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Резолюция на Европейския парламент относно едрите хищници и управлението 
на въпросите, свързани с тях
(2018/3006(RSP))

Европейският парламент,

– като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна1 (Директива за 
местообитанията) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на 
Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването на дивите птици2 (Директива за 
дивите птици),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 27 април 2017 г., озаглавено 
„План за действие за природата, хората и икономиката“ (COM(2017)0198),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 19 юни 2017 г. относно Плана за 
действие на ЕС за природата, хората и икономиката3,

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2017 г. относно План за 
действие за природата, хората и икономиката4,

– като взе предвид въпроса към Комисията относно едрите хищници и 
управлението на въпросите, свързани с тях (O-000142/2018 – B8-0010/2019),

– като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че правната рамка на ЕС за защита на животинските и 
растителните видове и на редките типове местообитания в ЕС означава, че някои 
видове са определени като нуждаещи се от специална защита с цел постигане на 
добър природозащитен статус;

Б. като има предвид, че в много случаи популациите на едрите хищници са се 
установили в цяла Европа, като преминават границите на отделните региони и в 
резултат на това създават конфликт, свързан със съвместното съществуване с 
населението в селските райони и с техните домашни животни, както и с други 
видове от дивата флора и фауна;

В. като има предвид, че домашните животни, по-специално отглежданите на пасища 
и в открити пасищни системи, са изложени на риск, особено ако са в планински и 
слабо населени райони, докато, от друга страна, в по-гъсто населените селски 
райони присъствието на едри хищници може да има отрицателно въздействие 
върху устойчивото развитие както по отношение на традиционното селско 
стопанство, така и по отношение на туризма;

1 OВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.
2 OВ L 20, 26.1.2010 г., стр. 7.
3 http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf 
4 ОВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 38.

http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/06/19/conclusions-eu-action-plan-nature/pdf


RE\1176633BG.docx 3/3 PE635.327v01-00

BG

Г. като има предвид, че мерките за предотвратяване на конфликти, свързани със 
съвместното съществуване, се оказаха не достатъчно ефективни, и като има 
предвид, че изплащането на компенсации не представлява решение за драстично 
увеличаващия се брой на проблемите на едрите хищници в ущърб на добитъка;

Д. като има предвид, че Конфедерация Швейцария направи предложение за 
изменение на Бернската конвенция с цел промяна на статуса на защита на 
вълците, което предложение се разглежда от страните по конвенцията;

1. призовава Комисията да извършва редовен мониторинг и оценка на Директивата 
за местообитанията и приложенията към нея в контекста на текущите събития и 
съответно да предлага актуализации с цел адаптиране на статута на защита на 
видовете веднага след достигане на желаното равнище на опазване;

2. счита, че е необходимо Комисията да адаптира терминологията, която определя 
популация от определен вид, така че да отрази развитието на определени видове, 
например вълци, настъпило в Европа през последните години, особено по 
отношение на определянето на популациите в целия ЕС;

3. призовава Комисията да признае необходимостта от по-активно сътрудничество 
между регионалните и местните участници, от една страна, и регионите и 
трансграничното равнище, от друга страна, и да им предостави необходимата 
гъвкавост, за да се улесни изпълнението на конкретни действия за ефективно 
разрешаване на проблемите, свързани със съвместното съществуване в някои 
региони;

4. отново изразява подкрепата си за намерението на Комисията да актуализира и 
допълнително да разработи документи с насоки, в допълнение към своята 
резолюция от 15 ноември 2017 г. относно план за действие за природата, хората и 
икономиката, и призовава Комисията да включи Парламента в този процес и да 
проведе консултации с него, преди да приеме въпросните документи;

5. призовава Комисията и държавите членки да предприемат конкретни мерки за 
решаване на проблемите, за да се гарантира устойчивото развитие на селските 
райони и местното селско стопанство, по-специално по отношение на 
традиционните селскостопански практики, като например пасищното 
животновъдство;

6. призовава Комисията да организира размяна на мнения между държавите членки, 
които са страни по Бернската конвенция, по предложението на Конфедерация 
Швейцария с цел техните позиции да бъдат координирани във възможно най-
голяма степен;

7. призовава Комисията да вземе предвид сектора на аквакултурите, който е също 
така силно засегнат от хищници като корморани, пеликани и видри; приканва 
Комисията и държавите членки да подкрепят придобиването на оборудване за 
защита срещу подобни хищници;

8. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията.


