаеща ревизирани наскоро регламенти.
Например не беше прието нито едно от предложенията на ЕП, свързани с плана за
атлантическа треска (2004 г.). Някои от тях, обаче, бяха включени (поне частично) в плана
за атлантическа треска за 2008 г. Общо 80 % от предложените от ЕП изменения към този
план бяха приети изцяло или частично. Подобно бе положението с плановете за червена
риба тон от 2007 г. и от 2009 г.
Преразглеждането на плана за възстановяване на вида атлантическа треска от 2008 г.
претърпя най-много изменения в периода от изготвянето на предложението до неговото
приемане. Направените промени в плана за шотландска херинга не са толкова значими.
По-голяма част от измененията се отнасят до контролиране на риболовното усилие.
От 2002 г. седем от общо 12 прегледани плана претърпяха значителни промени в
главите за ограничаване на риболовните усилия. Става въпрос за следните планове: 1)
атлантическа треска 2004 г.; 2) северна мерлуза; 3) австралийска мерлуза и норвежки
омар; 4) морски език от Бискайския залив; 5) морски език от Западен Ламанш; 6) писия
и морски език от Северно море; и 7) треска от Балтийско море. В началото тези планове
включваха една глава с няколко разпоредби (8 члена) с цел използване на киловат-дни
(kW-дни) за регулиране на риболовното усилие и да се създаде база данни и списък
с плавателни съдове за зареждане. Тази глава бе изцяло премахната, първоначално от
плана за атлантическа треска от 2004 г. и впоследствие от всички други планове, които
съдържаха тази глава, защото бе преценено, че тази мярка ще има дискриминационно
въздействие на държавите членки, които притежават големи флоти за риболов на треска
спрямо тези, аз които треската е само прилов. Серия от разпоредби, целящи да ограничат
риболовните усилия, бяха включени във всеки план и заместиха изключената глава, което
доведе до един различен и цялостен подход към ограничението на риболовното усилие.
В началото, приетата система за плана за атлантическа треска от 2004 г. (дни в морето
с двигател) не е успяла да намали риболовното усилие и е била сменена в регламента



Справочник за Европейския съюз - 2017 5

от 2008 г. от режим на ограничение на общите киловат дни за флотата, което специално
отчита въздействието на всяка флота върху смъртността на треската.
На 6 юли 2016 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС) №
2016/1139 за създаване на многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в
Балтийско море. Този нов регионален подход отчита наличието на силни биологически
взаимодействия. Той установява план за многовидов риболов, като се отчита динамиката
за този басейн между запасите от треска, херинга и цаца, а също така за прилов
за тези запаси в Балтийско море, а именно запасите от писия, камбала, калкан и
средиземноморски калкан.
Бяха направени редица промени, от които по-голяма част по предложение на ЕП, по
плана за австралийска мерлуза и норвежки омар, включително промени на средствата за
ограничаване на усилието и мониторинг, проверка и контрол. Бяха направени значителни
промени, след коментари от ЕП и Съвета, които подобряват плана за червена риба тон,
включително добавянето на задължението на държавите членки да имат план за риболова.
Премахването на сезонното спиране на риболова бе една от основните промени
в предложението за европейска змиорка и приетия регламент. Акцентът бе по-скоро
поставен върху плановете за управление на запасите от змиорки, което би могло да
включи спирането на улова като един от многото възможни инструменти за управление.
Комисията по риболова към ЕП се противопостави на сезонните спирания и предлага
риболовното усилие да бъде намалено наполовина; това намаление на усилието е прието
при липса на одобрение на план за управление на запасите от змиорки.
Що се отнася до риболова на дълбоководни запаси, ЕП се ангажира с подобряване
на устойчивото използване на тези запаси и опазването на дълбоководните морски
екосистеми. На 30 юни 2016 г., Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие
относно необходимостта от преразглеждане на съществуващите правила, установени
през 2002 г. с Регламент (ЕО) № 2347/2002 на Съвета. Целта е да въведе ревизиран режим
за риболов на дълбоководни видове във водите на ЕС и във външните води в източната
централна част на Атлантическия океан.
Carmen-Paz Martí
09/2017
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