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Режим за внос в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури с 

оглед на бъдещата реформа на общата политика в областта на 

рибарството 

Резолюция на Европейския парламент от 8 юли 2010 г. относно режима за внос в ЕС 

на рибни продукти и продукти от аквакултури с оглед на бъдещата реформа на 

общата политика в областта на рибарството (2009/2238(INI)) 

 

Европейският парламент, 

– като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско 

право от 10 декември 1982 г., 

– като взе предвид споразумението за прилагане на разпоредбите на Конвенцията на 

Организацията на обединените нации по морско право от 10 декември 1982 г., 

свързани с опазването и управлението на трансгранично преминаващите и 

далекомигриращите рибни запаси („Споразумението от Ню Йорк“), подписано на 4 

август 1995 г., 

– като взе предвид Кодекса на ФAO за поведение за отговорно рибарство, приет на 31 

октомври 1995 г., 

– като взе предвид окончателната декларация, направена по време на световната 

среща на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие, проведена от 26 

август до 4 септември 2002 г. в Йоханесбург, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 г. 

относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на 

общата политика в областта на рибарството1, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г. 

относно общата организация на пазарите на рибни продукти и продукти от 

аквакултури2, 

– като взе предвид своята резолюция от 12 декември 2007 г. относно общата 

организация на пазара в отрасъла на рибните продукти и продуктите от 

аквакултури3, 

– 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 риболов4, 

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета 
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от 25 ноември 2009 г. относно екомаркировката на ЕС1, 

– като взе предвид Зелената книга на Комисията, озаглавена „Реформа на общата 

политика в областта на рибарството“ (COM(2009)0163), 

– като взе предвид своята резолюция от 25 февруари 2010 г. относно Зелената книга 

относно реформа на общата политика в областта на рибарството2, 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Изграждане на устойчиво 

бъдеще за аквакултурата – нов импулс за стратегията за устойчиво развитие на 

европейската аквакултура“ (COM(2009)0162), 

– като взе предвид своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно нов импулс за 

стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура3, 

– като взе предвид Споразумението от Маракеш за учредяване на Световната 

търговска организация, подписано на 15 април 1994 г., 

– като взе предвид министерската декларация на СТО, приета в Доха на 14 ноември 

2001 г., 

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Глобална Европа 

конкурентоспособна в световен мащаб“ (COM(2006)0567), 

– като взе предвид своята резолюция от 7 май 2009 г. относно новата роля и 

отговорности на Европейския парламент съгласно Договора от Лисабон4, 

– като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), 

– като взе предвид член 48 от своя правилник, 

– като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство и становището на 

Комисията по международна търговия (A7-0207/2010), 

A. като има предвид стратегическото значение на сектора на рибарството и 

аквакултурата за доставките за населението и за хранителното равновесие в 

държавите-членки и ЕС като цяло, както и приноса на тези сектори за социалното и 

икономическо благосъстояние на крайбрежните общности, местното развитие, 

заетостта и съхранението на културните традиции, 

Б. като има предвид, че рибата е природен ресурс, който при добро управление може 

да бъде възобновяем и да осигурява както храна, така и работни места в 

Европейския съюз и в световен мащаб, както и че той трябва да се поддържа, за да 

се избегне изчерпване на запасите и причиняване на затруднения сред 

крайбрежните общности в Европейския съюз и извън него; като има предвид във 

връзка с това необходимостта от засилване на ефективното управление на рибното 

стопанство, включително във връзка с размера и въздействието на международната 
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търговия върху рибните запаси в световен мащаб, 

В. като има предвид амбициозната реформа на общата политика в областта на 

рибарството, предприета от Европейската комисия с приемането на Зелената книга 

от 22 април 2009 г. с цел да се преразгледат по-голямата част от аспектите на тази 

политика, 

Г. като има предвид също така новата стратегия за устойчиво развитие на 

европейската аквакултура, определена от Европейската комисия в нейното 

съобщение от 8 април 2009 г. (COM (2009)0162), 

Д. като има предвид конкретните цели, определени за управлението на рибарството на 

световната среща на високо равнище по въпросите на устойчивото развитие, 

състояла се през 2002 г. в Йоханесбург, сред които е и целта до 2015 г. да се намали 

експлоатацията на рибните запаси до равнище, което да е съвместимо с 

максималния устойчив улов, 

Е. като има предвид, че производството в ЕС на рибни продукти и продукти от 

аквакултури (РППА) намаля с около 30 % през последните десет години, 

Ж. като има предвид, че това намаление се дължи едновременно на намаляващите 

рибни запаси в европейски води и на мерките, основателно прилагани с цел 

ограничаване на улова и осигуряване на устойчивото управление на рибните запаси 

в рамките на общата политика в областта на рибарството, както в европейски води, 

така и извън тях, и по-специално там, където ЕС упражнява рибарска дейност по 

силата на споразумения за партньорство в областта на рибарството, 

З. като има предвид, че европейският риболов съставлява по-малко от 6 % от 

световния улов, 

И. като има предвид, че дори Зелената книга относно реформата на общата политика в 

областта на рибарството да представя дългосрочна визия за евентуално обръщане 

на тази тенденция на намаляване на уловите, замислените радикални мерки за 

позволяване на възстановяването на природните ресурси (намаляване на капацитета 

на флотите, по-строги управленски мерки, засилен контрол и т.н.) напротив само 

ще я засилят в краткосрочен и средносрочен план, 

Й. като има предвид освен това, че независимо от новата стратегия, определена за тази 

област, множеството ограничения, тегнещи върху развитието на аквакултурата в 

ЕС са такива, че е малко вероятно то да може да компенсира осезаемо в 

краткосрочен или средносрочен план общата тенденция на намаляване на 

производството в добивния сектор, 

K. като има предвид, че в тази връзка е от изключителна важност да се фаворизира 

увеличаването на европейското производство, по-специално в новите държави-

членки на ЕС, които очевидно имат потенциал в областта на аквакултурата, 

Л. като има предвид, че като цяло търсенето на РППА в Европейския съюз, напротив, 

нараства, с особено голям подем на пазарите на новите държави-членки от 

Централна и Източна Европа, както и че се очаква, под въздействието на различни 

фактори, устойчиво увеличение на потреблението през следващите двадесет 



 

години, 

М. като има предвид, че Европейският съюз (12 милиона тона и 55 милиарда евро през 

2007 г.) понастоящем е най-големият пазар в света за рибни продукти и продукти от 

аквакултури, като изпреварва Япония и Съединените щати, както и че е силно 

зависим от вноса от трети държави, който удовлетворява над 60 % от неговите 

потребности, като тази зависимост ще продължи да се задълбочава, 

Н. като има предвид, че поради това въпросът за вноса на рибни продукти и продукти 

от аквакултури в ЕС и условията, при които този внос се осъществява, е от 

първостепенно значение за всеки анализ на политиките, водени от ЕС в областта на 

рибарството и аквакултурата, и че той трябва да бъде обект на наистина особено 

внимание в рамките на текущите реформи, 

O. като има предвид, че този въпрос трябва да бъде разгледан във всичките му 

аспекти: търговски, екологични, социални, здравни и свързани с качеството, 

П. като има предвид, че поради неселективните риболовни практики и високия 

процент на изхвърляне на риба в някои рибни стопанства, които изнасят за пазарите 

на ЕС, се губи голямо количество риба, която би могло да е годна за човешка 

консумация, 

Р. като има предвид, че особено внимателно трябва да бъде обмислена общата 

организация на пазарите в сектора на рибните продукти и продукти от аквакултури, 

тъй като действащата уредба е неактуална в много отношения и трябва спешно да 

бъде преразгледана, 

С. като има предвид това мнение призовава също така за критичен преглед на общата 

търговска политика във вида, в който се прилага по-конкретно по отношение на 

този сектор, както и на съвместимостта на решенията, вземани в тези рамки, като се 

запазва жизнеспособен и отговорен европейския сектор на рибарството, 

Т. като има предвид, че въпреки че рибните продукти и продукти от аквакултури 

продължават на теория да бъдат обект на определена степен на митническа защита 

съгласно Общата митническа тарифа (ОМТ), която е малко по-висока от средната 

за неселскостопанските продукти, на практика тази защита е значително занижена 

поради различни изключения и намаления, прилагани независимо или въз основа на 

споразумения, в резултат на което вносът, който действително се облага с мито за 

НОН (задължително приложимо), е в размер на 5 % от общия внос, 

У. като има предвид, че тази политика на отваряне към вноса на рибни продукти и 

продукти от аквакултури на пазарите в ЕС ще продължи да се прилага, 

едновременно на многостранна основа, в рамките на преговорите в СТО, и по-

специално на преговорите от кръга в Доха относно достъпа до пазара на 

неселскостопански продукти, както и в рамките на поредица от текущи 

преференциални преговори с най-различни търговски партньори от Азия, Латинска 

Америка, Северна Америка, средиземноморския басейн и с различни групи 

държави от АКТБ, 

Ф. като има предвид, че приключването на преговорите от кръга в Доха относно 

достъпа до пазара на неселскостопански продукти въз основа на „швейцарската 



формула“, както се предвижда засега (с коефициент 8), би довело до свеждане на 

максималната стойност на митото, приложимо за рибните продукти и продукти от 

аквакултури в ЕС, от 26 % на приблизително 6 %, а средната стойност по тарифа от 

12 % на приблизително 5 %, 

Х. като има предвид, че това решение, освен факта, че ще премахне почти напълно 

защитата, осигурявана от действащите тарифи, ще лиши от смисъл, като сериозно 

ги подкопае, вече предоставените преференции и преференциите в процес на 

договаряне в полза на развиващите се страни, и като има предвид, че ще застраши 

самата основа на механизмите на общата организация на пазарите, като позволи 

промени в достъпа до пазара на ЕС в зависимост от потребностите на европейската 

промишленост за преработка на рибните продукти и продукти от аквакултури 

(суспендиране на тарифи и тарифни квоти), 

Ц. като има предвид, че тъй като ЕС е длъжен да осигури известна последователност 

между целите на своята политика за развитие (премахване на бедността, развиване 

на устойчиво местно рибарство) и на търговската си политика, развиващите се 

страни би трябвало да се насърчават да изнасят рибарски продукти с по-голяма 

добавена стойност, при условие че рибата произхожда от добре управлявани и 

устойчиви запаси и отговаря на изискваните санитарни стандарти, 

Ч. като има предвид също така, че през последните години търговските посредници от 

ЕС са склони по-лесно да предоставят дерогации от правилата относно 

преференциалния произход, които традиционно се прилагат по отношение на 

рибните продукти и продукти от аквакултури, в това число за необработените 

продукти (критерии за определяне на принадлежността на корабите) и 

преработените продукти (възможност за запазване на преференциалния произход 

въпреки използването на суровини с чужд произход), 

Ш. като има предвид, че проучването на ФАО показа, че дори и международната 

търговия с рибни продукти да може да доведе до повишена продоволствена 

сигурност в развиващите се страни, тя е довела също така до увеличен риболов с 

оглед снабдяване на експортния пазар, което може да влоши положението във 

връзка с изчерпването на запасите, като насочва вниманието към необходимостта 

да се гарантира риболовните райони да се управляват и контролират правилно, за 

да се избегне изчерпването на запасите, 

Щ. като има предвид отчасти разминаващите се интереси на европейските риболовци и 

производители на продукти от аквакултури, предприятията от преработвателната 

промишленост, дистрибуторите, вносителите и потребителите, които политиките, 

провеждани на европейско равнище, би следвало да целят да съгласуват по 

ефикасен и балансиран начин, 

AA. като има предвид необходимостта да се гарантира приемлива реализация на 

продукцията за производителите от ЕС (риболовни предприятия и предприятия за 

аквакултура) въз основа на цени, които осигуряват достатъчен доход, като се вземат 

предвид разходите, ограниченията и неизвестните, свързани с тяхната дейност, 

AБ. като има предвид необходимостта да се гарантира, че преработвателната 

промишленост в ЕС може да разполага със суровини с еднородно качество, в 

достатъчно количество и на устойчиви цени през цялата година, 



 

AВ. като има предвид необходимостта да се удовлетвори търсенето на потребители от 

ЕС на висококачествени продукти на конкурентни цени и да се вземе предвид 

растящата им потребност от информация за характеристиките и произхода на тези 

продукти, както и за условията на улов или производство, 

AГ. като има предвид разнородното въздействие на вноса върху пазара на ЕС в 

зависимост от съответните видове, степента на преработка и използваните 

дистрибуторски мрежи, 

AД. като има предвид например, че намаляването на цените на мястото на първоначална 

продажба, породено от конкуренцията на вноса, би се оказало по-чувствителен 

проблем за „промишлените“ видове (видовете, предназначени за преработвателната 

промишленост), отколкото за „непромишлените“ видове, 

Общи съображения 

1. Изразява съжаление, че в Зелената книга за реформата на общата политика в 

областта на рибарството са посветени само няколко реда на въпроса за вноса и 

очевидно е подценено значението на адекватния подход към този въпрос за 

доверието в реформата и нейния успех; 

2. Отбелязва, че либерализацията на достъпа до пазара на ЕС за вносните рибни 

продукти и продукти от аквакултури е вече в напреднал стадий в резултат на 

търговската политика, провеждана от ЕС през последните двадесет години; 

3. Отбелязва, че производството в ЕС на рибни продукти и продукти от аквакултури е 

определено недостатъчно за задоволяване на потребностите на преработвателната 

промишленост и растящото потребителско търсене и че това положение ще се 

запази; във връзка с това потвърждава необходимостта от насърчаване на отговорно 

потребление, основано по-скоро на качество и устойчивост, а не на количество, 

необходимостта от засилване на управлението на рибарството с цел насърчаване на 

възстановяването на запасите и фактът, че вносът ще продължава да има голямо 

значение за доставките за пазара на ЕС; 

4. Признава, че съществува горна граница за количеството риба, която може да бъде 

уловена въз основа на устойчивостта, както за консумация от човека, така и за 

промишлени цели, което означава, че доставките на риба за пазара на ЕС не могат 

да се увеличават до безкрай; 

5. Подчертава въпреки това жизненоважната необходимост да се гарантира 

запазването в ЕС на устойчиви в екологично отношение и икономически 

жизнеспособни сектори на рибарството и аквакултурата, включително на 

дребномащабния елемент, хармонично разпределени по неговото крайбрежие и 

допринасящи за съхранението на културната идентичност на съответните региони, 

източник на заетост във всички етапи от производството и доставчик на сигурни и 

висококачествени хранителни продукти, което предполага рибарите да получават 

справедлива цена за продукцията си; подчертава също така, че работещите в 

рибарската промишленост следва да се трудят в разумни условия и в съответствие с 

конвенциите на МОТ за здраве и безопасност на работното място; 

6. Отбелязва, че либерализирането на пазарите и либерализирането на пазарите и 



сегашният улеснен износ на продукти от рибарство и аквакултура към пазара на ЕС 

може, при определени обстоятелства, да има отрицателновъздействие върху 

местната икономика в някои райони, по-специално най-отдалечените райони, във 

връзка с продажбата на техните местни продукти; 

Конкретни съображения 

Търговска и митническа политика 

7. Счита, че ЕС, в качеството си на най-големия вносител на рибни продукти в света, 

носи обща политическа отговорност, съвместно с други държави – големи 

вносители на рибни продукти, за гарантиране, че търговските правила на СТО 

зачитат най-високите възможни международни стандарти за управление и 

съхранение на рибното стопанство; за тази цел призовава Комисията да гарантира 

укрепването на справедливата, прозрачна и устойчива търговия с рибни продукти в 

двустранните и многостранните търговски споразумения на ЕС; 

8. Счита, че тарифната защита е и би следвало да продължи да бъде важен и законен 

инструмент, чрез който съответните органи да регулират вноса; припомня, че 

тарифната защита спрямо всички държави осмисля преференциите, предоставяни 

от ЕС на определени страни, по-конкретно на развиващите се страни; припомня, че 

премахването на тази защита би лишило от всички предимства страните, които 

понастоящем се ползват с преференции; също така припомня полезния модулен 

характер на тази тарифна защита, чието прилагане е възможно да бъде спряно от 

ЕС, в случай че производството на суровини на Съюза е недостатъчно, за да се 

гарантира необходимото снабдяване на преработвателната промишленост; 

9. Отхвърля следователно схващането, разпространявано чрез провежданата 

понастоящем търговска политика, за неизбежно премахване на всякаква тарифна 

защита за сектора на рибните продукти и продуктите от аквакултури, с което 

производителите от ЕС – рибари, лица, работещи в областта на аквакултурата и 

преработвателната промишленост – не биха имали друг избор, освен да се 

примирят; 

10. Счита, че подобно на селскостопанския сектор, рибарството и аквакултурата са 

стратегически, многофункционални сектори, зависещи от опазването и устойчивата 

експлоатация на природните ресурси и силно уязвими по отношение на някои от 

своите елементи, които трудно се поддават на чисто пазарно-либерализационен 

подход, основан на свободната проява на сравнителните преимущества; 

11. Изразява съжаление, че противно на търговските преговори относно 

селскостопанските продукти, които се водят от члена на Комисията, отговарящ за 

селското стопанство, преговорите относно рибните продукти и продуктите от 

аквакултури, се считат за „неселскостопански“ преговори и попадат в обхвата на 

правомощията на члена на Комисията, отговарящ за търговията, за когото те често 

представляват само променлива, която се уточнява в рамките на една по-мащабна 

проблематика; 

12. Отправя искане за прехвърляне на правомощията за водене на търговските 

преговори относно рибните продукти и продуктите от аквакултури от члена на 

Комисията, отговарящ за търговията, на члена на Комисията, отговарящ за 



 

рибарството и морското дело; 

13. Призовава за разработването, чрез поредица от проучвания и консултации, на ясна 

и пълна представа за пазара на рибни продукти и продукти от аквакултури на ЕС, за 

всеки отделен вид, както и за вероятните тенденции по отношение на търсенето и 

производството в ЕС, а също и за възможностите за реализация на продукцията, 

които се очаква да бъдат запазени при производство в условията на лоялна 

конкуренция; 

14. Също така настоятелно призовава Комисията да положи усилия за по-надеждна и 

по-точна оценка на влиянието на вноса на рибни продукти и продукти от 

аквакултури на пазара на ЕС, по-конкретно по отношение на цените, и да работи за 

създаване на система за събиране и обмен на данни с цел улесняване на тази 

оценка; 

15. Изисква рибните продукти и продукти от аквакултури да се третират като 

чувствителни продукти при прилагането на „швейцарската формула“ в рамките на 

кръга от преговори на СТО в Доха относно достъпа до пазара на неселскостопански 

продукти, с цел да се избегне намаляването на тарифната защита, с която все още се 

ползват някои продукти съгласно Общата митническа тарифа, и по този начин да се 

запази стойността на преференциите, предоставяни на определени партньори и 

ефективността на механизмите на общата организация на пазарите; 

16. Припомня, че съгласно член 47 от министерската декларация от Доха от 14 ноември 

2001 г. преговорите от настоящия кръг се провеждат въз основа на принципа на 

единния ангажимент и че, докато този кръг не бъде напълно приключен, 

Европейският съюз има правото да преразгледа позицията си по някои глави от 

него; 

17. Насърчава също така преговарящите от името на ЕС в СТО да продължат 

категорично да отказват да ангажират Европейския съюз във всякакви инициативи 

за многостранна либерализация на сектора на рибните продукти и продуктите от 

аквакултури; 

18. Призовава Комисията да гарантира, че евентуалното сключване на споразумението, 

което понастоящем е в процес на договаряне в СТО, относно безвъзмездните 

средства за сектора на рибарството, по-конкретно по отношение на мерките за 

регулиране на пазара, не поставя производителите от ЕС в неизгодно конкурентно 

положение спрямо доставчиците от трети държави; принципно се противопоставя 

на възможното преждевременно и изолирано влизане в действие („ранната 

реколта“) на такова споразумение, което следва да остане неделима част от другите 

елементи на кръга от преговори в Доха; 

19. Приканва преговарящите от името на ЕС в двустранните и регионалните преговори 

да изискват по-системно действителни компенсации в отговор на търговските 

отстъпки, предоставяни на трети държави в областта на вноса на рибни продукти и 

продукти от аквакултури, като решително защитават настъпателните интереси на 

Европейския съюз в този сектор, когато такива интереси съществуват; 

20. Подчертава необходимостта Европейският съюз да запази контрола върху 

търговските преференции, които е предоставил на определени партньори, като 



изисква прилагането на строги правила за произхода, основани на схващането за 

„изцяло добити“ продукти; отправя призив за предпазливост при предоставянето на 

възможност за евентуално смекчено прилагане на традиционните критерии за 

определяне на принадлежността на корабите за необработените продукти и изисква 

отхвърлянето на всяко ново искане за дерогация по отношение на преработените 

продукти; счита, че правилото за забрана за възстановяване на мито по вноса („non 

drawback“) следва да бъде системно прилагано и да се ограничават възможностите 

за натрупване; 

21. Настоятелно призовава Комисията да подобри в количествено и качествено 

отношение оценката на въздействието на предоставените на някои страни тарифни 

преференции в областта на рибарството и аквакултурите, особено по отношение на 

рентабилността на предприятията и заетостта, както в ЕС така и в страните – 

получатели, по-специално страните от АКТБ; подчертава също така, че оценките 

следва да предоставят резултати, изразени надлежно в цифри, и да отделят особено 

внимание на уязвимите рибни видове; 

22. Обръща внимание на възможността промишлеността на ЕС да прилага 

инструментите на Съюза за търговска защита в случаи на дъмпинг, субсидиране 

или широкомащабно и непредизвестено увеличение на вноса на някои категории 

рибни продукти и продукти от аквакултури; 

Екологични, социални и санитарни аспекти и аспекти, свързани с качеството 

23. Счита, че една от основните цели на политиката в областта на вноса на рибни 

продукти и продукти от аквакултури трябва да бъде гарантирането, че внесените 

продукти отговарят на същите изисквания, на които са задължени да отговарят 

продуктите от Съюза; счита, че тази цел съответства на основната загриженост за 

справедливост, последователност и ефикасност на мерките, които се прилагат 

понастоящем в сектора или се предвиждат в рамките на реформата; отбелязва също 

така, че спазването от страна на трети държави на изискванията на ЕС ще спомогне 

за създаването на по-справедлива конкуренция между произведеното в ЕС и 

произведеното в трети държави в резултат на по-високите разходи за третите 

държави при производството на риба в съответствие със стандартите на ЕС; 

24. Изразява загриженост от това, че масираният наплив на рибни продукти и продукти 

от аквакултури на пазара на ЕС от трети държави би могъл да повлияе на 

покупателните навици на потребителите; 

25. Счита, че увеличаването на усилията на ЕС за опазване на рибните запаси и 

устойчивост на риболова, полагани в рамките на ОПОР, са несъвместими с вноса на 

рибни продукти и продукти от аквакултури от страни, които увеличават 

риболовното натоварване без загриженост за устойчивостта и се интересуват 

единствено от печалба в краткосрочен план; 

26. Подчертава, че политиката на ЕС за опазването на ресурсите, по-специално чрез 

планове за възстановяване и управление, допринася за улесняване на вноса на 

рибни продукти и продукти от аквакултури от трети страни и им предоставя 

възможност да заменят, често необратимо, производството на ЕС; изисква от 

Комисията да отчете подобаващо този риск при разработването на тези планове; 



 

27. Изразява загриженост, че при липса на конкретна политика в тази област, 

значителната привлекателност на пазара за рибни продукти и продукти от 

аквакултури на Съюза, който се характеризира с твърде свободен достъп и с бързо 

нарастващо търсене, би могла да представлява постоянен стимул към прекомерен 

риболов за тези страни; 

28. Приветства неотдавна влезлия в сила регламент относно борбата срещу незаконния, 

недеклариран и нерегулиран риболов (ННН), който налага задължение за 

сертифициране на всички продукти, предлагани на пазара на ЕС; насърчава 

стриктното и ефективно прилагане на този регламент, като същевременно признава 

необходимостта от помощ за много от развиващите се страни да го прилагат 

правилно и да се борят срещу незаконния риболов; припомня, че все пак става 

въпрос за едно минимално изискване, което не е достатъчно, за се да гарантира 

устойчивостта на рибните стопанства, от които произхождат въпросните продукти; 

29. Вярва, че в допълнение към прилагането на правилата на ЕС към незаконния, 

недеклариран и нерегулиран риболов, е необходимо да се упражнява по-стриктен 

контрол по веригата при пускането на пазара на подобен улов, най-вече чрез по-

строг одит на държавите-членки и предприятията, за които се предполага, че 

доставят продукти от незаконен риболов; 

30. Приканва Комисията да приложи всички налични инструменти за гарантиране на 

спазването на ангажиментите от Йоханесбург от страна на всички държави – главни 

износители на рибни продукти и продукти от аквакултури към ЕС, и за прилагането 

в тези страни на строги политики в областта на опазването на рибните запаси; 

насърчава Комисията да си сътрудничи с тези страни на всички съответни форуми 

и, по-конкретно, в рамките на регионалните организации за управление на 

рибарството (РОУР); 

31. Счита, също така, че Европейският съюз трябва да укрепи своите ангажименти с 

цел гарантиране, че всички изнасяни към Европейския съюз продукти без 

изключение, произхождат от държави, които са ратифицирали основните 

международни споразумения в областта на морското право, и по-специално 

Конвенцията на ООН по морско право и Конвенцията за опазване и управление на 

далекомигриращите рибни запаси, а в случаите, когато износът е от води, 

управлявани от РОУР, че са страни по съответното споразумение за РОУР; 

32. Подчертава сериозното неизгодно положение, в което са поставени рибарите, 

заетите в аквакултурата и преработвателите от ЕС, които са изправени пред 

конкуренция от някои трети държави, поради факта, че в тях разходите за работна 

ръка и прилаганите социални стандарти са много по-ниски; 

33. Счита, че проблемът на „социален дъмпинг“, който съществува също така и в 

редица други сектори на икономиката, в областта на рибните продукти и 

продуктите от аквакултури е особено изострен, по-конкретно, в преработвателните 

дейности, които използват голямо количество работна ръка; 

34. Приканва Комисията да приложи всички налични инструменти за гарантиране поне 

на спазването от страна на всички страни – главни износители на рибни продукти и 

продукти от аквакултури към ЕС, на осемте конвенции на МОТ относно основните 

трудови права; 



35. Изисква всички преференциални условия, които ЕС предоставя за рибните 

продукти и продуктите от аквакултури, да бъдат строго обвързани с изпълнението 

на задължителни екологични и социални изисквания; изисква също така 

разпоредбите, включени за тази цел в сключените споразумения, да обхващат и 

надеждни механизми за надзор на спазването на поетите ангажименти и за 

прекъсване или просто отнемане на преференциите в случай на нарушение; 

призовава, спрямо развиващите се страни, за изпълнението на програми, специално 

предназначени за предоставяне на техническа подкрепа, и ако е необходимо – на 

финансова подкрепа, с цел подпомагане на съответните държави да спазват своите 

екологични и социални ангажименти; 

36. Подчертава значението на стриктното прилагане спрямо внесените рибни продукти 

и продукти от аквакултури, включително фуражните продукти и суровините за 

производство на фуражи, на законодателството на ЕС в областта на санитарните 

стандарти и проверки във всичките му аспекти (хранителна безопасност, 

възможност за проследяване и профилактика), които са основни аспекти на 

защитата на потребителите; във връзка с това настоятелно призовава Комисията да 

усъвършенства програмата си за инспекции в третите държави чрез подобряване на 

мисиите на Хранителната и ветеринарна служба, на първо място чрез увеличаване 

на броя на инспектираните обекти в рамките на една мисия с цел получаване на 

резултати, които отразяват по-добре действителното състояние в третата държава; 

37. Призовава към най-голяма предпазливост при признаването на прилаганите в някои 

трети държави изисквания за равностойни на тези в Европейския съюз за целите на 

прилагането на настоящото законодателство и при одобряването на списъците на 

трети държави и организации, упълномощени да изнасят рибни продукти и 

продукти от аквакултури към ЕС; счита, че ГД „Здравеопазване и потребители“ 

следва да има възможност да изключи отделни плавателни съдове или 

преработвателни съоръжения от подобни одобрени списъци, когато те не отговарят 

на минималните стандарти; 

38. Приканва към много голяма бдителност по отношение на продуктите, получени от 

нови форми на особено интензивна аквакултура, които се прилагат в някои региони 

по света, и към критично разглеждане на използваните за увеличаване на 

производителността на тези стопанства техники и процеси и на техните евентуални 

последици за здравето, както и на тяхното социално и екологично въздействие; 

39. Изисква проверките, които се извършват на всички равнища, и по-конкретно като 

част от ефективно хармонизиран и прозрачен граничен контрол, да бъдат щателни 

и чести, пропорционални на рисковете, свързани с въпросните продукти, особено в 

зависимост от тяхното естество и произход; изисква от държавите-членки да 

отделят за това всички необходими финансови и човешки ресурси; 

Реформа на общата организация на пазарите 

40. Припомня своите резолюции, приети по време на 6-тия мандат, в които се приканва 

Комисията да пристъпи незабавно към амбициозна реформа на общата организация 

на пазарите на рибни продукти, която да допринесе в по-голяма степен за 

гарантирането на приходите в сектора, за стабилността на пазарите, за по-добро 

предлагане на пазара на рибните продукти и увеличаване на добавената им 

стойност; изразява съжаление поради забавянето в тази област; припомня 



 

посочените резолюции като основа за определяне на основните цели на една такава 

реформа; 

41. Подчертава, че е жизненоважно въведените в тази връзка нови механизми да 

отчитат действителността на ожесточена конкуренция от евтин внос в резултат на 

практики, увреждащи околната среда или равносилни на известна форма на 

социален дъмпинг, и въпреки всичко да се стремят да гарантират нормалната 

търговска реализация на производството в ЕС на достатъчно изгодни цени 

Информация за потребителите 

42. Изразява своето убеждение, че европейските потребители често биха направили 

различен избор, ако са информирани по-добре относно реалното естество, 

географския произход, условията на добив или улов на предложените за продажба 

продукти и качеството им; 

43. Подчертава спешната необходимост от въвеждане на строги и прозрачни критерии 

за сертифициране и етикетиране по отношение на качеството и възможността за 

проследяване на продуктите от европейското рибарство и аквакултура и от 

насърчаване на въвеждането възможно най-скоро на специален екологичен етикет 

на ЕС за тези продукти с цел прекратяване на безконтролното разпространение на 

частни схеми за сертифициране; 

44. Вярва, че екологичното сертифициране и етикетиране на продукти от рибарство и 

аквакултура следва да бъде прозрачен и лесно разбираем за потребителя процес и 

следва да бъде на разположение на целия сектор без изключение, при стриктно 

спазване на критериите, които служат за основа за предоставянето му; 

Аквакултура 

45. Подчертава нарастващия дял на вносните рибни продукти и продукти от 

аквакултури в ЕС; 

46. Счита, че това явление се дължи на значителното разрастване на аквакултурата в 

някои региони на света през последните десет години, докато в същото време 

аквакултурата в ЕС, която представлява само 2 % от световната продукция в 

сектора, претърпя период на застой; 

47. Отбелязва наличието на значимо заместване по отношение на потребителските 

навици и търсенето от страна на дистрибуторите в ЕС между свежи продукти с 

произход от ЕС и някои видове вносни продукти от аквакултури; 

48. Счита, че една решителна политика за подпомагане и развитие на устойчива 

аквакултура в ЕС, с намалено въздействие върху околната среда, има ключово 

значение за една политика, насочена към намаляване на зависимостта от вноса на 

рибни продукти и продукти от аквакултури, насърчаване на икономическата 

дейност в ЕС и задоволяване на бързо нарастващото търсене посредством по-богато 

и по-разнообразно предлагане; подчертава в тази връзка необходимостта от 

значително наблягане върху научните изследвания и развойната дейност във връзка 

с европейските продукти от аквакултури; 



49. Припомня във връзка с това своята резолюция от 17 юни 2010 г. относно „Нов 

импулс за стратегията за устойчиво развитие на европейската аквакултура“; 

50. Призовава Комисията и държавите-членки надлежно да отчитат основните 

препоръки, които се съдържат в настоящия доклад, в своите предложения и 

решения, свързани с реформата на общата политика в областта на рибарството; 

о 

о о 

51. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 

Комисията. 

 

 


