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МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ
В ОБЛАСТТА НА РИБАРСТВОТО

Европейският съюз (ЕС) изпълнява ключова роля за международното
сътрудничество в областта на рибарството. Чрез външното измерение на
своята обща политика в областта на рибарството Съюзът се стреми да запази
правна рамка, която обхваща повече от корабите на ЕС, които извършват
дейност в международни води. Въз основа на целите на ОПОР и принципите
за добро управление ЕС участва в многобройни многостранни споразумения
и регионални организации за управление на рибарството (РОУР), както и в 30
двустранни споразумения в областта на рибарството.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

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

КОНТЕКСТ

Двустранните и многостранните споразумения в областта на рибарството стават
необходими след създаването на изключителни икономически зони (ИИЗ) в
средата на 70-те години на ХХ век. През 1982 г. Организацията на обединените
нации прие Конвенцията по морско право (UNCLOS), която влезе в сила
през 1994 г. Тя може да се разглежда като конституция за океаните, като
признава правото 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 посредством създаването на регионални организации за управление
на рибарството (РОУР). В резултат на това държавите с отдалечени водни
риболовни флоти трябваше да сключат международни споразумения и/или други
споразумения, за да получат достъп до рибните ресурси в изключителните
икономически зони на трети държави или в откритите води, управлявани от
дадена РОУР. Едва през 2013 г. обаче ОПОР включи външното измерение
на рибарството като един от стълбовете на политиката на ЕС в областта на
рибарството чрез приемането на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския
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парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика
в областта на рибарството. Реформата на общата политика в областта на
рибарството през 2013 г. представляваше голям напредък, тъй като отдава
приоритет на принципите за устойчиво и отговорно рибарство пред предишните
цели за поддържане на флота на Съюза във външни води и за гарантиране на
снабдяването на пазара. ЕС се превърна в ключов участник в международното
управление на рибарството, тъй като е най-големият пазар за морски храни в
света, като задоволява половината от своето потребление чрез внос и повече от
една пета чрез улов на риболовния флот на ЕС извън територията на Съюза, а
освен това е и важна риболовна сила.

ЦЕЛИ

С външното измерение на ОПОР се създава правна рамка за дейността на
европейските риболовни кораби извън водите на ЕС. Целите на външното
измерение на общата политика в областта на рибарството, а оттам и на
международните отношения в областта на рибарството, са:
— оказва активна подкрепа и принос за развитието на научните познания и

становища;

— подобрява съгласуваността на политиките в инициативите на Съюза, като
се обръща особено внимание на дейностите в областта на околната среда,
търговията и развитието, и засилва последователността на действията, които
се предприемат в рамките на сътрудничеството за развитие и научното,
техническото и икономическото сътрудничество;

— допринася за устойчивите риболовни дейности, които са икономически
жизнеспособни и насърчават заетостта в Съюза;

— гарантира, че неговите риболовни дейности извън водите на Съюза се
основават на същите принципи и стандарти като тези, предвидени в
приложимото право на Съюза относно ОПР, и същевременно насърчава
условията на равнопоставеност между операторите от Съюза и операторите
от трети държави;

— насърчава и подкрепя във всички международни сфери необходимите
действия за премахване на нелегалния, недекларирания и нерегулирания
(ННН) риболов.

— насърчава създаването и укрепването на комитети по въпросите на
спазването на задълженията на РОУР, провеждането на периодични
независими прегледи на резултатите и приемането на подходящи
коригиращи действия, включително налагането на ефективни и възпиращи
наказания, които трябва да се прилагат по прозрачен и недискриминационен
начин.
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ПОСТИЖЕНИЯ

А. Двустранни споразумения в областта на рибарството
1. Споразумения за партньорство в областта на устойчивото рибарство
Споразуменията за партньорство в областта на устойчивото рибарство (СПОУР)
са международни споразумения, сключени от ЕС с редица държави, които
не са членки на ЕС, за да получи достъп до изключителната икономическа
зона (ИИЗ) с цел устойчив улов на остатъка от допустимия улов в законно
регулирана среда. Определянето на остатъка от допустимия улов трябва да
се основава на най-добрите налични научни становища, съответния обмен на
информация и прозрачност, за да се гарантира устойчивата експлоатация на
морските биологични ресурси (3.3.2). Споразуменията следва да са от взаимна
полза за ЕС и за съответната трета държава. Ето защо в замяна на правата
за риболов ЕС предоставя финансов принос на своите партньори по СПОУР,
включително плащания за права на достъп и секторна подкрепа. Финансовото
обезщетение по тези споразумения има за цел да допринесе за разработването
на висококачествена рамка за управление в тези държави, които не са членки
на ЕС. Целта е да се осигури по-специално ефективно събиране на данни
и мерки за наблюдение, контрол и надзор. На последно място, но не и по
значение, целта на помощта на Съюза е да развива и подкрепя научните
и изследователските институции на държавите партньори, като допринася за
инициативите за изграждане на капацитет за наблюдение, контрол и надзор, както
и за разработването на по-устойчиви политики в областта на рибарството от
страна на съответните държави.
Всички СПОУР се състоят от споразумение в областта на рибарството,
което определя правната рамка, и протокол, който определя условията на
споразумението. В последно време във всички протоколи като съществен
елемент от тези споразумения е включена клауза относно зачитането на
демократичните принципи и правата на човека. Съществуват два вида СПОУР:
споразумения за улов на риба тон, които дават възможност за риболов на
далекомигриращи рибни запаси като риба тон и свързани с нея видове, и смесени
споразумения, които предоставят достъп до широк спектър от рибни запаси.
В момента са в сила дванадесет споразумения за партньорство в областта на
устойчивото рибарство: осемте споразумения за улов на риба тон с Кабо Верде,
Кот д’Ивоар, Гамбия, Либерия, Сао Томе и Принсипи, островите Кук, Мавриций и
Сенегал, и четирите смесени споразумения с Гренландия, Гвинея Бисау, Мароко
и Мавритания. Други седем СПОУР са т.нар. „неизползвани споразумения“:
споразуменията за улов на риба тон с Екваториална Гвинея, Габон, Кирибати,
Мадагаскар, Микронезия, Мозамбик, Сенегал и Сейшелските острови – държави,
които са одобрили СПОУР, но няма действащ протокол. В резултат на това
корабите на ЕС нямат право да извършват риболов в териториалните води на
тези държави.
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2. Реципрочни споразумения
Реципрочните споразумения са известни още като „Северни споразумения“.
Те са свързани със Северно море и североизточната част на Атлантическия
океан и включват обмен на възможности за риболов между флоти на ЕС и
три трети държави (Норвегия, Исландия и Фарьорските острови), което води
до съвместното управление на много от споделените запаси. 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. Споразумението с Норвегия представлява
повече от 70 % от квотите, предоставени на ЕС. Споразумението с Исландия
понастоящем е „неизползвано споразумение“.
На 8 януари 2021 г. ЕС и Гренландия приключиха преговорите за СПОУР и
протокол, което ще засили сътрудничеството им в сектора на рибарството. Това е
единственото смесено СПОУР в северната част на Атлантическия океан и третото
най-важно споразумение за ЕС във финансово отношение.
3. Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното
кралство
Обединеното кралство и ЕС се договориха за Споразумение за търговия и
сътрудничество (СТС), което се прилага от 1 януари 2021 г. Сътрудничеството в
рамките на СТС включва също рибарството (пета позиция от СТС: рибарство).
Двете страни ще упражняват правата на крайбрежната държава за целите на
проучването, експлоатацията, опазването и управлението на живите морски
ресурси в своите води. Като част от СТС и по време на преходен период до 30
юни 2026 г., всяка от страните се съгласи да предостави пълен достъп до своите
води на корабите на другата страна за риболов на определени запаси от ОДУ и
извън квотите в съответните ИИЗ (12—200 морски мили).
4. Разпределяне на бюджетните средства
Бюджетът, определен за споразумения в областта на рибарството, се увеличи от
5 милиона евро през 1981 г. на почти 300 милиона евро през 1997 г. (близо 30 %
от ресурсите, отделени за сектора на рибарството). През 2020 г. бяха заделени
142,6 милиона евро за партньорство в областта на устойчивото рибарство,
което представлява 12 % от бюджета на ОПОР. Понастоящем най-важното
споразумение по отношение на финансова компенсация и права на достъп е
споразумението с Мавритания, като за него за разпределени 61,63 милиона евро
бюджетни средства от ЕС и се предоставя достъп на около 98 плавателни съда
на ЕС.
Б. Регионални организации за управление на рибарството
Регионалните организации за управление на рибарството (РОУР) са
международни организации, съставени от държави, които имат риболовни
интереси в зони на открито море. ЕС е активен участник в много регионални
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организации за управление на рибарството, където се застъпва за мерки за
опазване и управление и предоставя финансова подкрепа за научни изследвания
и други мерки за подкрепа. 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 възпират незаконния, недеклариран и
нерегулиран (ННН) риболов (3.3.3). 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 са също 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), Организацията за
риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO) и Комисията
за опазване на морската флора и фауна на Антарктика (CCMALR), която е
организация, свързана с опазването. Понастоящем ЕС има активна роля в шест
РОУР за риба тон и 11 РОУР за риби, различни от риба тон. Той участва също
така в два РОУР, които са само консултативни органи и нямат компетентност
в областта на управлението на рибарството — WECAFC (Комисия по риболова
в централната западна част на Атлантическия океан) и CECAF (Комитет по
риболова в централната източна част на Атлантическия океан).
В. Международно управление на рибарството
Международните конвенции 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. Важна стъпка към съвместно международно
управление в областта на рибарството е Споразумението на ООН за рибните
запаси (UNFSA). То е изготвено в рамките на UNCLOS през 1995 г. и влезе в сила
през 2001 г. Споразумението на ООН за рибните запаси (UNFSA) има за цел да
гарантира дългосрочното опазване и устойчивото използване на трансгранично
преминаващите и далекомигриращите рибни запаси.
ЕС е също така партньор в сътрудничеството на ФАО. Под егидата на ФАО
са приети Споразумението за спазване на мерките за опазване и управление
от 1993 г., както и Кодексът за поведение за отговорен риболов от 1995 г.
През последните години ФАО изготвя международни планове за действие с цел
справяне с важни недостатъци в международното опазване на океаните, по-
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специално борбата с незаконния, недекларирания и нерегулирания риболов,
плана за действие за справяне с прилова на морски птици при риболов с
парагади, както и опазването и управлението на популациите от акули.

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 осъди нарастващото използване на частни споразумения, които не
попадат под контрола на органите на ЕС.
На 12 април 2016 г. Парламентът прие резолюция относно общи правила с
оглед на прилагането на външното измерение на общата политика в областта на
рибарството, включително споразуменията в областта на рибарството[1]. В нея
беше подчертано колко е важно да се осигури съгласуваност между политиките
в областта на рибарството, околната среда и търговията и сътрудничеството за
развитие, както и че СПОУР следва да гарантират пълната проследимост на
морските рибни продукти.
На 16 март 2017 г. Парламентът прие резолюция относно интегрирана политика
на Европейския съюз за Арктика[2], 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.
На 12 февруари 2019 г. Парламентът прие резолюция, с която дава своето
одобрение относно решението на Съвета относно сключването от името на
Европейския съюз на Споразумението за предотвратяване на нерегулирания
риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан[3].
На 25 март Парламентът и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2019/498 за
изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за
риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство
и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във
водите на Съюза[4]. Този регламент беше част от извънредните мерки, приети
по време на преговорите между ЕС и Обединеното кралство. Въз основа на
този регламент бяха издадени разрешения за риболов до края на 2019 г. На
24 октомври 2019 г. Парламентът и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2019/1797
за изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за

[1] ОВ C 58, 15.2.2018 г., стр. 93
[2]ОВ C 263. 25.7.2018 г., стр. 136
[3]ОВ C 449, 23.12.2020 г., стр. 196
[4]ОВ L 85 I, 27.3.2019 г., стр. 25

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016IP0110
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52017IP0093
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019AP0066&qid=1613325046177
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019R0498
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риболов за риболовни кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство
и на риболовните операции на риболовни кораби на Обединеното кралство
във водите на Съюза[5]. С приемането на този регламент срокът за прилагане
на всички мерки, отнасящи се до риболовните операции, беше удължен до 31
декември 2020 г.
На 26 март 2019 г. Парламентът прие законодателна резолюция относно
предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно
определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за ГКРСМ
(Генералната комисия по риболова в Средиземно море)[6].
На 12 февруари 2020 г. Парламентът прие резолюция относно предложения
мандат за преговори за ново партньорство с Обединеното кралство
Великобритания и Северна Ирландия[7]. В нея се разглеждат въпроси, свързани с
рибарството, като се подчертава неделимостта на въпроса за свободния достъп
до води и пристанища от този до свободната търговия и достъпа на рибни
продукти от Обединеното кралство до пазара на ЕС.

Kristiina Milt
03/2022

[5]ОВ L 279 I, 31.10.2019 г., стр. 7
[6]ОВ C 108, 26.3.2021 г., стр. 238
[7]Приети текстове, P9_TA(2020)0033

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32019R1797#document1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52019AP0234
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0033_BG.html
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