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Прилагане на принципа за устойчивост на рибните запаси чрез 
максимален устойчив улов
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 6 септември 2007 г. 
относно прилагането на принципа за устойчивост на рибните запаси на 
Европейския съюз чрез максимален устойчив улов (2006/2224(INI))

Европейският парламент,

– 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 риболова1,

– като взе предвид Конвенцията на ООН по морско право от 10 декември 1982 г.,

– като взе предвид Заключителната декларация от Световната среща на високо 
равнище за устойчиво развитие, проведена от 26 август до 4 септември 2002 г. в 
Йоханесбург,

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Парламента относно 
прилагането на принципа за устойчивост на рибните запаси на Европейския съюз 
чрез максимален устойчив добив (COM(2006)0360),

– като взе предвид докладите на Комитета на регионите и на Европейския 
икономически и социален комитет2 относно съобщението на Комисията,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A6-0298/2007),

A. като има предвид, че повечето рибни ресурси на Общността с висока търговска 
стойност са свръхексплоатирани или са близо до това положение;

Б. като има предвид, че устойчивостта на рибните ресурси е от основно значение за 
дългосрочното гарантиране на риболовната дейност и жизнеспособността на 
риболовния отрасъл;

В. като има предвид, че системата на Общността за опазване и управление, 
основаваща се на общия допустим улов (ОДУ) и на квотите, не позволи рационална 
експлоатация на ресурсите, а напротив - със своята липса на гъвкавост и поради 
факта, че се подчиняваше на политически, а не на биологични закони, тя затрудни 
рационалното управление, като възпрепятстваше контрола и създаваше 
благоприятни условия за избягване на отговорността;

Г. като има предвид, че системата на Общността за опазване и управление трябва да 
се основава на научните изследвания в областта на риболова и рибното стопанство 

  
1 ОВ L 358 от 31.12.2002 г., стр. 59.
2 ЕИСК 1503/2006.



и да разполага с достоверна и подробна статистическа информация, отнасяща се до 
продължителен период от време;

Д. като има предвид, че различните промени и последователното адаптиране на 
системата за управление на общата политика в областта на рибарството, при които 
се наслагваха един върху друг режимът на общия допустим улов и риболовни квоти 
и режимът на риболовното усилие и се изготвяха различни планове за 
възстановяване, които постигнаха твърде разнородни резултати, предприемайки 
редица мерки с цел разпускане на риболовната флота, които също не доведоха до 
очакваните резултати и предизвикаха отрицателен ефект в стопанската и 
социалната сфера;

Е. като има предвид, че посоченото адаптиране като цяло доведе единствено до 
понижаване на рентабилността и конкурентоспособността на риболовната флота на 
Общността, както в рамките на ЕС, така и на международно равнище, което 
направи още по-трудно прилагането на законодателството в областта на риболова, 
като отрасълът се сблъсква с постоянно променящи се норми с нарастваща 
сложност, без никаква възможност за планиране на дейността в средносрочен и 
дългосрочен план и без да е постигнато значително въздействие чрез този подход
върху подобряването на ресурсите;

Ж. като има предвид, че по време на Световната среща на високо равнище за 
устойчиво развитие, ЕС се ангажира да бъдат предприети всички усилия рибните 
запаси на Общността да достигнат нивата на максимален устойчив улов (МУУ)
преди 2015 г.;

З. като има предвид, че според научната общност в общи линии първоначалната 
формулировка на модела за максимален устойчив улов се е изчерпала поради 
трудността да се приложи в управлението един математически модел с теоретичен 
характер, който се нуждае от познаване в дълбочина на развитието на популациите, 
както и от дълги серии данни от минали периоди, за да се формулира с 
необходимата точност, като моделът е разработен за експлоатация на ресурсите от 
един вид риба и всеки неуспех, и като има предвид, че грешка или несигурност на
модела води неизбежно до ниво на риболова, надхвърлящо максималния устойчив 
улов;

И. като има предвид, че в системата за управление на рибните запаси трябва да се 
допусне известна степен на научна несигурност, както и отклонения или грешки 
при дефинирането на модела, една от причините за които са грешките при подбора 
на видовете или промените, настъпващи в околната среда, което неизбежно води 
или до погрешно определяне на максималния устойчив улов, или до неизпълнение 
на целта;

Й. като има предвид, че след първите определения за максималния устойчив улов
научният свят представи нови подходи към този модел в опита си да коригира 
слабостите му и да запълни пропуските в него;

К. като има предвид, че прилагането на максималния устойчив улов е свързано с 
изключителна сложност при управлението на многовидовите рибни запаси, които 
представляват по-голямата част от запасите, експлоатирани от риболовната флота 
на Общността, и че освен това не става дума за модел, приложим за морските и 



океански рибни запаси;

Л. като има предвид, че стриктното прилагане на максималния устойчив улов би 
довело в краткосрочен план до значително, дори драстично намаляване на 
дейността, работните места и приходите на риболовната флота на Общността;

М. като има предвид, че управлението на рибните запаси трябва да взема под внимание 
по-пълни анализи на естественото въздействие, както и на други последствия от 
взаимодействието между видовете, в допълнение към въздействието, произтичащо 
от човешката дейност, които допринасят за замърсяването на морската среда и за 
разрушаването на морските екосистеми;

Н. като има предвид, че риболовната флота на Общността се нуждае на всяка цена от 
система за управление, която да осигури на флотата по-голяма търговска 
стабилност, като същевременно уравновесява риболовното усилие по отношение на 
наличните ресурси, и да й даде възможност за по-добро планиране на дейността;
като отчита факта, че всеки период на преход към нов модел изисква съпътстващи 
финансови мерки;

1. Приветства с голям интерес съобщението на Комисията, и по-специално това, че 
Комисията признава неуспеха на настоящата политика на управление на риболова и 
приветства намерението й да създаде нов модел на управление, позволяващ 
възстановяването на ресурсите, адаптирането на риболовното усилие към реалното 
състояние на рибните запаси и постигането на нарастваща рентабилност и 
стабилност на риболовната флота;

2. Изтъква необходимостта всички бъдещи мерки, насочени към промяна на 
настоящата система в Общността за опазване и управление, да се приемат при 
пълно участие от страна на лицата, ангажирани в риболовния отрасъл, и да се 
основават на научните изследвания в областта на риболова и рибните запаси;

3. Припомня необходимостта от увеличаване на сумите, отпускани за научни 
изследвания, свързани с риболова, в Седмата рамкова програма за научни 
изследвания и технологично развитие, като средство, чрез което да се допринесе за 
подобряване на системата на Общността за опазване на рибните ресурси с цел 
развитие на теоретичните модели за управление на риболова и рибните ресурси, 
както и необходимостта от нейното прилагане на практика, от по-добър анализ на 
състоянието на ресурсите, на естественото въздействие и на другите ефекти, 
свързани с взаимодействието между видовете, както и с цел подобрения в 
риболовните мрежи;

4. Отбелязва намерението на Комисията да постигне тези цели чрез въвеждането на 
максималния устойчив улов като индикативен параметър при управлението на 
рибните запаси, но все пак предупреждава, че за голяма част от научната общност, 
сред която е и Организацията по прехрана и земеделие, класическият модел на 
максималния устойчив улов е изпреварен от други авангардни подходи, които 
отчитат екосистемата в нейната цялост и включват наред с другото аспектите, 
свързани с околната среда, взаимодействието между видовете, както и 
икономическите и социални фактори;

5. Отбелязва, че през последните години изтъкнати учени са разработили нови 



методи, основаващи се на информационни модели за симулация на бъдещото 
развитие на рибните запаси, които се съревновават с подхода на максималния 
устойчив улов, без да го считат за ясно поставена цел, като отчитат подобаващо 
рисковете, факторите, свързани с околната среда, и възможното взаимодействие 
между видовете, както и че подобни методи по принцип биха могли да бъдат 
разширени с цел да се вземат предвид специфични социални и икономически 
фактори;

6. Предупреждава за трудностите, свързани с прилагането на модела на максималния 
устойчив улов при многовидовите рибни запаси, преобладаващи в ЕС, тъй като в 
случай на използване на максималния устойчив улов за основния вид, би могла да 
последва свръхексплоатация на останалите видове, докато, както изглежда логично, 
при използване на максималния устойчив улов спрямо изчерпващия се вид, би 
трябвало да се спре уловът на видове в добро биологично състояние, като от това 
произтичат съответни икономически загуби, загуба на работни места и намаляване 
на конкурентоспособността, което, от друга страна, е в пълно противоречие с 
основната цел на подхода на максимален устойчив улов; 

7. Следователно, може да изрази само съжаление относно по-специално 
недостатъчните анализи и неадекватните решения, предлагани в съобщението на 
Комисията, с оглед горепосочените аспекти, и, в общ смисъл, липсата на по-
задълбочена оценка на последствията от прилагането на модела за максималния 
устойчив улов в актуалния му смисъл, на неговите недостатъци и на особеностите 
при неговото прилагане, както и на рисковете от грешки в модела; също така
изразява съжаление във връзка по-специално с липсата на анализи на развитието на 
модела за максимален устойчив улов и на потенциалните предимства на различните 
подходи;

8. В резултат на това съзнава, че едно предложение, целящо въвеждането на 
максималния устойчив улов, не е достатъчно зряло решение и че е необходимо да 
се задълбочи и подобри анализът на проблемите, недостатъците и целите на самата 
политика на Общността за опазване и управление на рибните запаси, за да се вземе 
решение, като доказателство за политическа смелост, относно прилагането на 
адекватни мерки, които да доведат до успешен край най-наложителната промяна в 
настоящата общата политика в областта на риболова;

9. Предвид гореизложеното, държи да изрази своето недоумение по отношение на 
мерките, които Комисията наскоро изготви, в съответствие с модела за максимален 
устойчив улов, като специфичния регламент за общия допустим улов и квотите за 
2007 г.1, тъй като самата Комисия призна, в рамките на различни дебати и форуми, 
необходимостта от наличие на по-голям брой проучвания на различните аспекти от
приложението на максималния устойчив улов;

  
1 Регламент (ЕО) № 41/2007 на Съвета от 21 декември 2006 г. за определяне на възможностите за 

риболов за 2007 г . и свързаните с тях условия за определени запаси и групи рибни запаси, 
приложим за водите на Общността и за корабите на Общността във водите с наложени ограничения 
на улова (ОВ L 15, 20.1.2007 г., стр. 1).



10. Изразява своята загриженост от факта, че в контекста на амбициозната цел за 
промяна на подхода на системата за опазване и управление на общата политика в 
областта на риболова не е използвана възможността за ясно дефиниране на 
системата за достъп до ресурсите, както и от това, че продължава припокриването 
на системите за общия допустим улов и квотите и риболовното усилие; счита, че 
Комисията не трябва да пропуска тази възможност за установяване на система за 
достъп до ресурсите, която да благоприятства устойчивостта, да затруднява 
избягването на отговорността, да опростява техническите мерки, да не допуска 
дискриминацията и ожесточената конкуренция за усвояване на ресурсите, да 
осигурява необходимата гъвкавост и да подобрява конкурентоспособността на 
отрасъла;

11. Подчертава, че всяка промяна в системата за управление трябва непременно да е 
подкрепена с адекватни и достатъчни от финансова гледна точка компенсаторни 
механизми и че е уместно да се извърши проучване на социално-икономическите 
последици от окончателното предложение; изисква от Комисията да разработи тези 
мерки по едно и също време заедно с новата система за управление и да ги обедини, 
ако това е възможно;

12. Подчертава факта, че както лошото състояние на запасите от риба в европейските 
води, така и трудностите, с които се сблъсква риболовният отрасъл на ЕС, 
означават, че е необходимо да се приемат мерки възможно най-скоро, както и че 
едно ново забавяне само ще доведе до нови трудности за отрасъла и ще доведе до 
по-бавно възстановяване на рентабилността;

13. Изисква преди вземането на решение да се предприемат гореспоменатите мерки и 
поради това призовава към отворен и мажоритарен дебат, при който да се 
анализират различните подходи на управление, за да се постигне възможно най-
широк консенсус относно промените, които следва да се извършат в политиката за
управление на Общността;

14. В заключение, призовава за постепенното въвеждане на система, която би довела в 
крайна сметка до политика в областта на рибовъдството, която е максимално 
адаптирана към биологичния капацитет на ресурсите, намиращи се във фаза на 
възстановяване, по такъв начин, че устойчивостта на рибните запаси на Общността 
да се превърне по-скоро в гаранция, отколкото в грижа, и да се възприема като 
такава при движението на рибните продукти на Общността в която и да е част на 
света; това би осигурило на риболовната флота стабилност и дало възможност да 
планира дейността си правилно и все по-дългосрочно, а всичко това би могло да 
доведе най-сетне до стабилна система на достъп до ресурсите, при който общият 
допустим улов или квотите да се променят само в конкретни, точно определени 
случаи, и то по полуавтоматичен начин, вместо това да се извършва ежегодно и 
съобразно с критерии, които се различават от чисто научните съображения;

15. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


	P6_TA-PROV(2007)0382_bg.doc

