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КРАТКА ОБОСНОВКА

Извършва се реформа на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР) на ЕС. 
Тъй като ОПОР има глобален обхват — ЕС внася над 60 % от консумираната риба и 
има риболовни флоти във всички краища на света — е изключително важно целите и 
мерките на тази политика да бъдат последователни както в рамките на ЕС, така и извън 
него, особено в рамките на отношенията му с развиващите се страни. Най-добрият 
начин за свеждане до минимум на външното въздействие на ОПОР е да се гарантира, че 
политиката на ЕС за управление на рибарството прилага принципите на дългосрочна 
екологична устойчивост, така че да се намали зависимостта ни от рибните ресурси 
извън Съюза.

Външното измерение обикновено се разглежда като свеждащо се само до двустранните 
споразумения в областта на рибарството между ЕС и трети държави (понастоящем 
наречени споразумения за партньорство в областта на рибарството, които Комисията 
желае да преименува на споразумения за устойчиво рибарство) и регионалните 
организации за управление на рибарството (РОУР). Но риболовните интереси на ЕС 
включват частни споразумения между собствениците на плавателни съдове от ЕС и 
трети държави, съвместни предприятия и други форми на инвестиции. Доколкото е 
възможно съгласно законодателството на ЕС, такива дейности и отношения следва да 
отговарят и на целите на ОПОР.

Комисията за пръв път предлага да включи в основния регламент относно ОПОР 
разпоредби относно външното измерение на политиката, въпреки че предложението 
включва само членове, свързани с двустранните споразумения и регионалните 
организации за управление на рибарството (РОУР). 

Основните предложени принципи са:
 ЕС следва да насърчава управлението на рибарството, за да поддържа рибните 

запаси над нивата, позволяващи максимален устойчив улов или МУУ (член 39, 
алинея 2);

 двустранните споразумения се договарят единствено за достъп до риболовни 
запаси, за които има излишък, който крайбрежната държава няма възможността 
да експлоатира (член 41, алинея 2);

 финансовите компенсации за достъп до рибни запаси следва да не бъдат 
обвързани със средствата, използвани за насърчаване на секторното развитие в 
третата държава (член 42).

Тези предложения следва да бъдат изцяло подкрепени от комисията по развитие.

Доста по-противоречиво е желанието на Комисията да задължи държавите членки да 
създадат система от прехвърляеми риболовни концесии (ПРК), чрез които отделни лица 
или предприятия да получават дългосрочни права за риболов, които след това да могат 
да търгуват помежду си, процес, който твърде често води до концентрация на 
риболовни права и дори би могъл да доведе до спекулации с възможностите за 
риболов. Комисията предлага да се изключат възможностите за риболов, получени 
съгласно двустранни споразумения, но оставя отворени към подобна система, основана 
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на пазара, възможностите за риболов във води на държави, където ЕС няма двустранни 
споразумения в областта на рибарството и в международни води. Необходимо е такава 
система да не може да бъде прилагана извън водите на ЕС. В тази връзка е включено 
изменение.

Необходимо е към основния регламент да се добавят други разпоредби относно 
външното измерение на ОПОР, частта, която има най-голямо отношение към 
развиващите се държави, поради което в тази връзка са включени няколко изменения. 

Много от аспектите на външната политика в областта на рибарството са твърде 
непрозрачни, няма достатъчно публична информация относно улова, обхвата на 
риболовните дейности, извършвани под флага на ЕС, въздействието на ЕС и други 
флоти и т.н. Предложени са няколко изменения за подобряване на прозрачността.

Споразуменията в областта на рибарството са широко критикувани от години, понякога 
основателно. Но договаряните при равни условия и правилно прилаганите двустранни 
споразумения на ЕС имат по-голям потенциал да допринесат за устойчивата 
експлоатация на морските ресурси, отколкото премахването им, тъй като участието на 
ЕС ще продължи под други форми, включително частни споразумения, които ще бъдат 
извън обхвата на всякакъв демократичен контрол.

Що се отнася до самите двустранни споразумения в областта на рибарството са 
предложени допълнителни разпоредби, включително клауза относно спазването на 
правата на човека и на международното трудово право. 

Сключените в последно време споразумения в областта на рибарството включват 
„клауза за изключителност“, съгласно която плавателните съдове имат право да 
извършват риболовна дейност във водите на трети държави, с които ЕС има 
споразумение, само ако те са включени в условията на споразумението. Тази клауза 
следва да се запази в основния регламент, заедно с разпоредба за предотвратяване на 
честата смяна на флаговете, под които плавателните съдове извършват риболов, за да 
се възползват от предимствата на различни държави. Такава промяна на флага следва 
да не бъде разрешена, ако плавателният съд желае да извършва риболов съгласно 
двустранни споразумения с ЕС.

Целта на ЕС да се ангажира в международни организации за управление на 
рибарството, за насърчаване на устойчивото рибарство в световен мащаб, е похвална. 
Добре управляваният риболов на световно равнище би допринесъл за развитието на 
цели като продоволствена сигурност за настоящите и бъдещите поколения. Но за да 
има успех ЕС, е изключително важно работата да бъде координирана и подкрепяна от 
политиките на ЕС за развитие. Съществува огромна нужда от изграждане на капацитет 
в сферите на наблюдението, контрола и надзора, оценката на запасите и управлението 
на рибарството в развиващата се част от света. Ако ЕС не се ангажира изцяло с това 
изграждане на капацитет, като използва всички свои политики по координиран начин, 
той рискува действията му да се разглеждат като искане на невъзможното от 
развиващите се страни по отношение на управлението на рибарството, което би 
намалило значително възможностите да постигне целта си.
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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва комисията по рибно стопанство, компетентна по 
същество, да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
Член 4 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(еа) прозрачност и достъп до 
информация в съответствие с 
Орхуската конвенция, включително 
за външното измерение.

Or. en

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Такава система не е приложима 
извън водите на Съюза.

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 

2. Всяка държава членка разпределя 
възможностите за риболов въз основа 
на справедливи и прозрачни екологични 
и социални критерии за всеки запас или 
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които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.

група от запаси, за които са определени 
възможности за риболов в съответствие 
с член 16, с изключение на 
възможностите за риболов, получени 
извън водите на Съюза.

Or. en

Изменение 4

Предложение за регламент
Част VII – дял 1 – член 38а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Заглавие -1
ОБЩИ ЦЕЛИ

Член 38а
Външното измерение на Общата 
политика в областта на рибарството 
следва да бъде съгласувано с 
политиките на Съюза в областта на 
околната среда, развитието и 
търговията. То следва да е насочено 
към същите цели и да насърчава 
същите стандарти за управление на 
рибарството, като прилаганите по 
отношение на водите на Съюза. 
Европейският съюз следва да 
координира активно политиката си в 
областта на сътрудничеството за 
развитие с външната си политика в 
областта на рибарството, за да 
оказва ефективна подкрепа на 
развиващите се страни за 
осъществяване на устойчиво глобално 
управление на рибарството.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да 
гарантират, че техните оператори 
действат в съответствие с 
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посочените в предишния параграф 
мерки. В случай на неспазване 
Комисията може да предприеме 
коригиращи мерки.

Or. en

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Споразуменията за устойчиво 
рибарство с трети държави създават 
правна, икономическа и екологична 
рамка за управление на риболовните 
дейности, извършвани от риболовни 
кораби на Съюза във води на трети 
държави.

1. Споразуменията за устойчиво 
рибарство с трети държави създават 
правна, икономическа и екологична 
рамка за управление на риболовните 
дейности, извършвани от риболовни 
кораби на Съюза във води на трети 
държави в съответствие с мерките, 
приети от международни 
организации, включително РОУР.
Тази рамка може да включва:
а) развитие и подкрепа за 
необходимите научни и 
изследователски институции;
б) възможности за наблюдение, 
контрол и надзор; както и
в) други мерки за изграждане на 
капацитет, които са свързани с 
развитието на устойчива политика в 
областта на рибарството на 
третата държава.

Or. en

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Риболовните кораби на Съюза улавят 
единствено излишъка от допустимия 
улов, определен от третата държава 
съгласно член 62, параграф 2 от 

2. Риболовните кораби на Съюза улавят 
единствено излишъка от допустимия 
улов, определен от третата държава 
съгласно член 62, параграф 2 от 



PE486.094v02-00 8/10 PA\898464BG.doc

BG

Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право, и 
идентифициран въз основа на най-
добрите налични научни препоръки и 
обменената между Съюза и съответната 
трета държава информация относно 
общото риболовно усилие, упражнявано 
върху засегнатите запаси, с цел да се 
гарантира, че риболовните ресурси се 
запазват над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов. 

Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право, и 
идентифициран въз основа на най-
добрите налични научни препоръки и 
обменената между Съюза и съответната 
трета държава информация относно 
общото риболовно усилие, упражнявано 
върху засегнатите запаси, от всички 
риболовни флоти, с цел да се 
гарантира, че риболовните ресурси се 
запазват над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов. 

Or. en

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Споразуменията за устойчиво 
рибарство предвиждат, че 
риболовните разрешителни, които се 
отнасят за запасите в трети 
държави, се дават само на риболовни 
кораби, които са плавали под флага на 
ЕС през 24-те месеца, предхождащи 
искането на разрешение за риболов. 
Риболовните кораби на Съюза не 
извършват дейност в трета държава, 
с която Европейският съюз е 
договорил споразумение за устойчиво 
рибарство извън рамките на 
разпоредбите на това споразумение.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Зачитането на демократичните 
принципи и правата на човека, както 
са определени във Всеобщата 
декларация за правата на човека и 
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други международни инструменти за 
правата на човека, както и на 
принципа на правовата държава, 
следва да бъде основен елемент на 
споразуменията за устойчиво 
рибарство. 

Or. en

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Следва да се извършват 
независими оценки на въздействието 
на всеки протокол преди началото на 
преговорите за следващия, като те 
следва да включват информация 
относно улова и риболовните 
дейности. Тези оценки следва да 
бъдат публично достъпни.

Or. en

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) да поеме част от разходите за достъп 
до риболовните ресурси във водите на 
трети държави;

а) да поеме част от разходите за достъп 
до риболовните ресурси във водите на 
трети държави с дългосрочната цел за 
поемане на пълните разходи на 
бенефициерите на достъп до риболов;

Or. en
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да се създаде рамката за управление, 
включително разработването и 
поддържането на необходимите научни 
и изследователски институции, 
способността за наблюдение, контрол и 
надзор и другите елементи за 
изграждане на капацитет, свързани с 
развитието на политика за устойчиво 
рибарство, провеждана от третата 
държава. Тази финансова помощ е 
обвързана с постигането на конкретни 
резултати.

б) да се създаде рамката за управление, 
включително разработването и 
поддържането на необходимите научни 
и изследователски институции, 
способността за наблюдение, контрол и 
надзор и другите елементи за 
изграждане на капацитет, механизми за 
прозрачност, участие и отчетност, 
свързани с развитието на политика за 
устойчиво рибарство, провеждана от 
третата държава. Тази финансова помощ 
е обвързана с постигането на конкретни 
резултати.

Or. en

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Без да се засягат правомощията за 
наблюдение, предоставени на 
съвместните комисии, установени 
съгласно споразуменията за устойчив 
риболов с трети държави, такава 
помощ подлежи на открит и ясен 
механизъм за преглед, включително на 
публично достъпни финансови одити 
и независими оценки на резултатите 
от финансовата помощ, 
предоставена от Комисията. 

Or. en


