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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно осигуряване на постигането на целите на задължението за разтоварване 
съгласно член 15 от общата политика в областта на рибарството 
(2019/2177(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г. относно общата политика в областта на 
рибарството1,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 2019/1241 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 г. за опазване на рибните ресурси и защита на морските 
екосистеми чрез технически мерки2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 7 юни 2019 г. относно актуалното 
състояние на общата политика в областта на рибарството и консултацията 
относно възможностите за риболов за 2020 г. (COM(2019)0274),

– като взе предвид докладите на Европейската агенция за контрол на рибарството 
(EFCA), в които се оценява спазването на задължението за разтоварване на 
сушата за Северно море (2016 – 2017 г.), северозападните води (2016 – 2017 г.) и 
за скумрията в Северно море и северозападните води (2015 – 2017 г.),

– като взе предвид докладите от пленарното заседание на Научния, технически и 
икономически комитет по рибарство (НТИКР) (PLEN 20-01, 19-01, 18-01 и 17-01),

– като взе предвид член 54 от своя правилник,

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

А. като има предвид, че изхвърлянето на улов е обичайна практика в областта на 
рибарството за връщане на нежелания улов в морето, независимо дали е мъртъв 
или жив, поради маломерни индивиди, причини, свързани с възможността за 
пазарна реализация, липсата на квоти или правила за състава на улова;

Б. като има предвид, че нежеланият и изхвърляният улов представлява съществена 
загуба на природни ресурси и има неблагоприятно въздействие върху устойчивата 
експлоатация на рибните запаси и морските екосистеми, както и върху 
финансовата жизнеспособност на различните видове риболов;

В. като има предвид, че изхвърляният улов представлява около 23% от световния 
улов; като има предвид, че исторически високите равнища на изхвърляне на улов 
в някои риболовни райони на ЕС породиха сериозен проблем за дългосрочната 
устойчивост на рибарството в ЕС и подкопаха доверието в политиката на Съюза в 

1 ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
2 ОВ L 198, 25.7.2019 г., стр. 105.
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областта на рибарството;

Г. като има предвид, че забраната на практиката на селективно изхвърляне с цел 
повишаване на качеството (изхвърляне на риба, годна за предлагане на пазара), 
въведена в ЕС през 2010 г., се прилага по неудовлетворителен начин;

Д. като има предвид, че общата политика в областта на рибарството (ОПОР), 
реформирана през 2013 г., въведе целта Съюзът постепенно да премахне 
изхвърлянето на улов, като избягва и намалява нежелания улов, доколкото е 
възможно, и като гарантира, че уловът се разтоварва на сушата;

Е. като има предвид, че задължението за разтоварване,  чието постепенно въвеждане 
продължи четири години (2015  – 2019 г.), прави задължително разтоварването на 
сушата и приспадането от приложимите квоти на целия улов на регулирани 
видове във водите на ЕС или от кораби на ЕС в международни води и забранява 
използването на маломерна риба за пряка консумация от човека;

Ж. като има предвид, че задължението за разтоварване не е пълна забрана за 
изхвърляне на улов, тъй като се прилага само за регулирани видове (общ 
допустим улов (ОДУ) и риболов с регулирани усилия, за който е определен 
минимален размер) и включва изключения за висока способност за оцеляване и до 
5% de minimis в случаите, когато е трудно да се постигне увеличаване на 
селективността или когато обработката на нежелания улов води до прекомерни 
разходи;

З. като има предвид, че няколко трети държави и самоуправляващи се територии са 
установили забрани за изхвърляне в различна степен, включително Канада, 
Фарьорските острови, Норвегия, Исландия, Чили и Нова Зеландия;

1. потвърждава общата цел на ЕС за осигуряване на устойчива експлоатация на 
рибните запаси и опазване на морските екосистеми; подчертава, че намаляването 
на изхвърлянията и свеждането до минимум на нежелания улов е приоритет на 
публичната политика, оформен в отговор на опасенията във връзка с отчетността, 
опазването и разхищението на природни ресурси, както и на научната 
необходимост от пълно отчитане на всички източници на смъртност от риболов;

2. признава, че въвеждането на задължението за разтоварване представлява 
значителна промяна в управлението на рибарството в ЕС – от регистрирането на 
разтоварванията към система, която да регистрира целия улов – и неизбежно има 
редица краткосрочни и дългосрочни екологични и икономически последици;

3. подчертава постигнатия напредък по отношение на сътрудничеството между 
заинтересованите страни и предприетите стъпки за подобряване на 
селективността; отбелязва обаче, че изпълнението на задължението за 
разтоварване като цяло остава на ниско равнище и че изхвърлянето на улов се 
извършва с темпове, приблизително сравними с годините преди въвеждането на 
задължението за разтоварване;

4. отбелязва, че задължението за разтоварване породи опасения в риболовната 
промишленост, особено при смесения риболов, изложен на потенциални случаи 
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на блокиращи видове и преждевременно преустановяване на риболова; 
приветства предприетите до момента мерки – размяна на квоти и пулове от квоти 
за видовете от прилова – и подчертава необходимостта от по-нататъшно 
разработване на ефективни планове за намаляване на прилова с цел 
възстановяване на уязвимите запаси;

5. подчертава потенциалното използване на изключенията (висока способност за 
оцеляване и de minimis), предвидени в регламента, за да се улесни прилагането и 
да се противодейства на потенциални случаи на блокиране; припомня, че трябва 
да бъдат предоставени надеждни и точни доказателства и данни, и препоръчва 
процесът на предоставяне на освобождавания да бъде рационализиран, 
включително по-добро събиране на данни;

6. припомня, че задължението за разтоварване не е самоцел, а инструмент за 
насърчаване на подобрения в рибарството и оперативното поведение, 
стимулиране на разработването и използването на по-селективни уреди за 
свеждане до минимум на нежелания улов и подобряване на документацията за 
улова с цел по-добро разбиране и научна оценка на рибните запаси; признава, че 
макар постигането на тази крайна цел да изисква време и достатъчно познания, са 
необходими повече усилия за насърчаване на общо разбиране за нея и за 
пълноценно използване на задължението за разтоварване на сушата като средство 
за постигането ѝ;

7. отбелязва, че равнищата на изхвърляне на улов се различават значително при 
различните риболовни дейности и морски басейни, което води до схващането, че 
подходът „едно правило за всички“ може да не е оптималната стратегия за 
насърчаване на рибарите да станат по-селективни; призовава Комисията да 
установи основните недостатъци и да предложи адаптирани и съобразени с 
конкретните нужди решения за конкретни риболовни дейности за всеки морски 
басейн;

8. припомня, че настоящата правна рамка предоставя правното основание на 
държавите членки да работят активно заедно, за да определят правилата за 
селективен риболов по по-гъвкав начин и да използват научно доказани 
инструменти за смекчаване на последиците от изменението на климата; призовава 
държавите членки да засилят сътрудничеството си чрез регионален подход, 
включително чрез участието на съответните заинтересовани страни и 
консултативни съвети, и да използват за тази цел предоставените им субсидии; 
отново изтъква необходимостта да се гарантират еднакви условия на конкуренция 
при изпълнението на задължението за разтоварване на сушата;

9. приветства резултатите от последните научни изследвания (напр. DiscardLess, 
MINOUW и LIFE iSEAS) относно иновативната селективност на риболовните 
уреди, стратегиите за избягване и модификациите на корабите с цел справяне с 
нежелания улов на борда;

10. подчертава, че ефективните системи за управление на рибарството, включително 
възможността да се използват всички елементи за правилно изпълнение на 
задължението за разтоварване и за постигане на целите на ОПОР, трябва да бъдат 
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подкрепени от точна и надеждна документация за улова и научни данни; 
призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за пълно 
прилагане на приложимото законодателство на ЕС, ако е необходимо, и да 
предприемат допълнителни действия за гарантиране на пълна документация и 
събиране на данни;

11. изразява загриженост относно липсата на подходящ контрол върху 
разтоварването на сушата и спазването на това задължение и подчертава 
отрицателното й въздействие върху устойчивостта; призовава за по-добро 
използване на новите технологии и цифровите решения и за засилване на 
сътрудничеството между риболовния сектор и органите на държавите членки с 
цел бързо подобряване на контрола;

12. подчертава, че въпреки че подобряването на селективността трябва да бъде 
основен приоритет, изпълнението на задължението за разтоварване изисква 
разработването на междусекторен подход и ясни стимули, които да насърчават 
най-добрите практики за смекчаване на последствията; препоръчва следните 
съпътстващи мерки и инструменти за управление:

а. използване на инструменти, основаващи се на квоти: разпределението на 
квотите в съответствие с очаквания състав на улова, по-нататъшното 
използване на корекции чрез размяна на квоти с други държави членки и 
разпределянето на прогнозния дял на изхвърлянията от квотите за рибари, 
които изберат да използват по-селективни риболовни уреди;

б. прилагане на подход за морско пространствено планиране с цел избягване на 
изхвърлянето на улов чрез насочване на рибарите към райони, в които има 
по-малка вероятност за наличие на маломерна риба;

в. предоставяне на по-голяма гъвкавост, за да се даде възможност на рибарите 
да избират решения относно риболовните уреди, съчетани с по-голяма 
отговорност за документацията (пълно документиране на улова);

г. предоставяне на гъвкави механизми за одобряване на нови видове 
селективни уреди, за да се стимулират заинтересованите страни да 
кандидатстват за пилотни проекти и да изпълняват такива проекти;

д. предоставяне на изключителен достъп до места или периоди за извършване 
на риболов с цел насърчаване на селективността;

е. приемане на стратегии за използване на нежелан улов, различен от този за 
консумация от човека;

ж. разработване на план за нежелан улов и/или регионални планове за прилов с 
участието на държавите членки и риболовната промишленост и с подкрепата 
на Европейския фонд за морско дело и рибарство;

з. използване и разработване на инструменти за изкуствен интелект с цел 
повишаване на селективността и контрола;
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13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.


