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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно възможностите и предизвикателствата пред рибарския сектор в Черно 
море
(2019/2159(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид Регламент (ЕС) 2019/2236 за определяне за 2020 г. на 
възможностите за риболов на някои рибни запаси и групи рибни запаси, 
приложими в Средиземно море и Черно море,

– като взе предвид средносрочната стратегия (2017 – 2020 г.) за устойчивост на 
риболова в Средиземно и Черно море и решението за нова стратегия за периода 
2021 – 2025 г.,

– като взе предвид декларациите от министерските срещи от Бургас (31 май 2018 г.) 
и Букурещ (9 май 2019 г.) относно обща морска програма за Черно море,

– като взе предвид декларациите относно Конференциите на високо равнище 
относно риболова и аквакултурите в Черно море от Букурещ (2016 г.) и София 
(2018 г.),

– като взе предвид Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване от 
1992 г. и протоколите към нея, по която България и Румъния са страни, а ЕС – 
наблюдател,

– като взе предвид проекта „BlackSea4Fish“, целящ устойчиво управление на 
рибните запаси в Черно море,

– като взе предвид Паневропейския план за действие за есетрите (PANEUAP), приет 
в рамките на Конвенцията от Берн,

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

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (А9-0000/2021),

A. като има предвид, че Черно море е полузатворено море с излаз на Световния 
океан единствено през Средиземно море и че само две от шестте черноморски 
страни са държави – членки на ЕС;

Б. като има предвид, че Черно море има голям дял безкислородна среда (87%), като 
през последните 20 години има изтъняване на кислородния слой с 20 – 25 м;

В. като има предвид, че 8 вида представляват основен интерес за риболовния сектор, 
голяма част от които са споделени, а 2 вида са квотирани – цаца (автономна 
квота) и калкан (определена на равнище ГКРСМ);

Г. като има предвид, че по данни от 2018 г. консумацията на риба на глава от 



PE680.737v01-00 4/8 PR\1223174BG.docx

BG

населението в България (7,00 кг) и Румъния (7,99 кг) е по-ниска от 
средноевропейската (24,36 кг);

Д. като има предвид, че 91% от риболовния флот в Черно море се състои от малки 
плавателни съдове, а в случая на България – близо 95%;

Е. като има предвид, че в Черно море има съдове, практикуващи незаконен, 
недокладван и нерегулиран риболов;

Ж. като има предвид, че за периода 2014 – 2020 г. по линия на ЕФМДР са заделени 
над 88 млн. евро за България и над 168 млн. евро за Румъния;

З. като има предвид, че оперира Консултативен съвет за Черно море, който участва в 
оформяне на политики на ЕС за риболова в Черно море;

И. като има предвид, че според доклада на проекта EMBLAS-Plus за Черно море 
замърсеността му е близо 2 пъти по-висока от тази на Средиземно море;

Й. като има предвид, че в Черно море има 3 ендемични подвида китоподобни, два от 
които със статут „застрашен от изчезване“; като има предвид, че те са хищници, 
хранещи се основно с риба;

К. като има предвид, че рапанът (Rapana venosa) е източник на доходи, но е 
инвазивен вид и влияе сериозно на популациите на други организми;

Л. като има предвид, че екосистемата на Черно море зависи от големи европейски 
реки като река Дунав; като има предвид, че има видове, за които и Дунав, и Черно 
море са местообитание, какъвто е случаят с есетрите;

М. като има предвид, че влошаването на местообитанията и прекъсването на 
миграционни коридори, свръхексплоатацията на тези видове за хайвер и месо, 
както и замърсяването, са довели есетрите в Дунав и Черно море до ръба на 
изчезване; като има предвид, че драстичното намаляване на броя на есетрите, 
хвърлящи хайвер, предизвиква невъзможност за естествено възпроизводство;

Н. като има предвид, че епидемията, свързана с Covid-19, има сериозно отражение 
върху риболовния сектор в Черно море;

Състояние на запасите от икономически значими видове в Черно море

1. подчертава необходимостта от засилване на сътрудничество с трети държави в 
региона за ефективно управление на риболовните ресурси и предизвикателства;

2. отбелязва, че според данни голяма част от важните рибни запаси се смятат за 
свръхексплоатирани; подчертава, че има положителна промяна в тази тенденция 
през последните години;

3. подчертава нуждата от финансиране за научните звена, изучаващи запасите – 
както рибните, включително мигриращи видове като есетрите, така и нерибните 
(рапани, миди и др.);
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Пазарна реализация

4. насочва вниманието към възможностите пред риболовния сектор да предлага 
морски дарове на местните пазари с ниски нива на консумация на такива 
продукти;

5. припомня ръста в търсенето на протеини в глобален мащаб, които могат да се 
набавят от продукти на рибарството и аквакултурите;

6. приканва местните рибарски общности да обмислят въвеждането на регионално 
или местно означение на произход на продукцията от Черно море;

Целенасочена политика за сектора

7. приканва държавите – членки на ЕС, от региона да предвидят подкрепа, насочена 
към обезпечаване на сектора, чрез изграждане например на специализирани бази 
и борси;

8. подчертава ролята на местните инициативни рибарски групи както в обмена, така 
и в популяризирането на добри практики;

9. призовава за повишаване на привлекателността на образованието в сектора;

Околна среда и биологично разнообразие

10. призовава за целенасочени мерки и съответстващи ресурси за намаляване на 
замърсеността на целия басейн чрез общи програми и бюджет;

11. призовава държавите членки да засилят ex-situ отглеждането на есетри; призовава 
държавите членки да осигурят програми за преквалификация и алтернативен 
поминък за рибарите на есетри, за да се намали незаконният улов;

12. призовава държавите членки да подкрепят създаването на рибни проходи за 
есетри и други мигриращи видове на язовирите Железни врата и Габчиково;

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

С присъединяването на България и Румъния към ЕС на 1.1.2007 г. започва прилагане на 
законодателство на ЕС и на общата политика в областта на рибарството (ОПОР) за 
териториалните води на двете страни. То цели подобряване на баланса между 
опазването на околната среда и биологичното разнообразие и съхранението и/или 
създаването на стопански поминък.

Изключителните икономически зони на България и Румъния съставляват само 15% от 
акваторията на Черно море. Това означава, че водите му, които попадат в 
юрисдикцията на ЕС, са силно свързани с води, които са извън нея. В тази връзка за 
ефективно управление на рибните ресурси е изключително важно да се търси 
конструктивен и активен диалог с всички други държави с излаз на Черно море 
(Турция, Русия, Украйна и Грузия), както и с Република Молдова, която макар да няма 
пряк излаз на Черно море, територията ѝ попада във водосборния му басейн и 
респективно също оказва влияние върху екологичния баланс и развитието му.

Предизвикателствата и възможностите пред рибарския сектор в Черно море са 
свързани както с неговите характеристики, така и с пазарните тенденции. 
Предизвикателствата могат да са както от естествен характер, така и свързани с 
човешката дейност, като например замърсяване (директно в Черно море или 
индиректно в реките, които се вливат в него); свръхексплоатация на ресурси; навлизане 
на чужди инвазивни видове; липса на цялостен подход към повишаване на видимостта 
на сектора и благата, които създава; липса на секторни кадри; липса на достатъчно 
ресурси (финансови, материални и/или човешки) за събиране на данни относно рибните 
и нерибните запаси в Черноморския басейн.

При анализ на предизвикателствата за рибарството в Черно море е много важно да се 
отбележи, че то е полузатворено море, което има излаз към Световния океан само чрез 
недиректна връзка със Средиземно море (през Мраморно и Егейско море). Това 
обуславя нисък обмен на вода и вещества. Този факт крие опасност, особено що се 
касае до състоянието на околната среда, а оттам оказва влияние и върху организмите в 
морето, включително и важните за риболовния сектор видове. Отпадъци като 
пластмаса, но и химически, навлизат или директно, или чрез реките и притоците в 
морето и се утаяват там. Според доклада EMBLAS-Plus, който измерва показатели през 
2017 г. в акваторията на черноморските държави, основни дейности, замърсяващи 
водите на Черно море, са общински отпадъци, индустриални отпадъци, въздушен 
транспорт на дълги разстояния, селско стопанство, пристанища и корабна дейност. 
Важно е да се отбележи, че показателите са изключително притеснителни за водите, 
особено в източния дял на Черно море. За да се намали замърсеността на морето, 
вземайки предвид неговия характер, е необходимо да бъдат идентифицирани всички 
замърсители по веригата и теченията на реките, вливащи се в Черно море. Макар да 
няма все още абсолютен научен консенсус относно ефекта от микропластмасите върху 
здравето на морските видове и впоследствие на потребителите, не следва, при 
наличието на всичката информация за източниците на замърсяване, то да продължава. 
Напротив, трябва да се положат всички усилия то да бъде намалено до нулева стойност.

Друга важна характеристика на Черно море, свързана с ниската обмяна на води със 
Световния океан, е, че се поддържат ниски нива на соленост в горните му слоеве – 
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средно 17,5 мг/л, при около 35 мг/л средна соленост за Световния океан. По оценки на 
ФАО по-ниската соленост на Черно море води до по-малко биологично разнообразие (1 
200 вида) в сравнение със Средиземно море (близо 7 000 вида), но заради по-добрия 
приток на сладководна вода ефективността на фитопланктона в Черно море варира в 
по-широки граници отколкото в Средиземно море. Гъстотата на зоопланктона също е 
определяна за сравнително висока. Това предпоставя добри възможности за развитие на 
някои сектори, например аквакултури за видове, които могат да се адаптират или се 
развиват добре във води с ниска соленост. Този сектор има голям потенциал за ръст 
през следващите години поради социалните, икономическите и екологичните ползи, 
които може да носи. В тази връзка държавите членки следва да подпомогнат 
предприемачеството в сектора чрез специализирани програми и мерки, както в рамките 
на общностното право, така и други законосъобразни такива.

Важна част от производството на продукти в сектора на рибарството в Черно море е с 
експортна ориентация. Улесняване на международната търговия, включително за 
такива продукти, е стъпка, която ще спомогне за развитието на сектора. В тази връзка 
държавите членки следва да съдействат на рибарските общности и техните сдружения 
да получат по-добра видимост. Това може да стане чрез съдействие за участие в 
международни изложения, бизнес делегации или други форуми. За дребномащабните 
рибари следва да се създаде по-лесен достъп до крайния потребител.

Сериозен потенциал за ръст на вътрешното потребление предлага ниската консумация 
на рибни продукти и продукти на аквакултури в двете държави – членки на ЕС, с излаз 
на Черно море. Сегашните нива може да се дължат на икономически фактори, но това, 
което секторът може да предложи, е по-добро диференциране на продуктите си и 
предлагане, например по-малки разфасовки краен продукт на по-достъпна цена.

Отговорните секторни институции следва да обмислят и кампании за увеличаване на 
търсенето на рибни продукти. Подобни инициативи биха имали положителен ефект 
върху рибарския сектор в средносрочен и дългосрочен план, а с това ще се създаде и 
устойчивост. В тази връзка следва да се повиши видимостта на секторната продукция и 
ползите от консумирането ѝ.

От макроикономическа гледна точка секторът има малък дял в националните 
икономики на България и Румъния, но на регионално и местно ниво той е ключов. 
Освен пряко ангажирани в сектора, той може да създава допълнителна работа и за 
други сектори. Може да бъде засилено взаимодействието с например местния туризъм 
– както при доставката на храни в заведенията за хранене, така и чрез изложби, 
демонстрации и фестивален туризъм.

Важно е да се обърне внимание на размера и възрастта на риболовния флот и на 
възрастовата структура на рибарите в Черно море. Немалка част (в случая на България 
около 95%, а при Румъния около 86%) от плавателните съдове са малки и са свързани 
със семейна традиция. Голяма част от рибарите са любители само с малко излети на 
сезон/година. Уловът им обикновено е малък и е за лична консумация. Тези поминък и 
традиция осигуряват прехрана, затова не следва дребномащабният риболов да бъде 
несъразмерно затруднен с икономически необосновани изисквания, вследствие на 
което да се стигне до преустановяването му.
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Изключително важно е държавите членки да подобрят обмена си на информация и 
добри практики за използването и съхранението на рибните и нерибните запаси в 
Черно море. В тази връзка следва да бъдат подпомагани инициативи за научен и 
професионален обмен със заинтересовани страни в региона, дори извън рамките на 
финансовите инструменти и подпомагане на Съюза.

Изключително важно е да се обърне достатъчно внимание на биологичното 
разнообразие в басейна на Черно море и по-конкретно реките, които се вливат в него и 
са под юрисдикцията на общностното право. Централно място в тази насока заема река 
Дунав, която тече през територията на 7 държави – членки на ЕС, и 2 други държави. 
Реката е важен източник на биологични ресурси за Черно море, които са били 
интегрална част от риболова. Особен интерес е представлявал риболовът на есетри по 
течението и в устието на река Дунав, както и в прилежащите води на Черно море. 
Поради редица антропогенни причини обаче популацията е силно застрашена. Това 
включва както риболова, така и други дейности – например изграждането на язовири 
по течението на реката, което не позволява на есетрите и на другите мигриращи риби 
да стигнат до традиционните си места за размножаване. Понастоящем се прилага 
забрана за улова на есетрови риби. Бяха направени и кампании по реинтродуциране на 
малки индивиди, но имайки предвид, че половата зрялост при есетрите се достига едва 
след няколко години, е трудно все още да се даде оценка на ефекта. Имайки предвид 
тази биологична особеност на вида, следва да се въведат по-дългосрочни забрани (дори 
за няколко десетилетия напред). Имайки предвид критичното състояние на есетровите 
видове, следва да се пристъпи към решителни мерки за тяхното съхранение, както на 
ниво ЕС, така и на ниво държави членки.


