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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 
 

Споразумението за създаване на Главна комисия по въпросите на риболова в 
Средиземноморския регион („GFCM“) съгласно разпоредбите на член XIV от 
учредителния акт на ФАО бе одобрено от Конференцията на ФАО през 1949 г. и влезе 
в сила през 1952 г. През 1963, 1976 и 1997 г. бяха одобрени изменения на това 
Споразумение. Европейската общност се присъедини към GFCM на 16 юни 1998 г. с 
Решение 98/416/ЕО1. Държавите — членки на ЕС, от Средиземноморския и 
Черноморския регион също са страни по това Споразумение. 

GFCM е така наречена регионална организация за управление на рибарството (РОУР), 
която има за цел насърчаване на развитието, опазването, рационалното управление и 
най-доброто използване на живите морски ресурси, както и устойчивото развитие на 
аквакултурата в Средиземно и Черно море. 

През 2013 г. започна изменение на Споразумението за GFCM след приключил през 
2011 г. преглед на изпълнението, в резултат на който се стигна до заключението, че 
Споразумението следва да бъде изменено, за да се уточнят целите и функциите на 
GFCM и да се засили ефективността ѝ.  

По измененото Споразумение бяха проведени преговори с договарящите страни в 
GFCM. Правната служба на ФАО също взе участие в обсъждането. Съветът 
упълномощи Комисията да води преговори от името на Съюза по въпроси от 
компетентността на Съюза. Преговорите бяха проведени от държавите членки и 
Комисията съгласно съответните им области на компетентност съобразно условията на 
мандата. В хода на преговорите държавите членки и Комисията извършваха редовна и 
тясна координация помежду си през целия процес на преговори.   

На 38-ото годишно заседание на GFCM, проведено в периода 19—24 май 2014 г., 
договарящите страни в GFCM одобриха изменено Споразумение за създаване на 
Генерална комисия по рибарство за Средиземно море.  

С измененото Споразумение се ревизират структурата и съдържанието на действащото 
Споразумение с цел последното да бъде приведено в съответствие със съвременните 
инструменти на РОУР. Основните въведени промени са, както следва: 

– по-ясно обяснение на целта и основните принципи на Споразумението за 
GFCM. В новото Споразумение се поставя ясна обща цел за биологична, 
социална, икономическа и екологична устойчивост на живите морски ресурси. 
С него се въвеждат и определения на термините, които са необходими за 
правилното тълкуване на Споразумението. По-добре определени функции на 
GFCM, които включват насърчаване на общото управление на рибарството 
чрез многогодишни планове за управление, създаването на зони с ограничения 
за риболов и събирането и разпространението на данни. В тази връзка новото 
Споразумение включва основни елементи на общата политика в областта на 
рибарството по отношение на целта за максимален устойчив улов, 
екосистемния подход и подхода на предпазливост, намаляването на 
изхвърлянето на улов, борбата с незаконния, недеклариран и нерегулиран 
риболов;  

– разпоредби за определянето на мерки/санкции за решаване на случаите на 
неспазване от страна на членове/страни, които не са членове; 

                                                 
1 ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 34–35. 
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– създаване на ясно определен механизъм за уреждане на спорове, в случай че 
възникнат такива между договарящите страни.  

Измененото Споразумение е в съответствие с основните цели на общата политика в 
областта на рибарството.  

Целта на предложението е да бъде сключено измененото Споразумение за GFCM от 
името на Европейския съюз. 

Текстът на измененото Споразумение, приложен към предложението за решение на 
Съвета, ще бъде подложен на окончателна правна проверка от ФАО, която се очаква да 
приключи през октомври 2014 г. Поради това текстът може да претърпи промени, 
които не се очаква да бъдат промени по същество. С цел да се избегне ненужното 
забавяне при сключване на измененото Споразумение, Комисията представя 
настоящото предложение. Комисията ще вземе необходимите мерки, за да може 
валидираният от ФАО текст да бъде представен на Съвета преди началото на 
обсъжданията в работната група на Съвета.  

Съветът се приканва да приеме предложението възможно най-бързо след одобрението 
на Европейския парламент. 
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Предложение за 

РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА 

относно сключването от името на Европейския съюз на измененото Споразумение 
за създаване на Генерална комисия по рибарство за Средиземно море 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 
член 43, параграф 2 във връзка с член 218, параграф 6, буква а) от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия2, 

като взе предвид одобрението на Европейския парламент3, 

като има предвид, че: 

(1) Споразумението за създаване на Главна комисия по въпросите на риболова в 
Средиземноморския регион („GFCM“), сключено и одобрено на петата сесия на 
Конференцията на ФАО през 1949 г., влезе в сила на 20 февруари 1952 г.  

(2) С приемането от Съвета на Решение 98/416/ЕО от 16 юни 1998 г. за 
присъединяване на Европейската общност към Генералната комисия по 
риболова в Средиземно море4 Европейската общност стана договаряща страна в 
GFCM. 

(3) По силата на член 1, трета алинея от Договора за Европейския съюз 
Европейският съюз замени Европейската общност и стана неин правоприемник.  

(4) На 15 ноември 2013 г. Съветът упълномощи Комисията да води преговори от 
името на Съюза за изменения на Споразумението за GFCM по въпроси от 
компетентността на Съюза. 

(5) Преговорите бяха проведени от държавите членки и Комисията съгласно 
съответните им области на компетентност съобразно мандата и в тясна 
координация помежду им. 

(6) Преговорите приключиха успешно на заседанието на GFCM, проведено в 
периода 19—24 май 2014 г., на което бе одобрен с консенсус текст на 
измененото Споразумение.  

(7) Целта на изменението е да се модернизира GFCM и да се засили ролята ѝ в 
опазването на рибните ресурси в нейната област на компетентност.  

(8) Целите, общите принципи и функциите на GFCM бяха преразгледани и 
разширени, за да се гарантира дългосрочното опазване и устойчивото 
използване на живите морски ресурси и тяхната околна среда.  

                                                 
2 ОВ С [...], [...] г., стр. [...]. 
3 ОВ С [...], [...] г., стр. [...]. 
4 ОВ L 190, 4.7.1998 г., стр. 34–35. 
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(9) Измененото Споразумение е в съответствие с принципите на общата политика 
на Съюза в областта на рибарството и следователно е в интерес на Съюза да го 
одобри,  

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:  

Член 1 
С настоящото се сключва измененото Споразумение за създаване на Генерална комисия 
по рибарство за Средиземно море, съдържащо се в приложението. 

Член 2 
Председателят на Съвета определя лицето, упълномощено да нотифицира ФАО, от 
името на Европейския съюз, за приемането на измененото Споразумение от страна на 
Европейския съюз.  

Член 3 
Настоящото решение влиза в сила 20 дни след публикуването му в Официален вестник 
на Европейския съюз. То се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. 
Датата на влизане в сила на измененото Споразумение за създаване на Генерална 
комисия по рибарство за Средиземно море се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.  
Съставено в Брюксел на […] година. 

 За Съвета 
 Председател 


