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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно „Повече риба в моретата?“ Мерки за насърчаване на възстановяването 
на запасите над максималния устойчив улов (МУУ), включително зони за 
възстановяване на рибните ресурси и защитени морски зони
(2019/2162(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 3, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и 
членове 11 и 191 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид Регламент (ЕС) №1380/2013 относно общата политика в 
областта на рибарството (ОПОР),

– като взе предвид Директива 2008/56/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова директива за морска стратегия),

– като взе предвид Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕО 
на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици,

– като взе предвид Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г., 
изложена в съобщението на Комисията от 20 май 2020 г., озаглавено „Стратегия 
на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. – Да върнем природата в живота 
ни“ (COM(2020)0380),

– като взе предвид Доклада за 2019 г. за глобална оценка на биологичното 
разнообразие и екосистемните услуги на Междуправителствената научно-
политическа платформа на ООН за биологичното разнообразие и екосистемните 
услуги (IPBES),

– като взе предвид резолюцията на Международния съюз за опазване на природата 
(IUCN) от 2016 г. относно увеличаването на покритието на защитените морски 
зони за ефективно опазване на морското биологично разнообразие,

– като взе предвид своята резолюция от 16 януари 2020 г. относно петнадесетото 
заседание на Конференцията на страните (COP15) по Конвенцията за биологично 
разнообразие1,

– като взе предвид доклада на Световната банка от 2017 г., озаглавен „Нов поглед 
върху потъналите милиарди: напредък и предизвикателства в световното морско 
рибарство“,

– като взе предвид доклада на Комисията от 1 октомври 2015 г. относно 

1 Приети текстове, P9_TA(2020)0015
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постигнатия напредък в изграждането на морски защитени територии (съгласно 
изискванията на чл. 21 от Рамковата директива за морска стратегия 2008/56/EО) 
(COM(2015)0481),

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0000/2020),

А. като има предвид, че общата политика в областта на рибарството (ОПОР) има за 
цел да гарантира, че свързаните с риболова и аквакултурата дейности са 
екологично устойчиви в дългосрочен план, както и постепенното възстановяване 
и поддържане на популациите на рибни запаси над нивата на биомаса, 
позволяващи максимален устойчив улов (МУУ);

Б. като има предвид, че Рамковата директива за морска стратегия (РДМС) има за цел 
защитата и опазването на морската среда, предотвратяването на нейното 
влошаване, възстановяването на морските екосистеми и постигането на добро 
екологично състояние на морските води на ЕС до 2020 г.;

В. като има предвид, че приетите в рамките на ОПОР мерки за управление на 
рибарството започват да дават резултати, тъй като броят на експлоатираните на 
устойчиви равнища рибни запаси нараства, като по този начин се създават 
условия за по-високи добиви от запасите, които до неотдавна са били 
свръхексплоатирани;

Г. като има предвид, че по данни на Научния, технически и икономически комитет 
по рибарство (НТИКР) все още около 38% от запасите в североизточната част на 
Атлантическия океан и около 92% в Средиземно море са свръхексплоатирани, 
въпреки законовото изискване за прекратяване на прекомерния улов в срок до 
2020 г.;

Д. като има предвид, че риболовът при максимален икономически улов (МИУ) се 
отнася до равнището на улов, при което социалните, екологичните и 
икономическите ползи за обществото са максимизирани, което подобрява 
устойчивостта на сектора;

Е. като има предвид, че Международният съюз за опазване на природата и 
природните ресурси (IUCN) призовава най-малко 30% от всички морски 
местообитания да бъдат трансформирани до 2020 г. в мрежа от защитени морски 
зони (ЗМЗ) с висока степен на защита наред с други ефективни мерки за опазване 
на района, като целта е да не се извършват добивни дейности в поне 30% от 
океанските води;

Ж. като има предвид, че в стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 
г., се призовава за правно обвързваща цел за защита на най-малко 30% от 
морската територия на ЕС и за това 10% от морската територия на ЕС да бъде 
строго защитена;

З. като има предвид, че загубата на морско биологично разнообразие има социално-
икономическо въздействие върху сектора на рибарството, крайбрежните 
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общности и обществото като цяло и поради това следва да бъде предотвратена; 
като има предвид, че според Световната банка възстановяването на рибните 
популации би донесло по-големи икономически ползи от сегашното състояние на 
морските рибни популации;

И. като има предвид, че съществува категоричен научен консенсус, че ЗМЗ са от 
полза за рибарството поради разпространението на ефектите и положителното им 
въздействие върху набирането на персонал;

Подобряване на управлението на рибарството с цел прекратяване на прекомерния 
улов

1. отново призовава за пълно прилагане на ОПОР с цел възстановяване и 
поддържане на популациите на рибни запаси над нивата на биомаса, позволяващи 
максимален устойчив улов;

2. призовава Комисията и държавите членки да засилят научния обхват с цел 100% 
от рибните запаси, експлоатирани в европейски води, да бъдат оценени най-късно 
до 2025 г. и МУУ да може да бъде изчислен за всички тези запаси;

3. настоятелно призовава Комисията да засили прилагането на екосистемния подход 
към управлението на рибарството, за да се сведе до минимум отрицателното 
въздействие върху морските екосистеми, рибните запаси и обществото;

4. призовава Комисията да продължи да подкрепя плановете за подобряване на 
селективността и да вземе под внимание резултатите от проучвания, които 
показват неблагоприятното въздействие на риболовните техники, като например 
дънните съоръжения или устройствата за привличане на рибата, като строго 
ограничи тяхното използване;

5. счита, че ЕС следва да надхвърли границите на настоящите практики за 
управление на рибарството и да насърчи прехода към риболов с ниско 
въздействие с цел възстановяване на рибните запаси и на морските екосистеми;

6. счита, че МУУ не следва да бъде единственият показател, свързан с управлението 
на рибарството в ЕС, и че следва да се използва и максималния от икономическа 
гледна точка улов (МИУ);

7. призовава Комисията да търси поетапно научни становища относно МИУ, като се 
започне с най-важните запаси;

8. призовава Комисията да предлага поетапно ОДУ, които да са определени на 
равнището на МИУ за всички запаси в дългосрочен план и за 30% от ОДУ до 
2030 г.;

Разширяване на мрежата от защитени територии и подобряване на нейното 
управление

9. подчертава, че макар Европейският съюз да е постигнал напредък и да изпълнява 
целта за определяне на 10% от водите в Европа като защитени зони, мрежата от 
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ЗМЗ далеч не е напълно ефективна и че само много малък дял от съществуващите 
ЗМЗ имат планове за управление и мерки за защита;

10. приветства предложението на Комисията, включено в нейната стратегия за 
биологичното разнообразие до 2030 г., най-малко 30% от морската територия на 
ЕС да бъде защитена;

11. призовава половината от тази територия, което означава 15% от европейските 
води, да се ползва от високо равнище на защита, което да включва зони, в които 
целият улов и всякаква икономическа дейност са забранени (зони, в които 
риболовът е забранен), зони, в които са забранени само най-разрушителните 
риболовни техники, като дънни съоръжения, и зони за възстановяване на рибните 
запаси съгласно предвиденото в рамките на ОПОР;

12. настоятелно призовава държавите членки да продължат да определят защитени 
морски зони по директивите за птиците и местообитанията и Рамковата директива 
за морска стратегия, за да бъдат постигнати тези цели;

13. призовава за създаването на ЗМЗ като част от съгласувана мрежа от свързани 
зони, включително крайбрежни и дълбоководни морски зони; припомня 
изискването за преустановяване на риболова с дънни съоръжения под 400 m в 
зони, в които е известно, че съществуват или е вероятно да съществуват уязвими 
морски екосистеми (УМЕ);

14. настоятелно призовава Комисията да определи строги насоки за управление на 
ЗМЗ за държавите членки и да установи класификация на ЗМЗ, вземайки предвид 
техния етап на създаване, плановете им за управление и екологичните ползи от 
тях, като се основава на съществуващите насоки, като например световните 
стандарти на IUCN;

15. настоятелно призовава държавите членки да определят по-силни и по-ефективни 
планове за управление на съществуващите ЗМЗ и да въведат по-строги мерки за 
контрол, за да се гарантира спазването на ЗМЗ, включително чрез включване на 
сектора на рибарството;

16. признава, че успехът на ЗМЗ и други защитени зони се приема и приветства от 
рибарите, крайбрежните общности и други заинтересовани страни; поради това 
призовава за включване на сектора на рибарството, включително неговия 
непромишлен компонент, както и на други съответни заинтересовани страни, в 
проектирането, управлението и наблюдението на ЗМЗ;

17. подчертава значението на наличието на цялостен и последователен подход при 
изграждането на ЗМЗ, като не само се ограничават търговските риболовни 
дейности, но и се разглеждат и други дейности, като например проучването и 
експлоатацията на изкопаеми горива, минното дело, едромащабните аквакултурни 
дейности, драгирането, транспорта и любителския риболов;

18. приканва държавите членки да разширят мрежата от зони за възстановяване на 
рибните запаси в рамките на ОПОР;
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Справяне с други фактори на околната среда, които застрашават 
възстановяването на рибните запаси

19. подчертава, че бързите и решителни действия за борба с изменението на климата 
са от съществено значение за опазването на здравето на рибните популации, а 
оттам и за непрекъснатостта на риболовната дейност и за продоволствената 
сигурност в дългосрочен план;

20. подчертава, че възстановяването на рибните запаси също така изисква справяне с 
други антропогенни въздействия, като например намаляване на кислорода и 
увеличаване на киселинността, както и различни източници на замърсяване, които 
оказват въздействие върху възстановяването на рибните запаси, като например 
нитрати, отпадъчни води, торове, пестициди, токсични химикали, замърсяване от 
промишлени дейности и масов туризъм, остатъчни продукти от аквакултури, 
замърсяване с пластмаси и микропластмаси, слънцезащитни кремове, хормони, 
шумово замърсяване, изтичания на нефт и изгубени или изхвърлени риболовни 
съоръжения;

21. призовава Комисията да разгледа тези искания и да им отговори в своя нов план 
за действие за опазване на рибните ресурси и опазване на морските екосистеми, 
който планира да представи до 2021 г., както и във всички предстоящи 
законодателни предложения;

°

° °

22. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

2020 г. е годината, в която трябва да се постигне добро екологично състояние на 
морската среда и всички рибни запаси следва да бъдат експлоатирани на устойчиви 
равнища. Мерките, приети в рамките на ОПОР, започват да дават резултати и броят на 
рибните запаси, експлоатирани на устойчиви равнища, нараства, което дава 
възможност за увеличаване на улова от някои видове, които до неотдавна бяха 
застрашени. Целите, определени от Рамковата директива за морска стратегия и ОПОР, 
обаче не са постигнати. Като се има предвид мащабът на предизвикателството и новите 
опасности, породени от изменението на климата, прилагането само на логиката за 
опазване на ресурсите и опазване на околната среда вече не е достатъчно, а е 
необходимо да се премине към логика за възстановяване. 

Една от основните цели на ОПОР от 2013 г. насам е да се прекрати прекомерният улов 
за всички европейски запаси и да се изпълни целта за максимален устойчив улов за 
равнищата на експлоатация на запасите до 2020 г. Според Научния, технически и 
икономически комитет по рибарство  (НТИКР) 38% от запасите в североизточната част 
на Атлантическия океан и 92% от запасите в Средиземно море продължават да са обект 
на прекомерен улов. Необходимо е пълно прилагане на ОПОР и трябва да се 
предприемат допълнителни мерки.

Не всички запаси биват подлагани на научната оценка, необходима за изчисляване на 
МУУ, въпреки значителната работа, извършена от ICES. Липсата на достатъчно научни 
данни и липсата на ресурси за анализ на тези данни твърде често се използват като 
аргумент, за да се обоснове липсата на ОДУ и квоти за определени видове, особено в 
Средиземно море. Необходимо е Европейската комисия и държавите членки да 
разширят научния обхват с цел най-късно до 2025 г. да бъде извършена оценка на 100% 
от европейските водни запаси и да може да се изчисли МУУ за всички тези запаси. Не е 
приемливо да продължаваме да извършваме риболов на видове, за които няма 
достатъчно данни, излагайки тези видове на риск.

Освен това, ако МУУ позволява стабилизиране на рибните запаси, този подход сам по 
себе си не е достатъчен, за да се възстановят устойчиво рибните запаси. Учените 
разработиха и друг показател – максималния от икономическа гледна точка улов. 
Докато целта на МУУ е да се постигне възможно най-висок устойчив улов, МИУ се 
стреми да се извършва риболов под това равнище, което би подобрило и устойчивостта 
на рибните запаси. Специалният доклад на Междуправителствения комитет по 
изменение на климата относно океаните и криосферата подчерта въздействието на 
изменението на климата върху моретата и рибните популации. В този контекст и за да 
се гарантира продоволствената сигурност в дългосрочен план, е важно да се поддържа 
известен резерв, който да позволи на видовете да издържат на последиците от 
изменението на климата, като същевременно се намалява разходът на гориво. 
Риболовът на равнището на МИУ, при което от най-голямо значение е икономическата 
полза за рибарите, подобрява също така икономическата устойчивост на сектора. МИУ, 
който вече се прилага за на запасите, управлявани изключително от Исландия, 
позволява да се осигурят по-добри приходи за рибарите и би могъл да допринесе за 
възстановяването на запасите, които са изложени на най-голям риск. Комисията трябва 
да поиска научно становище за МИУ и да определи ОДУ на това равнище.
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Подобряването на селективността може също така да отбележи значителен напредък. 
Научните изследвания за разработване на риболовни техники с по-слабо въздействие 
върху морската среда трябва да продължат и Европейският съюз трябва да подкрепи 
тези изследвания. Многобройни проучвания подчертават разрушителното въздействие 
на някои техники, като например използването на риболовни съоръжения в контакт с 
морското дъно или устройствата за привличане на рибата (УПР). Тяхното използване 
трябва да бъде строго ограничено. Ако появата на така наречените „екологични или 
биоразградими УПР“ може да бъде решение на въпроса за замърсяването, причинено от 
УПР, тяхното използване не може да бъде решение в дългосрочен план, като се има 
предвид неизбирателният характер на тази техника.

Дребномащабният непромишлен риболов отдавна използва по-малко вредни техники. 
Този дребномащабен местен риболов, който създава много работни места, предлага 
висококачествени, по-екологосъобразни продукти и представлява бъдещето на 
европейското рибарство. Той трябва да бъде защитен чрез приетите от нас правила и да 
получи справедлив дял от ОДУ и квотите, разпределени за всяка държава.

Мерките по управление на рибарството сами по себе си не могат да отговорят на 
предизвикателството за опазване на океаните. Както е предвидено в ОПОР, така 
наречените пространствени мерки, като например защитени морски зони или зони за 
възстановяване на запаси, могат да спомогнат за възстановяването на рибните запаси, 
като в същото време опазват морското биологично разнообразие.

Инструментите, предвидени както в ОПОР, така и в Рамковата директива за морска 
стратегия (РДМС), Директивата за местообитанията и Директивата за птиците или 
националното законодателство, се прилагат в недостатъчна степен или неправилно или 
са слабо координирани. Някои от тях, като например зоните за възстановяване на 
рибните запаси, предвидени в член 8 от ОПОР, се използват много рядко. 
Администрациите, управляващи тези инструменти, не винаги са едни и същи. 
Съществува необходимост от засилване на връзките между различните инструменти.

Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР) и целите на ООН за устойчиво 
развитие предвиждаха 10% от световните води да бъдат защитени до 2020 г. 
Европейският съюз постигна тази цел през 2017 г., поне на хартия. Учените и 
Международният съюз за опазване на природата (IUCN) препоръчват до 2030 г. да 
бъдат достигнати 30% защитени води. Това искане беше прието от Европейския 
парламент в редица резолюции, а след това от Европейската комисия в стратегията на 
ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. За да бъде постигната, тази цел сега трябва 
да залегне в правото на ЕС и да стане правно обвързваща.

Важно е обаче да се обърне внимание на това, което стои зад тези 10% или 30% 
защитени морски зони. Няколко проучвания показват, че много защитени морски зони 
не разполагат с ефективни планове или мерки за управление. Тази ситуация не трябва 
да продължава. Комисията и държавите членки трябва да ускорят процеса, така че 
всички съществуващи защитени морски зони да разполагат с ефективни планове за 
управление. 

За да се постигне целта за добро екологично състояние на моретата, е важно 
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половината от тези 30% защитени зони – 15% от европейските води – да се ползват с 
високо равнище на защита. Защитените морски зони с високо равнище на защита 
включват зони, в които уловът и всякаква икономическа дейност са забранени (зони, в 
които уловът е забранен), но също и зони за възстановяване на рибните запаси в 
рамките на ОПОР и зони, в които са забранени само най-проблематичните риболовни 
техники в съответствие с местните характеристики и в зависимост от периодите на 
годината. Трябва да бъдат възстановени увредените зони, пострадали от разрушаването 
на околната среда в миналото. За да се гарантира правилното прилагане на 
предложените мерки с течение на времето, прегледът на напредъка следва да се 
извършва на предварително определени интервали от време.

В тези зони с висока степен на защита е важно да се взема предвид не само риболовът, 
но и да се въведат мерки за ограничаване на други отрицателни въздействия, 
причинени от икономически дейности като транспорт, производство на енергия, добив 
на минерали и на изкопаеми горива, масов туризъм, драгажна дейност и интензивни 
дейности в областта на аквакултурите, но също така и за ограничаване на външните 
източници на замърсяване.

От създаването им през 2014 г. са определени много малко зони за възстановяване на 
рибните запаси. Въпреки това, зоните за възстановяване на рибните запаси, като 
„Jabuka/Pomo Pit“, създадени през 2017 г. от Генералната комисия по рибарство за 
Средиземно море (GFCM), вече дават резултати. Приложени на стратегически места, 
където някои видове, включително мерлузата, се възстановяват, те позволиха 
възстановяване на запасите от този вид, видимо извън защитените зона, и подкрепиха 
местните рибари. 

Други примери за защитени морски зони, първоначално създадени за защита на 
определени видове, имаха положителни аспекти за рибните популации. В Швеция в 
част от резервата „Åsvikelandet-Kvädö“ (зона „Натура 2000“ SE0230138) риболовът е 
забранен от 1979 г. насам с цел опазване на морския белоопашат орел. Тази забрана 
доведе до увеличаване на броя и размера на хищните риби (щукови, костурови и т.н.) 
по околните брегове на Балтийско море.

Приемането от страна на рибарите на защитените морски зони е ключов елемент от 
техния успех. От съществено значение е рибарите да бъдат включени в подготовката и 
управлението на защитените зони. Те също така могат да играят роля при 
наблюдението и контрола на защитените морски зони, успоредно с разширяването на 
VMS (спътниковата система за наблюдение на корабите) и засилването на проверките 
на място.

Важно е ресурсите на настоящото и бъдещото ЕФМДР да се мобилизират основно за 
създаването на такива морски зони със защита на високо равнище, обучението на 
заинтересованите страни и управлението и контрола на тези зони.

И накрая, важно е да се подобрят познанията за въздействието на различните 
източници на замърсяване върху морската фауна и флора и да се предприемат 
подходящи мерки за свеждането им до минимум. В доклада по-специално се призовава 
Комисията да разгледа въпроса за замърсяването с нитрати, най-вече в частично 
затворените морета, третирането на отпадъчните води, продуктите за растителна 
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защита, използвани в селското стопанство, промишленото замърсяване, пластмасите и 
микропластмасите, цигарените фасове, слънцезащитните продукти и също така 
хормоните.

Всички тези мерки за управление, технически, пространствени и екологични мерки ще 
позволят не само да бъдат постигнати екологичните цели на ЕС в рамките на един 
екосистемен подход (опазване и възстановяване на морската флора, видове птици и 
др.), но също така да се подобри здравето на рибните запаси и да се извлекат ползи за 
риболовната промишленост в дългосрочен план.


