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УПРАВЛЕНИЕ НА РИБАРСТВОТО В ЕС

Управлението на рибарството в рамките на общата политика в областта
на рибарството (ОПОР) произлиза от необходимостта да бъде гарантирана
устойчивата от екологична гледна точка експлоатация на морските биологични
ресурси и дългосрочното съществуване на отрасъла. С оглед на постигането
на тази цел Европейският съюз е приел законодателство относно достъпа
до водите на държавите членки на Съюза, разпределението и използването
на ресурсите, общия допустим улов, ограничаване на риболовното усилие и
техническите мерки.

ПРАВНА ОСНОВА

Членове 38 – 43 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

ЦЕЛИ

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

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Принципи за достъпа до води и ресурси
Общото правило е, че всички регистрирани риболовни кораби от ЕС имат равен
достъп до води и ресурси във всички води на държавите членки на Съюза. Има
редица временни изключения от това правило, но тяхната валидност изтича до
края на 2022 г. Такива са:
1. Ограничения на достъпа в рамките на зоната от 12 мили
В рамките на крайбрежна зона от максимум 12 мили държавите членки могат
да ограничат достъпа до следните три групи плавателни съдове и риболовни
дейности:
— плавателни съдове, които по традиция упражняват риболовна дейност в тези

води, от прилежащите пристанища;

— плавателни съдове, идентифицирани в рамките на съществуващите
отношения на добросъседство;

— плавателни съдове във връзка с риболовните зони и ресурси, изброени в
приложение I към Основния регламент за ОПОР.
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2. Ограничения на достъпа в рамките на зоната от 100 мили на най-
отдалечените региони
Във води до 100 мили от базовата линия на бреговете на най-отдалечените
региони на ЕС достъпът може да бъде ограничен до следните групи плавателни
съдове:
— плавателни съдове, които са регистрирани в пристанищата на тези

територии;

— плавателни съдове, които по традиция упражняват риболовна дейност в тези
води.

Б. Целта за максимален устойчив улов
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.
В. Възможности за риболов
Ежегодно ЕС разпределя възможностите за риболов за повечето от своите
търговски видове, изразени като общ допустим улов (ОДУ). Въз основа на
научните оценки на Международния съвет за изследване на морето (ICES) и на
Научния, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) Комисията
представя на Съвета предложенията си относно ОДУ до края на всяка година.
През последните години, в рамките на многогодишния план за управление,
ограниченията на улова бяха по-стабилни, което даде възможност на рибарите
да планират дейностите си по-добре.
Г. 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.
Д. По-добро адаптиране на риболовния капацитет
В съответствие с целта на ОПОР за устойчива експлоатация се подобрява
адаптирането на възможностите за риболов спрямо риболовния капацитет. Това
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се дължи главно на подобряването на състоянието на важни рибни запаси, като
се увеличава броят на запасите при максимален устойчив улов (МУУ), но също
така и на намаляването на капацитета на риболовния флот на ЕС. Поради това
икономическите показатели на повечето риболовни флоти на ЕС се подобриха
през последните няколко години. Брутната добавена стойност за 2014 г. беше
изчислена на 3,7 милиарда евро и достигна 4,5 милиарда евро за 2017 г. Брутната
печалба нарасна от 1,6 милиарда евро през 2014 г. на 2 милиарда евро през 2017 г.
Е. Нов регламент за техническите мерки
Техническите мерки са инструменти за подкрепа на изпълнението на ОПОР.
Най-общо те имат за цел да предотвратят улова на млади риби, рибни видове
без стопанско значение и други морски животни. С оглед на необходимостта
от нов подход за повишаване на ефективността на техническите мерки на
20 юни 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС)
№ 2019/1241 относно опазването на рибните ресурси и защитата на морските
екосистеми чрез технически мерки. С него се актуализират и консолидират
съществуващите определения за риболовните уреди и риболовните дейности
и се цели по-ясно и по-уеднаквено тълкуване и прилагане на техническите
правила. С този регламент се определят технически мерки, свързани с улавянето
и разтоварването на морски биологични ресурси, използването на риболовни
уреди и взаимодействието на риболовните дейности с морските екосистеми.
1. Общи технически мерки
Регламентът установява общи технически мерки, които да се прилагат във всички
води на Съюза, и където е уместно, по отношение на любителския риболов:
— Забрана на някои разрушителни риболовни уреди или методи, при които се

използват взривни вещества, отрови, зашеметяващи вещества, електрически
ток, пневматични чукове или други ударни инструменти, теглени устройства и
кошове за събиране на червени корали или друг вид корали и коралоподобни
видове, както и някои харпуни.

— Общи ограничения за използването на теглени уреди, статични мрежи и
плаващи мрежи;

— Обща забрана за риболов на уязвими видове;

— Забрана за използване на определени риболовни уреди в чувствителни
местообитания, включително уязвими морски екосистеми;

— определяне на минимален референтен размер за опазване, т.е. минимален
размер на видовете, които могат да се задържат на борда и/или да се
разтоварят на брега;

— мерки за намаляване на изхвърлянето на улов, като например
разработването на пилотни проекти за проучване на методи за намаляване
на нежелания улов.

2. Регионализиране на техническите мерки
С регламента се създава рамка за адаптиране на техническите мерки към
регионалните особености на рибарството. Процесът на регионализация следва
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да бъде постигнат чрез подход „отдолу нагоре“, чрез който държавите членки, в
тясно сътрудничество с промишлеността в местните консултативни съвети, могат
да представят съвместни препоръки за следните технически мерки:
— селективно риболовно оборудване в зависимост от размера и видовете риба;

— забрана или ограничаване на риболовните дейности в определени зони и
периоди;

— определяне на минимален референтен размер за опазване, т.е. минимален
размер на видовете, които могат да се задържат на борда и/или да се
разтоварят на брега;

— създаване на зони със забрана за риболов с незабавно действие, за да
се гарантира защитата на уязвимите видове или на струпванията на млади
екземпляри или на хвърляща хайвер риба или на черупчести организми;

— използването на новаторски риболовни уреди;

— мерки за опазване;

— временни планове за премахване на изхвърлянето на улов;

— Определяне на пилотни проекти за разработване на система за пълно
документиране на улова и изхвърлянето на улов въз основа на измерими
цели и задачи.

Ж. Многогодишни планове за управление
Многогодишните планове за управление имат за цел да се поддържа обемът
на запасите в безопасните биологични граници за различните морски басейни
на Съюза. 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.
З. Многогодишни планове за възстановяване на запасите
Многогодишните планове за възстановяване на запасите ще се реализират
за застрашени рибни ресурси. Те се основават на научни препоръки и
предвиждат ограничения на риболовното усилие, като например броят дни, в
които риболовните съдове са в открито море. Те трябва да гарантират, че ефектът
от риболовните дейности върху морските екосистеми се поддържа на устойчиви
нива.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

От влизането в сила на Договора от Лисабон Парламентът има решаваща роля за
формирането на законодателството в областта на управлението на рибарството.
Тук са изброени някои от най-новите и най-важни постижения:
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
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цаца в Балтийско море[1]. 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.
На 14 септември 2016 г. Парламентът и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2016/1627
относно многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната
част на Атлантическия океан и в Средиземно море[2]. В плана са взети предвид
особеностите на различните видове уреди и риболовни техники и се насърчава
използването на селективни уреди и техники с намалено въздействие върху
околната среда, като по този начин се допринася за справедлив жизнен стандарт
на местните общности.
На 23 ноември 2016 r. Парламентът и Съветът приеха Регламент (EС) 2016/2094
за изменение на Регламент (ЕО) № 1342/2008 за създаване на дългосрочен
план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които
експлоатират тези запаси[3]. Целта на преразглеждането на плана беше да
се осигури експлоатация, обезпечаваща възстановяването и поддържането на
запасите от атлантическа треска над нивата, позволяващи максимален устойчив
улов.
На 4 юли 2018 r. Парламентът и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2018/973
за създаване на многогодишен план за дънните запаси в Северно море и
за риболовните дейности, които експлоатират тези запаси[4], за уточняване на
подробностите за изпълнение на задължението за разтоварване в Северно море.
Планът включва използването на списък на дънните запаси в Северно море, а
когато тези запаси се простират извън него – в прилежащите му води.
На 13 ноември 2018 г. Парламентът прие законодателна резолюция относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за
установяване на многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в
Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности[5].
На 19 март 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС)
№ 2019/472 за създаване на многогодишен план за запасите – обект на риболов
в западните води и съседните на тях води, и за видовете риболов, които
експлоатират тези запаси[6].
На 20 юни 2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС)
№ 2019/1022 за установяване на многогодишен план за риболова на запаси от
дънни видове в западната част на Средиземно море[7].

[1]ОВ L 191, 15.7.2016 г., стр. 1
[2]ОВ L 252, 16.9.2016 г., стр. 1
[3]ОВ L 330, 3.12.2016 т., стр. 1
[4]ОВ L 179, 16.7.2018 г., стр. 1
[5]ОВ C 363, 28.10.2020 г., стр. 240
[6]ОВ L 83, 25.3.2019 т., стр. 1
[7]ОВ L 172, 26.6.2019 г., стр. 1
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На 20 юни 2019 г. Парламентът и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2019/1154
относно многогодишен план за възстановяване на запаса от средиземноморска
риба меч[8].
На 20 юни 2019 г. Парламентът и Съветът приеха Регламент (ЕС) № 2019/1241 за
опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически
мерки[9].

Marcus Ernst Gerhard Breuer
03/2022

[8]ОВ L 188, 12.7.2019 т., стр. 1
[9]ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 105
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