
 

AD\1148758BG.docx  PE615.313v02-00 

BG Единство в многообразието BG 

Европейски парламент 
2014-2019  

 

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните 
 

2017/2118(INI) 

21.3.2018 

СТАНОВИЩЕ 

на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на 

храните 

на вниманието на комисията по рибно стопанство 

Към устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на 

аквакултурите: настоящо състояние и бъдещи предизвикателства 

(2017/2118(INI)) 

Докладчик по становище: Франсеск Гамбус 

  



 

PE615.313v02-00 2/10 AD\1148758BG.docx 

BG 

PA_NonLeg 



 

AD\1148758BG.docx 3/10 PE615.313v02-00 

 BG 

КРАТКА ОБОСНОВКА 

През април 2013 г. Европейската комисия публикува документа „Стратегически насоки 

за устойчиво развитие на сектора на аквакултурите на ЕС“1, който включва проект на 

структурата на многогодишните национални планове. През май 2016 г. Комисията 

публикува обобщение на 27-те многогодишни национални планове за аквакултурите, в 

което се анализират основните цели и предизвикателства на сектора на аквакултурите, 

определени от 27-те държави членки в техните планове в цялостния контекст на 

реформираната обща политика в областта на рибарството (ОПОР). 

На ЕС се пада по-малко от 2% от количеството риба, отглеждана в световен мащаб, но 

той е световен лидер по отношение на качеството и устойчивостта. Докладчикът е на 

мнение, че ЕС може и следва да продължи да бъде лидер в това отношение, но все пак е 

необходимо производството да се увеличи, така че да се отговори в по-голяма степен на 

търсенето на риба в ЕС. Понастоящем търсенето на риба в ЕС се посреща от 

аквакултурите в ЕС в малка степен (едва 10%), като останалата част идва от рибарството 

в ЕС (30%), а 60% се внасят от трети държави. Докладчикът счита, че увеличаване на 

аквакултурите в ЕС е възможно без занижаване на стандартите, като се поддържат 

качеството и устойчивостта. За да се използва огромният потенциал на сектора на 

аквакултурите, следва да бъде намалена административната сложност, например във 

връзка с лицензите, разрешителните и екологичния анализ (т.е. оценката на 

въздействието или мониторинговите проучвания), и тя следва да бъде пропорционална 

на стремежа към сигурност за инвестициите в този сектор, като се дава възможност на 

пазара на ЕС да бъде по-конкурентоспособен. Като инвестира в научни изследвания, 

работна сила, нови стопанства или други области в сектора на аквакултурите, ЕС би 

запазил влияние върху производствените стандарти, вместо да губи пазара от трети 

държави с по-ниски стандарти. Освен това, тъй като секторът се състои почти изцяло от 

микропредприятия, това ще осигури, гарантира и увеличи работните места. 

Ето защо докладчикът е на мнение, че понастоящем ЕС трябва да се възползва от шанса 

да развие своя потенциал в тази област като модел не само по отношение на качеството 

и устойчивостта, но и във връзка с околната среда и безопасността на храните. 

                                                 
1 COM(2013)0229. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по рибно стопанство да включи в предложението за резолюция, 

което ще приеме, следните предложения: 

1. подчертава правните задължения на ЕС с цел гарантиране на опазването на 

природата, включително чрез Директивата за птиците, Директивата за 

местообитанията и Рамковата директива за морска стратегия; 

2. счита, че ЕС трябва да увеличи своето производство в сектора на аквакултурите, 

както и да поддържа и подобрява работните места и структури, като взема 

предвид качеството, устойчивостта, безопасността на храните, здравето на хората 

и животните и екологичните аспекти и е пример за подражание в това отношение; 

освен това счита, че ЕС следва да бъде световен пример за подражание в това 

отношение; посочва, че в Европа секторът на аквакултурите (развъждане на 

същински риби, ракообразни и водни растения) произвежда близо 20% от рибните 

продукти и понастоящем в него са наети пряко около 85 000 души; 

3. счита, че са необходими по-сериозни мерки, чрез които секторът на 

аквакултурите да бъде по-ефикасен, икономически жизнеспособен, социално 

отговорен и екологосъобразен, да посреща по-голям дял от европейското търсене 

на риба и да намалява зависимостта на Европа от вноса; 

4. подчертава, че европейският сектор на аквакултурите не трябва да довежда до 

допълнителен прекомерен риболов, и че трябва да се установят подходящи 

защитни механизми, за да се гарантира, че ръстът в сектора на аквакултурите не 

застрашава целите за максимален устойчив улов на общата политика в областта 

на рибарството; 

5. признава социалното и икономическото значение на сектора на аквакултурите за 

крайбрежните общности и островите; 

6. отбелязва, че консумацията на риба по света е нараснала с една трета в 

последните 20 години и че ръстът на населението ще увеличи натиска за все по-

голям улов на риба; 

7. отбелязва, че секторът на аквакултурите може да посрещне нарасналото търсене 

на риба единствено, ако произвежда повече риба отколкото премахва от океаните; 

8. призовава Комисията да въведе защитни механизми, за да гарантира, че както 

съдържащите риба фуражи така и фуражите без рибни продукти произлизат от 

устойчиви източници; 

9. подчертава, че е важно да има насоки по отношение на местоположението на нови 

места за развитие на аквакултури; отбелязва значението на морското 

пространствено планиране, при което трябва да се вземат предвид нуждите за 

различно ползване като енергетика, морски транспорт, рибарство и аквакултури, 

туризъм, отдих и защита, опазване и подобряване на природата и околната среда, 

и трябва да се положат усилия всички те да се съгласуват; 
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10. отново заявява, че намаленото натрупване на хранителни елементи е 

предпоставка за аквакултурите; подчертава значението на сътрудничеството 

между научните изследователи, сектора на аквакултурите, производителите на 

фуражи, свързаните с околната среда администратори и екологичните 

организации; 

11. изразява убеждение, че използването на различен международен опит за добре 

планирани, интегрирани към местната икономика стопанства за аквакултури и 

популяризирането на най-добрите екологични европейски практики, по-

специално по отношение на устойчивото управление на отпадъците, зачитането и 

използването в най-добра степен на местното биологично разнообразие и избора 

на устойчиви хранителни режими, ще укрепят аквакултурите и ще подпомогне 

всички държави членки да увеличат устойчивото аквакултурно производство; 

изтъква, че в други региони бяха разработени примери за най-добри практики при 

различни политически и географски условия, които не са задължително сравними 

с разнообразните условия в държавите членки; 

12. подчертава, че аквакултурите в сладки води все още не са достатъчно изследвана 

възможност за подобряване на продоволствената сигурност и развитието на 

селските райони; 

13. подчертава, че аквакултурите в сладки води не само играят важна социална роля, 

като предоставят заетост в най-бедните селски райони, но имат и екологична роля 

за запазването на ценни влажни зони и за предоставянето на широк спектър 

екосистемни услуги, които се простират далеч над икономическата им стойност; 

14. счита, че начинът за постигане на устойчив и конкурентоспособен европейски 

сектор на аквакултурите е чрез независима научна оценка за определяне на 

допустимото натоварване на околната среда, по-специално в отворените морски 

стопанства, което е основната предпоставка за разпределението на 

пространството и предоставянето на лицензи или разрешителни; 

15. приветства примерите за добро сътрудничество въз основа на доброволчески и 

други споразумения между природозащитниците и сектора; приветства 

положителните примери за принос на аквакултурите за поддържането на добро 

качество на водата и водните екосистемни услуги, като същевременно се признава 

отрицателното въздействие, което аквакултурите могат да имат върху местната 

околна среда и качеството на водата и съществува стремеж към намаляване на 

това въздействие; във връзка с това насърчава още иновации и инициативи за 

гарантирането на дългосрочен устойчив и печеливш сектор; 

16. счита, че е необходима борба срещу замърсяването между дивата риба и рибните 

стопанства, тъй като това изчерпва застрашително морския генетичен фонд и 

представлява потенциална заплаха за екосистемата; 

17. призовава държавите членки преди да определят зоните за аквакултури да 

разработят и приложат карти на защитените видове и местообитанията, свързани 

с аквакултурите, с цел прилагане на екосистемен подход за пространствено 

планиране; 
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18. призовава държавите членки да изготвят стандартни протоколи за събиране на 

данни относно измеримото въздействие на аквакултурите върху околната среда, 

санитарните и ветеринарните условия и безопасността на храните, така че да се 

гарантира, че при наблюдението и управлението на производствените практики се 

използват убедителни и независими научни доказателства; призовава Комисията 

да установи дългосрочно научно наблюдение, което се простира и извън 

времетраенето на даден конкретен проект; подчертава значението на 

проследяването на проектите и на изследванията и тясното сътрудничество между 

учените и сектора на аквакултурите, включително собствениците на рибни 

стопанства; 

19. счита, че неподходящото използване на химикали и антибиотици в аквакултурите 

създава рискове за екосистемите около съоръженията за аквакултура и за здравето 

на човека; насочва вниманието към Съобщението на Комисията от 29 юни 2017 г. 

до Съвета и Европейския парламент относно Европейски план за действие „Едно 

здраве“ срещу антимикробната резистентност (АМР)1; 

20. подчертава, че в Европейския план за действие „Едно здраве“ срещу 

антимикробната резистентност (АМР) се посочва, че имунизацията чрез 

ваксинация е рентабилна мярка в сферата на общественото здравеопазване за 

борба с антимикробната резистентност2, което важи в подобна степен и за 

аквакултурите; 

21. посочва, че относително високите разходи за диагностика, алтернативи на 

антимикробните средства и ваксини в сравнение с широко използваните 

антибиотици за съжаление са пречка за постигането на по-голяма употреба и по-

висок процент на ваксинация, какъвто е стремежът в този план за действие3; 

приветства факта, че в плана за действие Комисията обявява стимули за 

увеличаване на прилагането на диагностика, алтернативи на антимикробните 

средства и ваксини4; 

22. подчертава значението на прилагането на Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно 

предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на 

инвазивни чужди видове (ИЧВ) с цел опазване както на сектора на аквакултурите, 

така и на местните видове и екосистеми; 

23. призовава Комисията, в сътрудничество с държавите членки, да започне 

информационна кампания в целия ЕС за потребителите и предприятията относно 

аквакултурите като цяло и по-специално относно разликите между строгите и 

всеобхватни стандарти на европейския пазар и стандартите, които се прилагат в 

трети държави за внасяните продукти, с особен акцент върху отчитането на 

проблемите за безопасността на храните и общественото здраве от въвеждането в 

Съюза на особено резистентни микроорганизми и антимикробна резистентност 

                                                 
1 Европейска комисия, Европейски план за действие „Едно здраве“ срещу антимикробната резистентност 

(АМР), 29 юни 2017 г., COM(2017)0339. 
2 Пак там, стр. 10. 
3 Пак там, стр. 15. 
4 Пак там, стр. 12. 
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(АМР); 

24. настоятелно призовава Комисията да гарантира, че в оценките на новите планове 

за управление на речните басейни се вземат предвид специфичните нужди по 

отношение на дебита и хранителните елементи в съоръженията за аквакултури, 

разположени край реките, и по-специално, предвид тяхната уязвимост – 

съоръженията, които се намират в преходни води; 

25. подчертава важността на наличната подкрепа от Европейския фонд за рибарство 

за гарантирането на устойчивото използване на рибните запаси и за насърчаване 

на опазването на околната среда и съхранението на водните ресурси; 

26. счита, че са необходими инвестиции, за да се оползотвори потенциалът и да се 

гарантира устойчивостта на сектора на аквакултурите, за опазването на околната 

среда и за предоставянето на обществени блага, и поради това призовава за 

увеличаване на финансирането за научни изследвания, иновации и насочени към 

качеството, устойчиви проекти за производство; призовава Комисията и 

държавите членки да опростят и намалят още повече административната тежест 

за сектора на аквакултурите, включително за рибните стопанства; 

27. счита, че Комисията и държавите членки следва да разработят практически 

стимули и мерки, включително подобрено прилагане или при необходимост 

изменения на Директива 2006/88/ЕО, за да се увеличи употребата на ваксини в 

аквакултурите и вследствие на това да се предотвратят, контролират и ликвидират 

болестите и антимикробната резистентност при водните животни по рентабилен 

начин и да се оптимизира оцеляването, растежа и производствената ефективност 

на водните животни; 

28. призовава Комисията и държавите членки да инвестират в научни изследвания, 

проучвания и пилотни проекти за иновативни, ориентирани към бъдещето, 

екологосъобразни практики в аквакултурите, включително интегрирани 

мултитрофични системи за аквакултури (IMTA), аквапоника и рециркулационни 

системи за аквакултури (RAS), които да намалят въздействието от стопанствата за 

аквакултури върху местообитанията, популациите от диви животни и качеството 

на водата, и по този начин да допринасят за основан на екосистемите подход; 

29. призовава Комисията да направи разграничение между индустриалните 

аквакултури и дребномащабните семейни предприятия при отпускането на 

безвъзмездни средства и възлагането на проекти, поради техните различни 

стартови позиции, възможности за развитие и цели; 

30. изразява съжаление, че над половината консумирани продукти от аквакултури в 

ЕС са вносни; признава положителното въздействие, което аквакултурите могат 

да имат върху местните икономики в ЕС, чрез насърчаването на повече местно 

производство и консумация на храни; 

31. отбелязва като положителен факт новите инициативи, свързани с аквакултури, 

разположени на брега, по-специално в областите в ЕС със затворени водоеми; 

32. признава, че съоръженията за аквакултури могат да причинят значителни 
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смущения в местообитанията, включително за морските птици; призовава за 

задължително картографиране на чувствителността на зоните и стратегически 

оценки на околната среда (Strategic Environmental Assessments, SEA) за всички 

регионални и национални планове за аквакултури с цел определяне на 

потенциални зони за аквакултури, които да не са в противоречие със 

законодателството на ЕС в областта на околната среда; 

33. признава потенциала, който имат аквакултурите в градските зони, особено във 

връзка с аквапониката; 

34. отбелязва, че съгласно преработената версия на Регламента за събиране на данни, 

всички морски рибни стопанства са длъжни да събират данни, докато 

сладководните рибни стопанства могат да извършват това доброволно; призовава 

за стандартизиране на протоколите в това отношение. 
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