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Относно: Становище на комисията по рибно стопанство относно сключването на 
Споразумение за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното 
кралство 2020/0382(NLE)

Уважаеми председатели,

В рамките на посочената по-горе процедура комисията по рибно стопанство беше 
приканена да представи становище относно одобрението на Споразумението за търговия 
и сътрудничество между ЕС и Обединеното кралство, което влезе временно в сила на 1 
януари 2021 г. в очакване на приключването на процедурата на одобрение на 
Парламента.

Предвид краткия срок, в който Европейският парламент следва да изрази  позиция по 
това изключително важно споразумение, координаторите на комисията по рибно 
стопанство решиха да предоставят своето становище под формата на писмо (член 56, 
параграф 1, втора алинея), което да бъде приложено в своята цялост към препоръката на 
Парламента за одобрение. Посоченото становище, изготвено от г-н Франсоа-Ксавие 
Белами, постоянен докладчик на комисията PECH относно оттеглянето на Обединеното 
кралство от ЕС, беше представено и обсъдено в комисията по рибно стопанство на 25 
януари и на няколко заседания на координаторите. 
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От името на комисията по рибно стопанство приложено Ви изпращаме становището 
относно Споразумението за търговия и сътрудничество между ЕС и Обединеното 
кралство, прието с голямо мнозинство от координаторите чрез писмена процедура на 2 
февруари 2021 г.

С уважение,

Пиер Карлескинд

копие до: Координиране на законодателството
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– като взе предвид препоръката на Европейския парламент относно преговорите за 
ново партньорство с Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, 
приета на 18 юни 2020 г.  (A9-0117/2020), най-вече частта относно рибното 
стопанство,

А. като има предвид, че катастрофалният сценарий на липса на споразумение беше 
избегнат в последния момент, като по този начин бяха спестени непосредствени и 
значителни щети за стотици хиляди преки и непреки работни места в секторите на 
рибарството, аквакултурите и преработвателната промишленост на Съюза, 
многобройните крайбрежни територии и крайбрежни общности, които той 
подкрепя, както и прилагането на устойчиви правила за защита на морските 
видове и биологичното разнообразие; като има предвид, че споразумението все 
пак оказва отрицателно въздействие върху рибарите и рибарските общности, като 
някои сектори и общности ще понесат огромни отрицателни последици; 

Б. като има предвид емблематичното измерение на рибарството при обсъждането на 
споразумението;

Комисията по рибно стопанство:

1. Изразява своето облекчение във връзка с постигането на споразумение в областта 
на рибарството като неразделна част от всеобхватното споразумение, което 
запазва възможността за достъп до водите, ресурсите и пазарите на 
заинтересованите страни; признава работата на преговарящия екип на ЕС за 
опазване на риболовните дейности и принципа на устойчиво управление на 
ресурсите, споделяни в продължение на няколко десетилетия с Обединеното 
кралство, и благодари на екипа за постоянния му ангажимент към европейския 
риболовен сектор;

2. изразява съжаление обаче за окончателната загуба на 25% от стойността на 
историческите риболовни права, притежавани от европейските флотове във 
водите на Обединеното кралство; припомня, че това намаление, макар и по-малко 
вредно от пълното затваряне на водите на Обединеното кралство, все пак 
представлява значителна загуба за засегнатите оператори в сектора, по-специално 
на териториите и общностите, които са най-зависими от тези риболовни зони;

3. потвърждава голямата си загриженост относно положението след преходния  
период от пет години и половина, след който тази загуба от 25% ще бъде напълно 
ефективна; призовава Комисията да приеме всички необходими гаранции, така че 
балансът, постигнат с Обединеното кралство, да не бъде поставян под въпрос в 
края на този период, и по-специално, че прагът на намаляване с 25% никога не се 
надвишава и че реципрочният достъп продължава да се предоставя;  във връзка с 
това изразява загриженост относно факта, че Съветът за партньорство има право 
да изменя приложения FISH 1, 2 и 3; изисква Парламентът да бъде консултиран 
преди всяка подобна промяна; призовава Комисията да публикува и, ако е 
необходимо, бързо да задейства всички средства, с които разполага, за да 
гарантира, че клаузите на настоящото споразумение се спазват постоянно;

4. подчертава, че към момента е от съществено значение да се гарантират на 
рибарите предвидими и дългосрочни условия и видимост, които са абсолютно 
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необходими за управлението на тяхната дейност и за осъществяването на 
необходимите инвестиции, много от които вече са били замразени в продължение 
на четири години поради несигурността, породена от периода на преговори;

5. изразява особена загриженост във връзка с рисковете, свързани с прилагането на 
споразумението след края на периода на приспособяване, тъй като единствените 
разпоредби по отношение на достъпа до водите предвиждат страните да 
провеждат годишни преговори „добросъвестно и с цел осигуряване на взаимно 
удовлетворяващ баланс между интересите на двете страни“; припомня също така 
значението на европейския капитал, инвестиран в кораби, плаващи под знамето на 
Обединеното кралство, и необходимостта от продължаване на възможностите за 
инвестиции в свързани с рибарството предприятия между ЕС и Обединеното 
кралство с оглед на осигуряването на  заетост и икономическите ползи и за двете 
страни; поради това изразява загриженост относно възможните ограничения на 
флага на корабите, изискването общият или част от общия улов да се разтоварва в 
пристанища на Обединеното кралство или всякакви други рискове за инвестиции 
в сектора на рибарството, по-специално като се има предвид потенциалното 
въздействие на резерва № 13 („Рибарство и води“), направена от Обединеното 
кралство към ПРИЛОЖЕНИЕ SERVIN-2 към споразумението;

6. подчертава дълбоката си загриженост във връзка с последиците от възможността 
Обединеното кралство да се отклони от регламентите на Съюза относно 
техническите мерки и друго свързано с тях законодателство на Съюза в областта 
на околната среда; припомня, че споразумението задължава всяка страна да 
обоснове точно недискриминационния характер на всяко развитие в тази област и 
необходимостта, в светлината на научно проверими данни, да се гарантира 
дългосрочна устойчивост на околната среда; призовава Комисията да бъде 
особено бдителна по отношение на спазването на тези условия и да реагира 
решително, в случай че Обединеното кралство действа по дискриминационен 
начин;

7. подчертава риска от нарушаване на пазарните условия и от създаване на 
неравнопоставени условия на конкуренция и екологични рискове поради 
възможни различия по отношение на устойчивостта между Обединеното кралство 
и ЕС; призовава Комисията да гарантира, че Обединеното кралство не се 
отклонява от целта на ЕС за прекратяване на прекомерния риболов;

8. призовава Комисията да гарантира, че лицензите за риболов се издават в разумен 
срок, за да се избегне всякакъв риск от дискриминация при запазване на достъпа 
до водите на Обединеното кралство; счита, че следва да се обърне специално 
внимание на лицензите за достъп до зоната от 6—12 мили, на изясняването на 
правилата и процедурите за корабите, които не са извършвали дейност преди 
2016 г., както и на възможността за прехвърляне на права на достъп на нов кораб, 
в случай че друг кораб напусне флота;

9. изразява загриженост по отношение на последиците от различните правила, 
приложими за териториите със специален статут по отношение на Обединеното 
кралство, по-специално зависимите от Британската корона територии и 
отвъдморските територии. призовава Комисията да обърне специално внимание 
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на особеностите на департамента Гърнзи, Байлиуик на Джърси и остров Ман по 
отношение на прилагането на споразумението, и по-специално да гарантира 
балансирано, устойчиво и дългосрочно решение относно достъпа до тези води, 
което да е равностойно на споразумението от Гранвил залив; изразява съжаление, 
че капиталовият флот на ЕС и смесеният капиталов флот, опериращ в 
отвъдморските територии на Обединеното кралство, като например островите 
Малвинските острови/Фолкландските острови, ще трябва да плащат мита, когато 
изнасят улова си за Съюза, и настоятелно призовава Комисията и Съвета да 
направят оценка на всички възможности за гарантиране на преференциален 
достъп до пазарите на ЕС в областта на рибарството в съответствие с условията, 
предвидени в споразумението между Европейския съюз и Обединеното кралство;

10. изразява загриженост по отношение на рисковете и въздействието на евентуални 
важни ограничения върху бъдещите възможности за риболов на ЕС, по-специално 
при смесения риболов, като се вземат предвид разпоредбите, приложими по-
специално за видовете, за които не се предвиждат квоти;

11. призовава за поддържането на прост механизъм за обмен на квоти между 
страните и организациите на производителите;

12. припомня, че в резултат на споразумението риболовният сектор на ЕС ще понесе 
значителни икономически загуби; поради това счита, че е от приоритетно 
значение, обезщетението, което трябва да бъде предвидено в резерва във връзка с 
Брексит, да бъде съизмеримо с щетите, понесени от сектора и рибарските 
общности, като се вземат предвид всички преки и косвени последици от 
споразумението;

13. подчертава, че временно прилаганото споразумение вече е причинило конфликти 
и неудовлетворително объркване, допълнителни разходи и финансови загуби за 
рибарите, особено за тези, които са свикнали да използват водите на зависимите 
от Британската корона територии, както и отслабени вериги на доставки за 
търговците на дребно; подчертава необходимостта заинтересованите лица в този 
сектор да бъдат включени в изпълнението на настоящото споразумение и 
неговите бъдещи оценки, с оглед на докладването и разрешаването на всякакви 
трудности, които могат да възникнат;

14. приветства факта, че механизмът за консултации чрез Специализирания комитет 
по рибно стопанство, дава възможност за наблюдение на изпълнението на 
настоящото споразумение, и призовава за бързото му създаване, след като бъде 
предоставена подробна информация относно неговата роля и състав; посочва, че 
Европейският парламент трябва да бъде включен в този орган и да бъде редовно 
информиран за неговите оценки на споразумението; настоятелно призовава 
Комисията редовно да докладва на комисията по рибно стопанство относно 
прилагането на споразумението, включително относно развитието на годишните 
преговори относно възможностите за риболов и достъпа до водите;

15. въпреки тези неясноти споразумението като цяло запазва благоприятна рамка за 
рибарството; следователно комисията по рибно стопанство приканва водещите 
комисии по външни работи и по международна търговия да препоръчат 
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одобрението на Споразумението за търговия и сътрудничество между 
Европейския съюз, от една страна, и Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия, от друга страна.


