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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент, относно риболова с капани „алмадраба“1

1. „Алмадраба“ е един от най-старите известни риболовни методи за улов на червен 
тон.  

2. Методът е щадящ за морската среда поради сезонния си и местен характер, 
структурата на пасивните риболовни уреди, ниското потребление на енергия и 
ниското генериране на отпадъци.

3. Съществуват и други причини за слабото му въздействие върху околната среда, 
като например това, че рибата остава в капана за кратко време, както и размерът на 
мрежата, който гарантира, че приловът е сведен до минимум, както и фактът, че 
уловените риби са възрастни екземпляри, които вече са се развъдили и са хвърлили 
хайвера си.

4. Този метод създава около 43 работни места на плавателен съд, сравнено с 10 на 
риболовните кораби за улов на риба тон с гриб в Средиземноморието или корабите 
с повърхностни парагади, чиято дейност се развива в международни води.  

5. Съветът и Комисията се приканват да приложат мерки, насочени към защитата на 
„алмадраба“. 

6. Съветът и Комисията са също така призовани да:

– разгледат възможността за допълнителна научна квота за „алмадраба“, за да 
бъдат оценени последиците от плана за възстановяване, който гарантира 
финансовата рентабилност на рибарството;

– направят възможен достъпа до нови субсидии и да насърчат създаването на 
МСП, свързани с „алмадраба“, които осигуряват стойност и заетост;

– подкрепят инициативата за включването на „алмадраба“ в списъка на ЮНЕСКО 
за обекти на световното културно наследство. 

7. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията..

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я и се предава на нейните адресати, без това да задължава 
Парламента.


