
PR\1223206BG.docx PE663.071v02-00

BG Единство в многообразието BG

Европейски парламент
2019-2024

Комисия по рибно стопанство

2019/2178(INI)

26.1.2021

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно възстановяването на рибните запаси в Средиземно море – оценка 
и следващи стъпки 
(2019/2178(INI))

Комисия по рибно стопанство

Докладчик: Рафаеле Станканели



PE663.071v02-00 2/11 PR\1223206BG.docx

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ........................3

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ..............................................................................................8



PR\1223206BG.docx 3/11 PE663.071v02-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно възстановяването на рибните запаси в Средиземно море – оценка и 
следващи стъпки 
(2019/2178(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 38 и 39 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 11 декември 2019 г., озаглавено 
„Европейският зелен пакт“ (COM(2019)0640),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 17 септември 2020 г., озаглавено 
„Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.“ (COM(2020)0575),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на 
Съвета от 11 декември 2013 г.1 относно общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР),

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 2019/982 на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 юни 2019 г., който изменя Регламент (ЕС) № 1343/2011 относно 
определени разпоредби за риболова в зоната по Споразумението за GFCM 
(Генералната комисия по рибарство за Средиземно море)

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд за морско дело и рибарство,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/1022 на Европейския парламент и на 
Съвета от 20 юни 2019 година за установяване на многогодишен план за риболова 
на запаси от дънни видове в западната част на Средиземно море,  

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 2017/2107 на Европейския парламент и на 
Съвета от 15 ноември 2017 година за определяне на мерки за управление, 
опазване и контрол, приложими в зоната на Конвенцията на Международната 
комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT).

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 г. 
за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и 
премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов,

– като взе предвид средносрочната стратегия на Генералната комисия по рибарство 
за Средиземно море (GFCM) (2017—2020), която има за цел устойчивото 
развитие на рибарството на Средиземно и Черно море,

– като взе предвид доклада за 2018 г. на Генералната комисия по рибарство за 

1ОВ С 354, 28.12.2013 г., стр. 22.
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Средиземно море (GFCM) относно състоянието на рибарството в Средиземно и 
Черно море,

– като взе предвид Директива (ЕС) 2017/159 на Съвета от 19 декември 2016 година 
за изпълнение на Споразумението във връзка с изпълнението на Конвенцията 
относно условията на труд в сектора на риболова от 2007 година на 
Международната организация на труда, 

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2017/1004 на Европейския парламент и на 
Съвета от 17 май 2017 година за установяване на рамка на Съюза за събиране, 
управление и използване на данни в сектора на рибарството и за подкрепа при 
изготвянето на научни становища във връзка с общата политика в областта на 
рибарството,

– като взе предвид цел 14 „Опазване и устойчиво използване на океаните, моретата 
и морските ресурси за устойчиво развитие“ от резолюцията, приета от Общото 
събрание на ООН на 25 септември 2015 г.,

– като взе предвид Конвенцията за опазване на Средиземно море от замърсяване 
(Барселонска конвенция) и свързаните с нея протоколи и решения на Европейския 
съюз,

– като взе предвид министерската декларация на средиземноморските крайбрежни 
държави MedFish4Ever, приета във Валета, Малта, на 30 март 2017 г.,

– като взе предвид министерската декларация относно регионалния план за 
действие за дребномащабния и устойчивия риболов в Средиземно море и Черно 
море (септември 2018 г.),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 юни 2020 г., озаглавено „Към 
по-устойчив риболов в ЕС: актуално състояние и насоки за 2021 г.“, 
(COM/2020/0248),

– като взе предвид Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2020 г. и 
по-специално цел 4 от нея „Гарантиране на устойчивото използване на рибните 
ресурси“, в която ЕС се ангажира, наред с другото, да премахне неблагоприятните 
въздействия върху рибните запаси, видове, местообитания и екосистеми, 
„включително чрез осигуряване на финансови стимули посредством бъдещите 
финансови инструменти на политиката за рибарство и морско дело за защитени 
морски райони (включително зоните от „Натура 2000“ и тези, създадени съгласно 
международни или регионални споразумения),

– като взе предвид „Раздел 2: границите на териториалните води“ от Конвенцията 
на Организацията на обединените нации по морско право,  

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство относно последиците 
за рибните запаси и рибното стопанство, свързани с покачването на 
температурите на морската вода (2019/2163 (INI)),

– като взе предвид доклада на ФАО, озаглавен „Състояние на рибарството в 
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Средиземно море и Черно море през 2020 г. “2,

– като взе предвид Регламент (ЕС) № 2020/560 на Европейския парламент и на 
Съвета от 23 април 2020 г., който изменя Регламент (ЕС) № 508/2014 и Регламент 
(ЕС) № 1379/2013 по отношение на специални мерки за смекчаване на 
въздействието на избухването на COVID-19 върху сектора на рибарството и 
аквакултурите,

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

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0000/2021),

А. като има предвид, че Средиземно море е общо благо, което трябва да бъде 
защитено, и което в момента се намира в тревожно екологично положение, а 
ресурсите му са свръхекплоатирани, което има отрицателни последици за 
социално-икономическия сектор;

Б. като има предвид, че рибните запаси нямат неограничена възпроизводителна 
способност, докато търсенето и консумацията на риба непрекъснато се 
увеличават;

В. като има предвид, че положението в Средиземно и Черно море като цяло остава 
непроменено от началото на събирането на данни през 2003 г., въпреки че може 
да е налице леко увеличение на биомасата от 2012 г. насам;

Г. като има предвид, че според доклада на Генералната комисия по рибарство за 
Средиземно море (GFCM) от 2018 г. относно състоянието на рибарството в 
Средиземно море и Черно море делът на подложените на прекомерен риболов 
рибни запаси е спаднал от 88 % през 2014 г. до 78 % през 2016 г.;

Д. като има предвид значителното социално-икономическо въздействие на 
ограниченията върху риболовните дейности;

Е. като има предвид, че по-голямата част от средиземноморския риболовен флот се 
състои от дребномащабни непромишлени риболовни кораби и някои флотове са 
значително намалени;

Ж. като има предвид, че сред факторите, оказващи натиск върху рибните запаси в  
Средиземно море не е единствено риболовът, но също така и замърсяването, 
загубата на местообитания, корабоплаването, конкуренцията за пространство и 
изменението на климата;

З. като има предвид постоянният спад в производството и относителното 
увеличение на вноса;

И. като има предвид отрицателните последици от пандемията от COVID-19;

Й. като има предвид, че състоянието на политическа нестабилност и размирици в 

2 ФАО. 2020. „The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries“ (Състояние на рибарството в 
Средиземно море и Черно море), 2020.  Генерална комисия по рибарство за Средиземно море. Рим.
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Либия представлява осезаема заплаха за рибарите от ЕС, извършващи дейност в 
Южното Средиземноморие, като то застрашава личната им свобода и 
безопасността на риболовните операции;

Подобряване на законодателните аспекти

1. призовава Комисията, след консултация с Регионалния консултативен съвет за 
Средиземно море (MED-AC), да установи пречките пред процеса на 
възстановяване на рибните запаси, за да може да преразгледа действащото 
законодателство с оглед започване на действителното възстановяване на рибните 
запаси в Средиземно море;

2. призовава Комисията всяка законодателна инициатива, имаща за цел 
ограничаване на риболовните дейности, да отчита социално-икономическото 
въздействие на нейното прилагане и да се основава на постоянно актуализирани 
научни данни, споделяни с рибарските сдружения;

3. подчертава необходимостта от приемане на законодателство чрез екосистемен 
подход, който да може да разчита и анализира всички взаимодействия, които 
оказват влияние върху рибните запаси;

4. призовава Комисията да запази конкурентоспособността на целия сектор на 
рибарството и неговата производствена верига, като обърне специално внимание 
на мерките за предотвратяване на повишената зависимост от вноса;

5. настоява правилното прилагане на ОПОР да си постави за цел постигането на 
подходящ баланс между екологичната, икономическата и социалната 
устойчивост;

6. приканва Комисията, възможно най-скоро, да осъществи анализ на социално-
икономическите данни за сектора на рибарството в Средиземно море, за да се 
оцени въздействието на кризата от COVID-19 върху сектора на рибарството;

Засилване на участието на операторите в процеса на вземане на решения и 
събиране на данни

7. призовава Комисията да осъществи икономически анализ на социалните 
последици и последиците за заетостта от намаляването на рибните ресурси в 
Средиземно море, за да се намерят подходящи мерки за подкрепа, за да се 
гарантира устойчивостта на сектора;

8. призовава за по-активно участие на местните оператори в събирането на данни 
относно селективния риболов в тясно сътрудничество с Научния, технически и 
икономически комитет по рибарство (НТИКР);

9. призовава Комисията да подобри и засили сътрудничеството и диалога с 
консултативните съвети, като отчита надлежно техните становища и взема 
предвид значението на рибарите за крайбрежните общности и необходимостта от 
включване на рибарите, съответните професионални организации и 
организациите на гражданското общество в процесите на вземане на решения;
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Гарантиране на принципите на правовата държава

10. осъжда продължаващите нарушения на морското право в Средиземно море, 
включително отвличанията, реквизицията на кораби, незаконното лишаване от 
свобода, сплашването, контрола, тормоза, нападенията и несправедливите 
съдебни процеси срещу рибари от Съюза във връзка с упражняване на тяхната 
професия, в явно нарушение на международните задължения в областта на 
правата на човека;

11. призовава либийските и тунизийските органи да сложат край на всички 
ограничения и актове на тормоз срещу риболовните кораби на Съюза и да 
гарантират, че въпреки всичко рибарите могат да извършват своите законни 
дейности без страх от ответни действия; приканва либийските органи да спазват 
Конвенцията на ООН по морско право и да адаптират своето законодателство към 
принципите на устойчивото рибарство, като спазват политиките и решенията на 
GFCM;

12. приканва Комисията, чрез своите агенции, да увеличи усилията си за наблюдение 
на водите под нейна юрисдикция, с цел подобряване на условията за безопасност, 
в които работят рибарите от флота на ЕС, и при необходимост, да предостави на 
тези агенции подходящо финансиране;

13. призовава върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и 
политиката на сигурност да активизира усилията на Съюза в Южното 
Средиземноморие в областта на сигурността и принципите на правовата държава;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета и на Комисията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

I/ Въведение
Консумацията на риба достигна нов рекорд в килограми на глава от населението 
годишно и е предназначена да отговори на нуждите на постоянно нарастващото 
население, което потвърждава, че риболовът е стратегически икономически и 
търговски сектор, чието оцеляване трябва да бъде гарантирано и защитено по всякакъв 
начин.

Средиземно море подкрепя от хилядолетия крайбрежното население и икономиките на 
съседните държави. В резултат на това Средиземно море е и едно от най-
експлоатираните морета, като равнищата за някои дънни видове могат да достигнат до 
80%.

Съществуват обаче и други екологични фактори, които обуславят намаляването на 
определени рибни запаси. Замърсяването, изменението на климата, добивът на нефт, 
драгирането и корабоплаването представляват източник на натиск и влошаване за 
риболова и неговите екосистеми.

Поради тези причини е от съществено значение внимателното управление на 
рибарството чрез приемането на специални средства за гарантиране на определени 
равнища на рибните запаси, за да се избегне постепенното им отслабване и постоянно 
намаляване на ресурсите с отрицателно въздействие върху икономиката, заетостта и 
околната среда.

Въпреки че консумацията на храна от риба е положителен аспект, намаляването на 
запасите и трудностите при възстановяването на някои запаси в Средиземно море са 
отрицателни аспекти, които изискват точен анализ, за да се намерят решения, които 
предлагат добър жизнен стандарт на лицата, които зависят от риболовните дейности, 
като се вземат предвид крайбрежният риболов и социално-икономическите аспекти .

Значението на сектора на рибарството се доказва от включването му в почти всички 
оперативни програми на Комисията, като например неотдавнашната инициатива „От 
фермата до трапезата“, която определя следващите стратегически насоки за устойчиво 
развитие с цел повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на сектора. 

Желанието на Комисията да определи високи екологични стандарти е напълно 
разбираемо и положително, но това не следва да се прави за сметка на увеличаването на 
вноса и намаляването на производството на храни в ЕС.

II/Настоящото положение и страничните ефекти върху сектора на рибарството
Научната общност счита, че по-голямата част от средиземноморските рибни запаси са 
обект на сериозна експлоатация, надхвърляща биологичния им капацитет (НТИКР, 
2020 г.3). Научните изследвания обаче не обхващат всички популации; от това следва 

3Научен, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) — Мониторинг на изпълнението на 
общата политика в областта на рибарството (STECF-Adhoc-20—01). Служба за публикации на 
Европейския съюз, Люксембург, 2020 г., ISBN 978-92-76-18115-6, doi:10.2760/230469, JRC120481.
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спешна необходимост да се запълни тази научна празнина, за да може да се вземат 
подходящи решения относно устойчивото управление на рибарството. 
Съгласуваността на ОПОР със законодателството на Съюза в областта на околната 
среда, по-специално с целта за постигане на добро екологично състояние, трябва да 
бъде съвместима с рентабилността на флотовете, като позволява постигането на 
икономически и социални ползи и ползи за заетостта.
През последните 20 години флотата и екипажите на някои държави са намалели 
наполовина, като производството е намаляло с повече от 50% в полза на вноса, който 
понастоящем възлиза на около 85% за дребни пелагични видове и дънни видове.
Необходимо е да се създадат условия, за да се гарантира, че едновременно се постига 
защита за ресурсите и рентабилност за предприятията и че те могат да вървят ръка за 
ръка, за да не се осуетяват досегашните усилия. 
Осигуряването на идеален баланс между екологичната, икономическата и социалната 
устойчивост може да изглежда утопично, но то трябва да бъде основната цел на всяка 
политика, засягаща морето и предприятията.

III/Действащата законодателна система
ОПОР гарантира дейностите, свързани с риболова и аквакултурите, като същевременно 
въвежда условия за екологична устойчивост с цел постигане на икономически и 
социални ползи и ползи за заетостта, и принос за наличността на хранителни доставки.

Тази дейност, залегнала в ДФЕС (член 39), предвижда баланс между управлението на 
рибните ресурси и опазването на морските ресурси въз основа на най-авторитетните 
налични научни становища. Международното сътрудничество в областта на 
рибарството в Средиземно море се осъществява по-специално под егидата на GFCM — 
регионална организация за управление на рибарството (РОУР), по която ЕС е 
договаряща страна. Препоръките, приети от GFCM, имат задължителен характер.

ОПОР прилага подхода на предпазливост към управлението на рибарството и има за цел 
да гарантира, че експлоатацията на живите морски биологични ресурси осигурява 
възстановяването и поддържането на популациите на улавяните видове над нивата, 
позволяващи максимален устойчив улов. 

На равнище ЕС управлението на рибарството използва комбинация от различни 
подходи. Някои правила, като например правилата относно системата за контрол на 
рибарството и относно пределните граници на капацитета на националния флот, са с 
общо приложение; други са предназначени за регионализирани или специфични за 
риболова приложения. Регламент (ЕО) № 1967/2006 („регламент за Средиземно море“) 
е сред основните законодателни инструменти на ЕС за управление на дейностите по 
рибарство в областта и определя някои технически мерки, като например 
характеристиките на оборудването, минималните размери на рибите (по-конкретно 9 см 
за хамсията и 11 см за сардините).   Регламентът беше изменен, за да съответства на 
основния регламент за ОПОР от 2013 г.

IV/Решение и предложения 
Риболовът не е единствената причина за страданието на моретата. По тази причина 
следва да се прилага действителен екосистемен подход, който да е в състояние да 
разчита всички взаимодействия, които оказват влияние върху запасите.



PE663.071v02-00 10/11 PR\1223206BG.docx

BG

Необходимо е, при следване на общия интерес, и отново в защита на ресурсите и 
рентабилността на предприятията, да се хармонизират всички приети регламенти, за да 
се опростят риболовните дейности и да не се налага допълнителна тежест върху тях.
Повече от една година след влизането в сила на регламента е необходимо да се 
проведат незабавни научни изследвания върху здравния статус на разглежданите 
запаси, за да се получат научни данни за ефективността на прилаганите ограничения и 
да се преразгледа спирането им. 

По-активното участие на операторите в процеса на вземане на решения е от 
жизненоважно значение и ключовите моменти следва да бъдат следните:

- по-голямо участие и съвместно управление със заинтересованите лица;
- интегриране на научните данни със знанието на заинтересованите лица;
- подобряване на знанията и управлението на любителския риболов.

Ако вземаме под внимание винаги и единствено данните за околната среда,  
съществува риск някои много важни аспекти, като социално-икономическите 
последици от ограничаването на риболовните дейности, да бъдат пренебрегнати.
За тази цел следва да се извършват сравнителни анализи между екологичните и 
икономическите данни от сектора на рибарството и от операторите като цяло; по този 
начин бихме могли да получим по-пълна картина на ситуацията и по-голяма 
способност за своевременно определяне на критичните проблеми, които трябва да 
бъдат решавани.

V/Осигуряване на принципа на реципрочност и зачитане на принципите на 
правовата държава 
По-голямата част от корабите, извършващи дейност в Средиземно море, не 
принадлежат на ЕС, а идват от трети държави.

Съществуват редица конвенции и договори, подписани от средиземноморските 
държави и то не само в областта на управлението и опазването на рибарството. На 
практика обаче действителното им прилагане е изключително разнопосочно и съдържа 
конкретни противоречия.

Генералната комисия по рибарство за Средиземно море (GFCM) е регионалната 
организация за управление на рибарството в Средиземно море (РОУР). Основната ѝ цел 
е да насърчава развитието, опазването, рационалното управление и оптималното 
използване на живите морски ресурси, както и устойчивото развитие на аквакултурите 
в Средиземно море, Черно море и свързаните с тях води.
По подобен начин проектът MedFish4Ever има за цел увеличаване на рибните ресурси в 
Средиземно море чрез амбициозен набор от дейности и цели, които да бъдат 
постигнати чрез укрепване на управлението и на мениджмънта в сектора на 
рибарството.
Условията за истинско и ефективно взаимодействие и сътрудничество в управлението 
на рибарството в Средиземно море съществуват и са ясно определени.
За да не се осуетяват усилията, които се изискват от флотовете на ЕС, като се 
ограничават риболовните им дейности, а оттам и икономическата им жизнеспособност, 
е необходимо всички държави, подписали споразуменията, да спазват тези разпоредби 
и непрекъснато да наблюдават дейностите на своите флотове.
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Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право, подписана в 
Монтего Бей, гласи, че всяка държава е свободна да определя ширината на своите 
териториални води до максимум 12 морски мили (член 4). Някои държави произволно 
определят граници, които завишават повече от два пъти, като по този начин създават 
ситуации на абсолютна опасност.
Бреговете на държавите от Съюза с излаз на Средиземно море са постоянно обект на 
нерегламентирани набези от кораби на други държави, които се приближават на 
разстояние до 3 мили от брега, което засяга не само рибните запаси на засегнатите от 
въпросните набези държави, но и редовните дейности на рибарите, които развиват 
дейност в тази зона напълно законосъобразно. 

VI/ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
От съществено значение е непрекъснато да се събират и актуализират научни данни за 
състоянието на запасите с прякото участие на местните и регионалните участници, тъй 
като те могат непрекъснато да наблюдават развитието на различните ситуации, като се 
избягва регламентиране „отгоре-надолу“ и се гарантира, че регламентирането е  
резултат от добре структурирана координация.
Също толкова важна е необходимостта да се вземат предвид всички различни 
категории данни чрез всеобхватен подход, който отчита всички аспекти, които засягат 
доброто състояние на морето.

Устойчив риболов означава да се гарантира устойчивостта на целия риболовен сектор и 
на цялата производствена верига, с положителни социално-икономически ползи за 
съответните територии, като се преследва една обща цел.


