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МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО

С цел насърчаване на правна и икономическа рамка и рамка за околната среда
и социалното управление в областта на устойчивото рибарство и за да получи
достъп до ключови риболовни зони в света или да осъществява мониторинг, контрол
и наблюдение на системите за борба с незаконния риболов, Европейският съюз
сключи 20 международни споразумения в областта на рибарството. Европейският съюз
сключва двустранни споразумения, например споразумения за партньорство в областта
на устойчивото рибарство, или многостранни споразумения, например споразумения с
регионалните организации по рибарство и международни конвенции.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

От член 38 до член 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз
(ДФЕС). Договорът от Лисабон предвижда международните споразумения в областта
на рибарството да се ратифицират от Съвета след одобрение на Парламента (член 218,
параграф 6а от ДФЕС).

ЦЕЛИ

— осигуряване на достъп на Европейския съюз до основните в света риболовни зони
и ресурси;

— засилване на двустранното и регионалното сътрудничество;

— осигуряване на снабдяване с риба на европейските пазари и осигуряване на работни
места;

— допринасяне за устойчивото развитие на световното рибарство;

— борба с разрушителните риболовни практики;

— подобряване на научните изследвания и събирането на данни;

— борба с незаконния, нерегламентиран и недеклариран (ННН) риболов;

— засилване на контрола и проверките в рамките на регионалните организации за
управление на рибарството (РОУР).

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Роля и значение
1. Цел
Двустранните и многостранните споразумения в областта на рибарството стават
необходими след създаването на изключителни икономически зони (ИИЗ) от 200 морски
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мили в средата на 70-те години на ХХ век. По-късно, през 1982 г., ООН прие Конвенцията
по морско право (UNCLOS), която имаше за цел да се превърне в Конституция за
океаните, като признава правата на крайбрежните държави да контролират улова на риба в
съседни води. Макар че ИИЗ покриват само 35 % от цялата площ на моретата, те съдържат
90 % от световните рибни запаси. UNCLOS урежда не само ИИЗ, но и откритите води.
Тя насърчава държавите да си сътрудничат помежду си в опазването и управлението
на живите морски ресурси в открито море чрез създаването на РОУР. В резултат на
това страните с отдалечени водни риболовни флоти трябваше да сключат международни
споразумения и/или други споразумения, за да получат достъп до рибните ресурси или в
изключителните икономически зони на трети държави или в откритите води, управлявани
от дадена РОУР.
2. Финансови инвестиции и ползи за европейската флота
Бюджетът, определен за международните споразумения в областта на рибарството, се
увеличи от 5 милиона евро през 1981 г. на почти 300 милиона евро през 1997 г. (0,31 %
от общия бюджет на Общността и почти 30 % от ресурсите, отделени за сектора на
рибарството). През последните години приблизително 150 милиона евро бяха отделени
за споразуменията в областта на рибарството. Бюджетът за 2013 г. възлизаше на 144,23
милиона евро. Международните споразумения осигуряват пряка заетост за около 30
000 души и генерират значителна икономическа дейност в сектори и райони, които
силно зависят от рибарството. В момента най-важното споразумение по отношение на
финансова компенсация и права на достъп е споразумението, което ще бъде сключено с
Мавритания, като то носи 70 милиона евро годишно и предоставя достъп на около 175
европейски плавателни съда.
3. Географско разширение
През 2011 г. има 24 действащи споразумения в областта на рибарството с крайбрежни
държави в Африка (14), Тихия океан (6) и северни държави (Норвегия, Исландия,
Фарьорските острови и Гренландия). Към момента през 2015 г. в сила са 21 споразумения.
По отношение на риболова в открити води, европейската флота действа в Атлантическия
океан, Средиземноморието, Индийския океан, Тихия океан и Антарктика посредством
споразумения с РОУР, които обхващат тези райони.
Б. Видове споразумения в областта на рибарството
1. Двустранни споразумения в областта на рибарството
а. Споразумения за партньорство в областта на рибарството (СПОР)
СПОР са резултат от реформата на общата политика в областта на рибарството (ОПОР)
от 2002 г. и на срещата на високо равнище в Йоханесбург по въпросите на устойчивото
развитие. Приети със заключения на Съвета 11485/1/2004 относно съобщението на
Комисията за интегрирана рамка на споразуменията за партньорство в областта на
рибарството с трети държави, тези споразумения предоставят механизъм, позволяващ
на ЕС да оказва финансова и техническа подкрепа най-вече на развиващи се южни
държави партньори в замяна на права за риболов. Споразуменията са от взаимна полза.
Основополагащата идея е партньорство с третата държава с оглед развитие на устойчиво и
отговорно рибно стопанство и увеличаване на стойността на рибните продукти. СПОР са
предназначени също да подсилят съгласуваността с други политики като сътрудничество
за развитие, околна среда, търговия и здравеопазване. Всички СПОР се състоят от
споразумение в областта на рибарството и протокол (например определящ условията
на споразумението). По силата на тези споразумения флотата на ЕС придобива права
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на достъп до риболовния излишък в ИИЗ в по-голямата част от държавите от Африка,
Карибите и Тихоокеанския регион (АКТБ ) и също така в Гренландия. Финансовите
условия се основават на еднократна сума, плащана от ЕС, и на такси, плащани от
корабособствениците. Финансовият принос на ЕС се обосновава с това, че двете страни
имат взаимен интерес от инвестиции в устойчива политика в областта на рибарството;
не става въпрос единствено за плащане на права за достъп. По силата на действащите
правила на Световната търговска организация (СТО) тези разпоредби вече не се считат
за субсидии. Приносът покрива главно разноски, свързани с разходите за управление,
научно оценяване на рибните запаси, управление на рибното стопанство, контрол и
наблюдение на риболовните действия, както и разходи за продължаването и оценката
на политиката за устойчиво рибно стопанство. В края на 2007 г. изтече срокът на
действие на предоставените от ЕС едностранни търговски преференции по силата на
Споразумението от Котону на държавите от АКТБ (с разрешението на СТО). На 1 януари
2008 г. беше въведена нова схема, наречена Споразумения за икономическо партньорство
(СИП), която акцентира главно върху търговските аспекти (напр. правилата за произход,
пазарен достъп и санитарните и фитосанитарни стандарти). СПОР са особено важни
за риболова на риба тон (Кабо Верде, Коморските острови, Кот д’Ивоар, Габон,
Кирибати, Мадагаскар, Мавриций, Мозамбик, Сао Томе и Принсипи, Сейшелските и
Соломоновите острови). Други споразумения за смесен риболов са в сила за Гренландия,
Мароко и Мавритания. Срокът на действие на протоколите варира от 2 до 6 години в
зависимост от държавата. В сила остават споразумения с други държави, въпреки че са
прекратили протоколите си по различни причини или изобщо не са имали протоколи
(Екваториална Гвинея, Гвинея-Бисау, Гамбия, Микронезия и Сенегал). През 2013 г.
преразгледаната ОПОР въведе споразуменията за партньорство в областта на устойчивото
рибарство (СПОУР) с трети държави. Тези споразумения предвиждат достъп до ресурси
в регулирана среда, съизмерим с интересите на флотата на Съюза, в замяна на финансова
и техническа помощ, която следва да допринесе за ефективно събиране на данни,
наблюдение, контрол и надзор.
Понастоящем ЕС има 13 СПОР с действащи протоколи с държави партньори в източната
част на Атлантическия океан (Кабо Верде, Кот д’Ивоар, Габон, Гвинея-Бисау, Либерия,
Мавритания, Мароко, Сао Томе и Принсипи и Сенегал) и в югозападната част на
Индийския океан (Коморските острови, Мавриций, Мадагаскар и Сейшелските острови).
Съществуват главно два вида СПОР: девет се отнасят единствено до големите пелагични
видове, а четири се разглеждат като смесени споразумения (отнасят се както за
непелагични, така и за пелагични видове, включително риба тон).
б. Реципрочни споразумения
Тези споразумения включват размяна на възможностите за риболов между флоти на
ЕС и трети държави, в резултат на което много от общите запаси се управляват
съвместно. Референтната основа, използвана за гарантиране на еднаква размяна, е
„равностойността на риба треска“ (един тон риба треска представлява х тона от друг вид
в замяна). Тези споразумения засягат основно „индустриални“ видове (използвани главно
за производство на рибно брашно) и съставляват повече от 70 % от улова; основният
вид по отношение на стойността е треска. Дания, която притежава 82 % от улова, е най-
големият производител. Германия, Великобритания и Швеция си поделят 15 % от обема.
Споразумения от този вид има с Норвегия (представляват повече от 70 % от квотите,
предоставени на ЕС), Фарьорските острови и Исландия.
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Понастоящем ЕС има действащо СПОР с Гренландия, което осигурява близо 40 % от
риболова на ЕС в Норвегия и Фарьорските острови чрез годишна балансирана размяна
на квоти, произтичаща от СПОР.
2. Многостранни споразумения
а. Споразумения с РОУР
Целта на тези споразумения е да укрепят регионалното сътрудничество с оглед
гарантиране на опазването и устойчивото експлоатиране на рибни ресурси в открити води
и запасите около тях. Те имат също така и друга съществена цел — да предотвратяват
незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. РОУР са различни; някои от
тях са създадени под егидата на Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО),
а други са създадени по независим начин; някои управляват биологичните ресурси в
определена зона, докато други се съсредоточават върху запас или група запаси. Някои се
прилагат само за открити води, за ИИЗ или пък за двете места. Когато Комисията започне
преговори с РОУР, нейните действия обхващат две насоки: стремеж към членство в
организацията (като договаряща се страна или като наблюдател) и установяване на уредба
за транспониране в правото на ЕС на мерките, свързани с опазване и управление, приети
от организациите. РОУР обикновено създават комисии, които отговарят за научните
изследвания, публикуването на резултати и препоръки, свързани с управлението на
запасите. Те могат да останат препоръки или да придобият задължителен характер, ако
не бъдат отправени възражения в рамките на определен период от време. Те действат
обикновено по следните начини:
— ограничаване на улова чрез определяне на глобална квота или квота по държави;

— въвеждане на забранени зони или периоди;

— забраняване или регулиране на риболовни принадлежности.

РОУР са също много активни при установяване на мерки за контрол и мониторинг на
риболовни дейности, като приемане на схеми за съвместни проверки в Комисията по
риболов за Североизточния Атлантически океан (NEAFC), Комисията по риболов за
Северозападния Атлантически океан (NAFO) и Комисията за опазване на морската флора
и фауна на Антарктика (CCMALR), която е организация, свързана с опазването. ЕС е член
на следните международни организации: NAFO, NEAFC, NASCO (Северноатлантическа
организация за опазване на сьомгата), ICCAT (Международна комисия за опазване на
рибата тон в Атлантическия океан), CECAF (Комитет по риболова в централната източна
част на Атлантическия океан), WECAFC (Комисия по риболова в Западноцентралния
Атлантическия океан), SEAFO (Организация за риболова в Югоизточния Атлантически
океан), IOTC (Комисия по рибата тон в Индийския океан), IATTC (Междуамериканска
комисия за тропическа риба тон), SIOFA (Споразумение за риболов в Южния Индийски
океан), ГКРСМ (Генерална комисия по риболова в Средиземно море), WCPFC (Комисия
за опазването и управлението на далекомигриращите рибни запаси в Западния и
Централния Тихи океан) и CCAMLR (Комисия за опазване на антарктическите живи
морски ресурси). ЕС има единствено статут на наблюдател в конвенциите, сключени от
отделни държави членки. През 2013 г. бюджетът, определен за РОУР, възлизаше на 9,5
милиона евро.
Двете регионални риболовни организации, свързани с ФАО, WECAFC и CECAF, са само
консултантски организации и не притежават правомощия в управлението на рибарството.
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б. Международни конвенции
Конвенциите и другите споразумения се използват за създаване на правна рамка
за моретата и океаните и насърчават тяхното умерено използване, справедливото и
ефективното опазване на техните ресурси, запазването на техните живи ресурси и
закрилата и запазването на морската среда. ЕС и неговите държави членки са страни по
UNCLOS и са сътрудничили също така при разработването на други инструменти за по-
нататъшно прилагане на устойчиви риболовни дейности в съответствие с резолюциите
на Общото събрание на ООН, в това число:
— Споразумение в рамките на ФАО за насърчаване на спазването на международните

мерки за съхраняване и управление от страна на риболовните кораби в открити води
(1993 г.);

— Кодекс на поведение в рамките на ФАО за отговорно рибарство (1995 г.);

— Споразумението от Ню Йорк в рамките на ФАО относно преминаващи и
далекомигриращи рибни запаси;

— Споразумение на ФОА за мерки на държавния пристанищен контрол за
предотвратяването, възпирането и премахването на незаконния, недеклариран и
нерегулиран риболов (ННН риболов) (2009 г.).

През 2013 г. бюджетът, определен за органите, създадени в рамките на UNCLOS,
възлизаше на 200 000 евро.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Одобрението на Парламента е необходимо, за да бъдат приети международните
споразумения в областта на рибарството. Освен това ЕП трябва да бъде незабавно
и напълно информиран за всяко решение, което засяга временното прилагане или
прекратяване на действието на споразумения. Парламентът не веднъж е подчертавал
важността на международните споразумения в областта на рибарството за снабдяването
на Съюза с риба, за регионите на ЕС, които най-силно зависят от рибарството, и за
заетостта в сектора. Освен това Парламентът е ангажиран с въпроса за съвместимостта
на споразуменията с другите външни политики на ЕС (околна среда и сътрудничество
за развитие). Той декларира своята подкрепа за премахването на практиката на кораби,
плаващи под „удобен флаг“, и осъжда нарастващото използване на частни споразумения,
които не попадат под контрола на органите на ЕС.
На 16 март 2017 г. Парламентът прие резолюция относно интегрирана политика на
Европейския съюз за Арктика[1], с която подкрепя разработването на мрежа от защитени
територии в Арктика и опазването на международната морска зона около Северния полюс
извън ИИЗ на крайбрежните държави.
Carmen-Paz Martí
09/2017

[1]Приети текстове, P8_TA(2017)0093

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2017)0093
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