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Предложение за резолюция на Европейския парламент относно преразглеждането 
на системата на квоти за улов на червен тон

Европейският парламент,

– като взе предвид член 133 от своя правилник,

А. като има предвид, че през настоящата година се наблюдава увеличение с 20% на 
общите квоти за улов на червен тон благодарение на постепенното 
възстановяване на запасите, както е установено от Международната комисия за 
опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT);

Б. като има предвид, че увеличението от 20% не е обхванало дребномащабните 
рибари, но само някои риболовни флотове, които  изчерпват квотите в най-кратък 
срок и извършват улова на червен тон в местата, определени за угояване на 
рибата, като по този начин реализират гарантирано изключително високи 
печалби;

В. като има предвид, че е необходимо механизмът на квотите за риболов на червен 
тон да бъде освободен от монопола на едрите корабособственици и по този начин 
да бъдат създадени по-благоприятни условия за устойчиви системи на риболов в 
полза на малкия и средномащабния улов;

Г. като има предвид, че за случайния улов на една риба червен тон рибарите 
любители рискуват да бъдат наказани изключително строго;

1. счита, че въпреки че признава необходимостта от ограничаване на броя на лицата, 
които могат да извършват риболов на червен тон, не е ясно защо 
диверсификацията на квотите за всеки кораб се извършва само на основата на 
различни количества, уловени през 2000 г., нито как тази квота може да бъде 
обявявана за частна собственост на някои рибари в ущърб на много други 
стопански субекти и на обществото като цяло;

2. изисква от Комисията да призовава настоятелно държавите членки да 
преразгледат съществуващата система на квоти, която поставя в неблагоприятно 
положение дребните рибари.


