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Европейският парламент,

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на 
рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 
на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на 
Съвета и Решение 2004/585/ЕО на Съвета1,

— като взе предвид режима за контрол на общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР), включващ Регламент на Съвета (ЕО) № 1224/20092 и (ЕО) 
№ 1005/20083 и Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на 
Съвета4,

1 ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
2 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на 

система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на 
общата политика в областта на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) 
№ 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) 
№ 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) 
№ 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна 
на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006 (OВ L 343, 
22.12.2009 г., стр. 1).

3 Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване на 
система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на 
незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов, за изменение на регламенти 
(ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999 (OВ L 286, 29.10.2008 г., стр. 1).

4 Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 
2017 година относно устойчивото управление на външните риболовни флотове и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1006/2008 на Съвета (ОВ L 347, 28.12.2017 г., 
стр. 81).



— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата организация на пазарите на 
продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 104/2000 на Съвета1,

— като взе предвид Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за 
организирането на официален контрол върху продуктите от животински 
произход, предназначени за човешка консумация2,

— като взе предвид Регламент (ЕС) № 1026/2012 на Европейския парламент и на 
Съвета от 25 октомври 2012 г. относно някои мерки, целящи опазването на рибни 
запаси, по отношение на държави, позволяващи неустойчив риболов3,

— като взе предвид Специален доклад на Европейската сметна палата № 19/2017 от 
декември 2017 г., озаглавен: „Процедури за внос: неефективното им прилагане и 
недостатъците в правната рамка се отразяват неблагоприятно върху финансовите 
интереси на ЕС“,

— като взе предвид своята резолюция от 27 април 2017 г. относно управлението на 
риболовните флотове в най-отдалечените региони4,

— като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността, както и член 1, 
параграф 1, буква д) от решението на Председателския съвет от 12 декември 
2002 г. относно процедурата по разрешаване на изготвянето на доклади по 
собствена инициатива и приложение 3 към него,

— като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0156/2018),

A. като има предвид, че ЕС представлява най-големият пазар в света на рибни 
продукти и продукти от аквакултури, като през 2016 г. е усвоил 24% от общия 
обем на световния внос и е зависим от внос за повече от 60% от консумацията си 
на такива продукти;

Б. като има предвид, че в своята резолюция от 8 юли 2010 г. относно режима за внос 
в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури5 Парламентът подчерта, че 
една от основните цели на политиката на ЕС за вноса на рибни продукти и 
продукти от аквакултури трябва да бъде да се гарантира, че вносните продукти 
отговарят във всяко отношение на същите изисквания, които се прилагат по 
отношение на продукцията на ЕС, и че усилията на ЕС за постигане на устойчив 
риболов са несъвместими с вноса на продукти от държави, които осъществяват 
риболов без загриженост за устойчивостта;

В. като има предвид, че съобщението на Комисията от 14 октомври 2015 г., 
озаглавено „Търговията — за всички: Към една по-отговорна търговска и 
инвестиционна политика“ (COM(2015)0497) задължава ЕС да се грижи за една по-

1 ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1.
2 ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 206.
3 ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 34.
4 Приети текстове, P8_TA(2017)0195.
5 OВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 119.



отговорна търговска политика като инструмент за изпълнението на целите за 
устойчиво развитие;

Г. като има предвид, че държавите членки носят отговорност за извършването на 
проверки, удостоверяващи, че рибата на производителите от ЕС отговаря на 
санитарните стандарти на ЕС, докато за вносната риба Комисията издава 
разрешение на трети държави да определят предприятията, на които е разрешено 
да изнасят рибни продукти за ЕС, при условие че те могат да гарантират 
равностойни стандарти;

Д. като има предвид, че най-отдалечените региони на ЕС в Карибския басейн, 
Индийския океан и Атлантическия океан съседстват с трети държави, чиито 
условия за риболов, производство и предлагане на пазара не винаги отговарят на 
европейските стандарти, което създава условия на нелоялна търговия спрямо 
местното производство;

Е. като има предвид, че съществуват многобройни международни инструменти, 
засягащи рибарите, които следва да бъдат ратифицирани и приложени, като 
например Конвенция № 188 на Международната организация на труда относно 
условията на труд в сектора на риболова (Конвенция № 188 на МОТ), 
Споразумението от Кейптаун от 2012 г. на Международната морска организация 
(ММО), и Международната конвенция за вахтената служба и нормите за 
подготовка и освидетелстване на персонала на риболовните кораби (STCW-F);

Ж. като има предвид, че заключенията в Становище № 3/2017 от 29 ноември 2017 г., 
озаглавено „Храните от океаните“, препоръчват включването на целите за 
устойчиво развитие във всички политики на Съюза и прилагането на същия 
подход на други международни форуми и в подкрепа на други региони на света, 
така че да се установи равновесие между икономическите и екологичните цели, 
които са свързани с производството на храни и морската среда;

1. отбелязва, че с цел пускането на рибни продукти и продукти от аквакултури на 
пазара на ЕС операторите са длъжни да се съобразяват с широк набор от 
разпоредби и да отговарят на строги критерии, включително правилата на ОПОР 
и санитарните и трудовите стандарти, стандартите за безопасност и екологичните 
стандарти, като всички те са подкрепени с разпоредби за гарантиране на 
спазването им; изразява убеждението, че взети заедно, те създават високи 
стандарти по отношение на качеството и устойчивостта на продукта, каквито 
потребителите в ЕС имат легитимното право да очакват;

2. счита, че съответствието на рибните продукти и продуктите от аквакултури от 
трети държави със стандартите на ЕС, свързани с околната среда и социалната 
устойчивост, би насърчило устойчивостта в тези трети държави и би спомогнало 
за създаване на по-справедлива конкуренция между европейските продукти и 
продуктите от трети държави;

3. изразява загриженост във връзка с факта, че вносът на такива продукти се подлага 
на по-малко проверки, като първичният контрол засяга санитарните стандарти и 
Регламента за незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов1, като 
последният е предназначен единствено да гарантира, че продуктът е уловен в 
съответствие с приложимите правила;

1 Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета.



4. подчертава, че с цел да се осигури равнопоставено третиране на внесените и 
европейските продукти от риболов и аквакултури, което следва да бъде основна 
цел на политиката на ЕС в областта на рибарството, ЕС следва да изисква от 
всички внесени продукти да отговарят на европейските стандарти за опазване и 
управление на запасите, както и на хигиенните изисквания, наложени от 
законодателството на ЕС; отбелязва, че това ще спомогне за създаването на по-
справедливи условия на конкуренция и ще повиши стандартите за 
експлоатирането на морските ресурси в трети държави;

5. счита, че усилията на ЕС за опазване на рибните запаси и за устойчивост на 
риболова, полагани в рамките на ОПОР, са несъвместими с вноса на рибни 
продукти и продукти от аквакултури от държави, които увеличават риболовното 
усилие без загриженост за устойчивостта и се интересуват единствено от печалба 
в краткосрочен план;

6. изразява загриженост, че различните правила за пускане на риба на пазара 
създават дискриминационен пазар, което засяга неблагоприятно рибарите и 
рибовъдите от ЕС, поради което проверките на рибните продукти и продуктите от 
аквакултури следва да се увеличат и подобрят;

7. счита, че прилагането на Регламента за контрол1 следва да бъде подобрено във 
всички държави членки, така че да се прилага по единен и хармонизиран начин на 
всички етапи от веригата на доставка, включително търговците на дребно и 
ресторантьорските услуги, както за произведените в ЕС, така и за вносните 
продукти; отбелязва, че това се отнася и за разпоредбите за етикетиране;

Санитарни стандарти

8. изразява загриженост, че системата, наложена от Съюза и от компетентните 
органи на трети държави за проверка на санитарните критерии за изнасяните за 
ЕС рибни продукти, не дава достатъчно гаранции, че тези критерии се спазват 
винаги;

9. призовава Комисията да предостави повече обучение, техническа помощ и 
оборудване за изграждане на институционален капацитет за подпомагане на 
развиващите се държави да спазват правилата на ЕС; насърчава инициативи като 
програмата „По-добро обучение за по-безопасни храни“ (ПОБХ), организирана от 
Генерална дирекция „Здравеопазване и безопасност на храните“ на ЕК, в която се 
предвиждат сесии за обучение на персонала по официалния контрол от 
развиващите се държави относно стандартите на ЕС за продукти от риболов и 
аквакултури;

10. подчертава значението на стриктното прилагане спрямо внесените рибни 
продукти и продукти от аквакултури, включително фуражните продукти и 
суровините за производство на фуражи, на законодателството на ЕС в областта на 
здравословните стандарти и проверки във всичките му аспекти (хранителна 
безопасност, възможност за проследяване и профилактика), които са основни 
аспекти на защитата на потребителите; във връзка с това настоятелно призовава 
Комисията да усъвършенства програмата си за инспекции в третите държави чрез 
подобряване на мисиите на Хранителната и ветеринарна служба, на първо място 
чрез увеличаване на броя на инспектираните обекти в рамките на всяка мисия с 

1 Регламент (ЕО) № 1224/2009 на Съвета.



цел получаване на резултати, които отразяват по-добре действителното състояние 
в третите държави;

11. отбелязва, че дори одитите, провеждани от Генерална дирекция „Здравеопазване 
и безопасност на храните“ на ЕК, показват, че някои трети държави далеч не 
гарантират, че продуктите отговарят на необходимите здравни стандарти, поне 
що се отнася до риболовните кораби, корабите фабрики и хладилните кораби, 
което възпрепятства санитарните проверки, извършвани на граничните 
инспекционни пунктове на ЕС, чиято цел е да се провери дали правните хигиенни 
изисквания са изпълнени;

12. изразява тревога във връзка с наблюденията, че риболовните кораби, извършващи 
дейност край Западна Африка, срещат трудности при осигуряването на 
проследимост на продуктите и спазването на санитарните стандарти; счита, че на 
достоверността на сертификатите, издавани от трети държави за кораби и 
организации, упълномощени да извършват износ за ЕС, не може да се разчита 
напълно;

13. счита, че даването на възможност на трети държави да делегират на други 
избрани трети държави, дори на крайбрежна държава, правото да издават тези 
удостоверения, е в противоречие с концепцията за отговорност на държавата на 
флага, която е в основата на ОПОР и на Регламента относно ННН риболов, по-
специално по отношение на отговорността на държавата на флага за 
потвърждаване на удостоверението за улова; счита, че Комисията следва да 
преустанови практиката да се допуска трети държави да делегират тези 
правомощия на други държави;

14. освен това счита, че санитарната инспекция на риболовните кораби следва да се 
осъществява от компетентните органи поне веднъж годишно;

Трудови права

15. обръща внимание на контраста между похвалните резултати, постигнати от 
държавите членки при ратифицирането на конвенциите по труда, отнасящи се до 
морските лица, и много слабите резултати при ратифицирането на конвенции, 
отнасящи се до рибарите, и настоятелно ги призовава да ратифицират съответните 
инструменти в най-кратък срок, включително Споразумението от Кейптаун и 
STCW-F;

16. поздравява социалните партньори за техния успех в използването на член 155 от 
Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) за договаряне на 
Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета1, която частично прилага Конвенция № 188 на 
МОТ, като същевременно изразява съжаление, че тя не обхваща самостоятелно 
заетите рибари; настоятелно призовава Комисията да завърши процеса, като 
представи предложение за допълваща директива, която да включва разпоредби за 
привеждане в изпълнение, както беше направено в морския транспорт;

17. настоятелно призовава Комисията във връзка с това да започне процедури за 
използване на член 155 от ДФЕС по отношение на STCW-F с цел подобряване на 
безопасността в морето по време на риболов, който е широко признат като една от 
най-опасните професии в света;

1 ОВ L 25, 31.1.2017 г., стр. 12.



18. подкрепя непрекъснатите усилия за подобряване на политиката на ЕС в областта 
на рибарството, за да стане то екологично по-устойчиво, за да осигурява 
дългосрочното оцеляване на крайбрежните общности и да бъде източник на 
питателна храна; противопоставя това на все по-голямата отвореност на пазара на 
ЕС за рибни продукти от трети държави, чиито режими за управление не са 
толкова строги; счита, че този факт представлява липса на съгласуваност между 
търговската политика и политиката в областта на рибарството;

Търговска политика

19. изразява съжаление по повод на противоречивите сигнали, които понякога 
Комисията изпраща до трети държави, като например при договарянето на 
споразумения за свободна търговия (ССТ) или разширяването на достъпа до 
пазара на ЕС за държави, които са били предварително определени като 
позволяващи неустойчив риболов съгласно Регламента относно ННН риболов или 
Регламента за държавите, позволяващи неустойчив риболов1; 

20. призовава Комисията да гарантира тясна координация между търговската 
политика и политиката в областта на рибарството, включително при договарянето 
на търговски споразумения, включващи въпроси, свързани с риболовни дейности; 
счита, че е от съществено значение да се анализира икономическото и социалното 
въздействие на ССТ върху рибните продукти от ЕС, да се създадат подходящи 
предпазни мерки, когато това е необходимо, и определени рибни продукти да се 
разглеждат като чувствителни;

21. счита, че ЕС, в качеството си на най-големия вносител на рибни продукти в света, 
носи обща политическа отговорност съвместно с други държави — големи 
вносители на рибни продукти, за гарантиране, че търговските правила на 
Световната търговска организация (СТО) зачитат най-високите възможни 
международни стандарти за управление и съхранение на рибните запаси; за тази 
цел призовава Комисията да гарантира укрепване на справедливата, прозрачна и 
устойчива търговия с рибни продукти в двустранните и многостранните 
търговски споразумения на ЕС;

22. настоява споразуменията за свободна търговия и други многостранни 
споразумения с договорени от Комисията търговски разпоредби да включват 
засилени глави, отнасящи се до устойчивото развитие, които да засягат конкретни 
проблеми, свързани с рибарството, и в които:

— изрично да се укрепват изискванията на Регламента за ННН риболов и да 
се задължава третата държава да започне процедура за предотвратяване на 
навлизането на нейния пазар на рибни продукти от ННН риболов, за да се 
възпира навлизането им в ЕС по косвен път;

— да се изисква от третата държава да ратифицира и ефективно да прилага 
ключови международни риболовни инструменти, като например 
Конвенцията на ООН по морско право, Споразумението на ООН за 
рибните запаси, Споразумението за мерките на пристанищната държава на 
Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Споразумението 
на ФАО за съответствие, както и да се придържа към стандартите на 

1 Регламент (ЕС) № 1026/2012.



съответните регионални организации за управление на рибарството 
(РОУР);

23. призовава да се обърне сериозно внимание на интересите на най-отдалечените 
райони при сключването на споразумения за партньорство в областта на 
устойчивото рибарство или търговски споразумения с трети държави, като при 
необходимост се изключват чувствителните продукти;

24. призовава Комисията при изготвянето на споразумение за периода след 
излизането на Обединеното кралство да постави достъпа на Обединеното 
кралство до пазара на ЕС за продукти от риболов и аквакултури в зависимост от 
достъпа на плавателните съдове на ЕС до водите на Обединеното кралство и в 
зависимост от прилагането на ОПОР;

25. призовава Комисията да предложи изменение на Регламента за ОСП1, така че към 
инструментите, които трябва да бъдат ратифицирани и прилагани, да се включат 
важни инструменти в областта на рибарството, като например Конвенцията на 
ООН по морско право, Споразумението на ООН за рибните запаси, 
Споразумението на ФАО за съответствие и Споразумението на ФАО за мерките 
на пристанищната държава, както и разпоредби, които да позволяват 
преустановяване на статута по ОСП+ в случаите, в които не се прилагат 
разпоредбите на посочените инструменти; 

26. подчертава, че за да се отстранят слабостите при прилагането на главите в 
споразуменията за свободна търговия относно търговията и устойчивото развитие 
и да се засили действието на тези разпоредби, ССТ трябва да включват 
задължителен механизъм за разрешаване на спорове (който да предвижда 
консултации на правителствено равнище, процедура за уреждане на спорове, 
публичен достъп до документи и консултации с гражданското общество), както и 
възможността за прилагане на санкции в случай на неизпълнение на поетите 
международни ангажименти;

27. изразява тревога по повод на слабостите и пропуските в митническия контрол, 
описани в Специалния доклад на ЕСП № 19/2017, и настоятелно призовава 
Комисията и държавите членки да приложат във възможно най-кратък срок 
съдържащите се в него препоръки;

28. отбелязва, че в допълнение към приложимите за големите дружества общи 
задължения за оповестяване на нефинансова информация на участници от 
всякаква величина (включително МСП) са наложени допълнителни изисквания за 
засилване на задълженията за надлежна проверка в два проблемни сектора — 
дървен материал и полезни изкопаеми от зони на конфликт — които да се 
прилагат в цялата верига на системата за надзор; счита, че по отношение на 
рибните продукти подобни задължения ще бъдат от полза и настоятелно 
призовава Комисията да разгледа възможността за въвеждане на изисквания за 
комплексна проверка за тези продукти;

Пазарни стандарти

29. отбелязва, че докато разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1379/2013 относно 
общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури се 

1 Регламент (ЕС) № 978/2012 (OВ L 303, 31.10.2012 г., стр. 1).



прилагат за всички продукти от риболов и аквакултури, разпоредбите относно 
етикетирането за потребителите се прилагат само за относително малка група от 
продукти, като се изключват приготвените, консервираните или преработените 
продукти; счита, че по отношение на тези продукти следва да се подобри 
информацията за потребителите, като се включи допълнителна задължителна 
информация върху етикетите; счита, че етикетирането на тези продукти трябва да 
бъде подобрено, така че потребителите да бъдат информирани и да се гарантира 
проследимостта на продуктите от риболов и аквакултури;

30. призовава Комисията да насърчава провеждането на информационни кампании за 
разясняване на усилията, полагани от рибарите и рибовъдите в ЕС в областта на 
устойчивостта, като се подчертава, че стандартите за качество и екологичните 
стандарти, заложени в законодателството на ЕС, са високи в сравнение с тези на 
трети държави;

31. счита, че посредством стриктното спазване на общата политика в областта на 
рибарството и на други законодателни разпоредби на ЕС се гарантира 
съблюдаването от страна на риболовния флот на ЕС на високи стандарти в 
областта на околната среда, санитарно-хигиенната и социалната област, и 
следователно настоятелно призовава Комисията бързо да проучи възможността за 
създаване на етикет на ЕС за идентифициране на продуктите на ЕС от риболов;

32. изразява своето убеждение, че европейските потребители често биха направили 
по-различен избор, ако са информирани по-добре относно действителното 
естество на предложените за продажба продукти, техния географски произход, 
качеството и условията, при които са произведени или добити;

33. счита, че задължителната информация върху етикетите на рибните продукти 
следва да съдържа и информация относно държавата на знамето на съответния 
риболовен кораб, осъществил улова;

34. приветства започналата наскоро от Комисията оценка на пазарните стандарти, 
приети за пръв път преди няколко десетилетия, с цел да се определи какви 
стандарти следва да се прилагат с оглед на днешните пазарни практики и 
наличните технологии за проследяване на продукта;

Режим за контрол

35. счита, че трите регламента, които включват режима за контрол, представляват 
балансиран пакет и са довели до значителни подобрения в управлението на 
рибарството в ЕС;

36. поздравява Комисията за начина, по който прилага Регламента за ННН риболов 
по отношение на трети държави, което доказва, че в ролята си на отговорен 
участник на пазара ЕС може да има огромно влияние върху световните риболовни 
дейности; настоятелно призовава Комисията да продължава да оказва натиск 
върху други държави на пазара да предприемат действия за предотвратяване на 
навлизането на пазарите им на улов от ННН риболов;

37. насочва вниманието към публикувания наскоро от гражданското общество 
доклад, в който се анализира потокът на внос на морски дарове в държавите — 
членки на ЕС, от 2010 г. насам — годината, в която влезе в сила Регламентът за 
ННН риболов, и който показва, че пропуските при контрола на вноса от трети 



държави в държавите членки, както и липсата на еднакви правила могат да 
позволят на пазара на ЕС да навлязат продукти, които не съответстват на 
изискванията; ето защо призовава държавите членки и държавите на транзитно 
преминаване и местоназначение да засилят координацията помежду си, за да се 
гарантира извършването на по-внимателна проверка на сертификатите за улов, 
издавани за вноса на рибни продукти; счита, че е от съществено значение да се 
приеме хармонизирана и координирана европейска компютъризирана система, 
която да може да улесни контрола върху вноса на рибни продукти в държавите 
членки;

38. счита, че Комисията и някои държави членки не са успели да приложат стриктно 
и да изпълняват всичките три регламента, както се установява в многобройни 
документи, изготвени от Комисията, Сметната палата и независими наблюдатели;

39. вярва, че в допълнение към прилагането на Регламента за ННН риболов е 
необходимо да се упражнява по-стриктен контрол по веригата при пускането на 
пазара на подобен улов, най-вече като се извършва по-строг одит на държавите 
членки и предприятията, за които се предполага, че доставят продукти от 
незаконен риболов;

40. призовава Комисията да използва всички налични инструменти, за да гарантира, 
че всички държави, които изнасят продукти от риболов и аквакултури за ЕС, 
прилагат строги политики за опазване на рибните запаси; насърчава Комисията да 
си сътрудничи с тези държави на всички подходящи форуми, и по-специално в 
рамките на регионалните организации за управление на рибарството (РОУР);

41. отбелязва, че пропуските в изпълнението засягат много аспекти и включват:

— различни равнища на санкциите и неприлагане на точковата система в 
различните държави членки;

— санкции, които не винаги са достатъчно възпиращи, ефективни или 
пропорционални, за да се предотвратят повторни нарушения;

— незадоволително събиране на данни от страна на държавите членки и 
незадоволителен обмен на данни помежду им, по-специално поради липсата 
на обща и съвместима база данни;

— слабо проследяване на рибата, включително когато преминава през 
национални граници;

— слаб контрол на спазването на практиките за претегляне;

— значителни различия при проверките на вноса и входния пункт, 
включително на сертификатите за улов;

— липса на ясно и единно определение на сериозните нарушения в държавите 
членки;

42. подчертава, че е необходимо да се възпрепятства възможността за навлизане на 
пазара на ЕС на даден предназначен за внос продукт, който е бил отхвърлен в 
пристанище на една държава членка, през друго пристанище в друга държава 
членка;



43. изразява съгласие с това, че някои разпоредби на регламентите за режим за 
контрол позволяват тълкуване и пречат на единното прилагане, но счита, че с 
достатъчно откритост и политическа воля Комисията и държавите членки биха 
могли да увеличат своите усилия за осигуряване на по-хармонизирано прилагане 
на съществуващото законодателство, например чрез използването на насоки и 
тълкувания;

44. отбелязва, че именно това е била целта на експертната група по въпросите на 
спазването на задълженията в рамките на системата на ЕС за контрол на 
рибарството, създадена в хода на реформата на ОПОР като форум за провеждане 
на открита и непредубедена дискусия относно пропуските сред участниците, и 
изразява съжаление, че досега групата не се е развила по този начин;

45. счита, че трябва да се направи много повече, за да се насърчи пълното прилагане 
на режима за контрол, включително предприемането на подходящи последващи 
действия във връзка с установени нарушения, по-добро докладване от страна на 
държавите членки относно предприетите действия и по-добър обмен на 
информация между държавите членки и с Комисията;

46. настоятелно призовава Комисията да използва пълния набор от инструменти, с 
които разполага, за да насърчава държавите членки да прилагат изцяло 
разпоредбите на режима за контрол, включително, когато е целесъобразно, чрез 
удържане на средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство;

47. отново подчертава заключението, до което стига в своята резолюция от 
25 октомври 2016 г., озаглавена „Как да се стандартизира контролът върху 
риболова в Европа?“1, че всяко преразглеждане на Регламента за контрол или на 
Регламента за ННН риболов трябва да бъде целенасочено и да се концентрира 
само върху аспектите, които възпрепятстват ефективния и еднакъв контрол във 
всяка една държава членка в Съюза;

48. призовава за разширяване на правомощията на Европейската агенция за контрол 
на рибарството (EFCA), така че да включва проверки на кораби, обхванати от 
споразумения в областта на рибарството, включително в рамките на 
сътрудничество с компетентните органи на подписалата държава, както и за това 
на EFCA да бъдат предоставени средствата, от които се нуждае за тази цел;

49. изразява дълбоко съжаление по повод на решението на Комисията да започне 
извършването на основно преразглеждане на целия режим за контрол, без да 
бъдат проведени подходящи обществени консултации относно изпълнението на 
Регламента за ННН риболов, мандата на EFCA или преразглеждането на целия 
пакет, както се изисква от насоките за по-добро регулиране; счита, че 
провеждането на официално допитване до обществеността относно всички тези 
аспекти преди представянето на предложение за преразглеждане, е щяло да 
предостави на заинтересованите лица възможността да допринесат в достатъчна 
степен за преразглеждането на този най-важен стълб на ОПОР;

50. категорично настоява, че преразглеждането не трябва да води до отслабване на 
съществуващите мерки, а по-скоро следва да подобри и укрепи еднаквите условия 
по отношение на контрола върху риболова като единствения възможен начин за 
гарантиране на „общо“ измерение на общата политика в областта на рибарството;

1 Приети текстове, P8_TA(2016)0407.



51. настоява преразгледаният режим за контрол да съдържа следните принципи:

— валидни в целия ЕС стандарти и норми относно инспекциите в морето, в 
пристанището и по цялата верига на системата за надзор;

— пълно проследяване на рибата, която се движи по цялата верига на 
системата за надзор, от плавателния съд до крайното място на продажба;

— пълни данни относно улова на всички оператори, включително кораби с 
дължина под 10 метра и любители рибари;

— еднакви равнища на санкциите във всички държави членки;

— общо определение на това какво представлява нарушение;

— точкова система, която се прилага от всички държави членки по еднакъв 
начин;

— санкции, които са достатъчно възпиращи, ефективни и пропорционални;

— система, достъпна за Комисията и всички държави членки, за обмен на 
цялата информация относно установени нарушения и свързаните с тях 
правни и съдебни последващи действия;

— пълно приемане на подобренията, които настъпват в наличните технологии, 
и възможност за внедряване на бъдещи технологии в хода на тяхното 
развитие, без да са необходими законодателни изменения;

— недвусмислено установяване на правомощията на Комисията и държавите 
членки и ако е приложимо — на правомощията на регионите на държавите 
членки;

— недопускане на регионализация на Регламента за контрол;

52. призовава Комисията да представи своето предложение за изменение на 
Регламента за контрол във възможно най-кратък срок;

53. настоява разпоредбите и принципите на Регламента за ННН риболов да не бъдат 
променени или отслабени по никакъв начин, като се има предвид огромният 
успех на този регламент и неговото въздействие върху сектора на рибарството в 
целия свят;

54. настоява включването на трети държави в процесите на Регламента за ННН 
риболов за предварително определяне, идентифициране и вписване да се извърши 
без каквото и да било политическо вмешателство, както и отписването да се 
основава стриктно на постигането в пълна степен от страна на съответната 
държава на подобренията, считани от Комисията за необходими;

55. счита, че ролята на EFCA следва да бъде засилена, за да се даде възможност за по-
голямо участие на агенцията в прилагането на регламентите за контрол и за ННН 
риболов, включително в проверката и кръстосаната проверка на данни по 
веригата на системата за надзор, планирането и координацията на инспекциите от 
страна на Комисията и държавите членки, както и проверката на сертификатите за 
улов; 



o

o     o

56. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.


