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Устойчиво равновесие между риболовния капацитет и възможностите 
за риболов
Резолюция на Европейския парламент от 5 септември 2007 г. относно усилията на 
държавите-членки през 2005 г. за постигане на устойчиво равновесие между 
риболовния капацитет и възможностите за риболов (2007/2108(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид годишния доклад на Комисията до Съвета и Европейския 
парламент относно усилията на държавите-членки през 2005 г. за постигане на 
устойчиво равновесие между риболовния капацитет и възможностите за риболов 
((COM(2006)0872),

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета от 20 декември 2002 
година относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в 
рамките на общата политика в областта на рибарството1,

– като взе предвид Регламент (ЕО) № 1438/2003 на Комисията от 12 август 2003 
година за установяване на подробни правила за прилагане на общностната 
политика по отношение на флота, определена в глава III на Регламент (EО) 
№ 2371/2002 на Съвета2,

– като взе предвид предложението за регламент на Съвета относно установяването на 
рамка на Общността за събирането, управлението и използването на данните в 
сектор „рибарство“ и подкрепата за научни консултации във връзка с Общата 
политика в областта на рибарството (COM(2007)0196),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент, 
озаглавено „Политика за намаляване на нежелания съпътстващ улов и прекратяване 
на изхвърлянето на улов в европейското рибарство“ (COM(2007)0136),

– като взе предвид съобщението на Комисията относно инструментите за управление, 
основаващи се на правата в рибарството (COM(2007)0073),

– като взе предвид съобщението на Комисията до Съвета и Европейския парламент 
относно подобряване на показателите за риболовния капацитет и риболовното 
усилие съгласно общата политика за рибарството (COM(2007)0039),

– като взе предвид Заключителната декларация на Световната среща на върха 
относно устойчивото развитие, проведена в Йоханесбург от 26 август до 4 
септември 2002 г.,

– като взе предвид член 45 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A6-0297/2007),

  
1 ОВ L 358, 31.12.2002 г., стр. 59.
2 ОВ L 204, 13.8.2003 г., стр. 21.



А. като има предвид, че защитата и опазването на морските ресурси и тяхната 
експлоатация в съответствие с принципите за устойчиво развитие следва да 
представляват един от основните елементи на политиката на Общността в областта 
на рибарството;

Б. като има предвид, че устойчивостта на рибните ресурси е от първостепенно 
значение за гарантиране на риболовната дейност и жизнеспособността на рибното 
стопанство в дългосрочен план;

В. като има предвид, че прекомерният капацитет на риболовния флот на Общността 
по отношение на наличните ресурси е един от факторите, които са предмет на 
постоянна загриженост от началото на 80-те години досега във връзка с 
жизнеспособността на рибарството;

Г. като има предвид, че Заключителната декларация на Световната среща на върха 
относно устойчивото развитие, предвижда анализ на екосистемите при 
експлоатацията в рамките на рибарството, като се предлага премахване на 
риболовните практики с разрушително въздействие и се изисква съблюдаване на 
принципа на предпазливост при експлоатация на ресурсите;

Д. като има предвид, че на горепосочената среща се постави за цел постигането до 
2015 г. на възстановяване на рибните запаси от видове, които са застрашени от 
изчезване, като стремежът е в този срок всички рибни ресурси да бъдат 
експлоатирани на равнище, което отговаря на максималното устойчиво равнище на 
улова;

Е. като има предвид, че през последните години Европейският съюз е одобрил 
различни планове за възстановяване и управление на прекомерно експлоатираните 
запаси (мерлуза, треска, морски език, змиорка, лангустина) и е възможно в бъдеще 
да се наложи към тях да се добавят други видове с търговска стойност;

Ж. като има предвид, че въпреки напредъка, осъществен след въвеждането през 1983 г.
на първата програма с ръководни насоки за риболовния флот, целяща ограничаване 
на неговия капацитет и мощност в съответствие със съществуващите ресурси, 
специфичните характеристики на националните риболовни флотове и рибни 
стопанства не са били взети предвид и тази цел не е била постигната от някои 
държави-членки, като някои от тях дори са повишили риболовните си усилия;

З. като има предвид, че е необходимо да се насърчат съобразени с околната среда 
риболовни методи в съответствие с научните изследвания в областта на 
рибарството, чрез подобрени риболовни принадлежности, по-голяма избирателност 
и забрана върху риболовните принадлежности, които унищожават морските 
екосистеми;

И. като има предвид, че въпреки изминалия период от няколко години, данните, 
предавани от държавите-членки, все още не са еднородни, което затруднява или 
прави почти невъзможно извършването на сравнителна оценка на флотовете;

Й. като има предвид, че много държави-членки са предали със значително закъснение 
данните относно своите корабни регистри, а някои от тях изобщо не са ги предали в 
сроковете, определени от законодателството на Общността;



К. като има предвид, че доброто управление на ресурсите в съответствие с принципа 
на предпазливост и принципа за устойчиво развитие изисква засилване на 
съществуващите механизми за контрол по начин, който позволява на държавите на 
флага и на пристанищните държави, в които корабите извършват дейност, да следят 
в реално време и във всеки един момент местонахождението на съответния кораб и 
риболовните дейности, които той извършва;

Л. като има предвид, че диалогът и участието на рибарския сектор в приемането на 
всички мерки за постигане на равновесие между флота и състоянието на ресурсите
са крайно необходими условия, за да могат тези мерки да се окажат ефективни;

М. като има предвид, че рибарите и техните представителни асоциации следва да 
участват в определянето на мерките за защита на морската среда и за 
възстановяване на рибните запаси;

Н. като има предвид, че регионалните консултативни съвети са ефикасен орган за 
сътрудничество и диалог между различните заинтересовани страни в рамките на 
рибарския сектор (околна среда, опазване на природата, лица, извършващи 
професионална дейност в различните области на сектора, включително
производство и преработка, както и аквакултури) във всички случаи, в които 
съществува тясна взаимовръзка между географските райони и въпросите, които се 
анализират;

О. като има предвид, че рибните стопанства на островите и в най-отдалечените 
региони на Европейския съюз са изправени пред специфични проблеми, свързани с 
морските местообитания, чието естество изисква режим на специална защита, и 
наличието на крайбрежен флот, състоящ се от малки риболовни кораби, които 
извършват дейност при трудни условия, обусловени от характеристиките на 
континенталния шелф и от факта, че ресурсите са разположени в райони в открито 
море, изискващи специални условия с цел да се гарантира сигурността на корабите 
и риболовната дейност;

1. Приветства Комисията във връзка с годишния доклад относно усилията на 
държавите-членки през 2005 г. за постигане на устойчиво равновесие между 
риболовния капацитет и рибните запаси, тъй като въпреки трудностите, 
произтичащи от разнородната информация, предоставена от държавите-членки, в 
него е включен обзор на развитието на националните флотове, който позволява 
извършването на анализ на тяхното развитие;

2. Отново изтъква необходимостта от по-широк обхват на подхода към мерките за 
защита на морската среда и за възстановяване на рибните запаси, по-специално чрез 
разглеждане и изучаване на някои фактори, които оказват значително въздействие 
върху морската среда и състоянието на рибните запаси, като замърсяване на 
крайбрежните води и на водите в открито море, отпадни води от промишлеността и 
селското стопанство, драгиране на дъното и морски транспорт, за допълване на 
настоящите методи на управление; счита, че е от приоритетно значение да се 
приеме инициатива на Общността в тази област;



3. Отбелязва постепенното ограничаване на цялостния капацитет и мощност на флота 
(приблизително с 2 % годишно), което обаче не е придружено от снижаване на 
равнището на експлоатация на запасите, тъй като постигнатите технически 
подобрения на корабите неутрализират или надвишават намаляването на 
възможностите за улов и риболовното усилие, които тези скромни ограничения 
предполагат;

4. Счита за недопустимо това, че държавите-членки не изпълняват своите задължения 
за събиране и предаване на данни във връзка със съобразяването на техния 
риболовен капацитет със състоянието на запасите и призовава Комисията да 
разгледа това неизпълнение като сериозна степен на неправомерно поведение и да 
го санкционира подобаващо, както е случаят със задълженията на рибарите по 
отношение на данните за улова; 

5. Подчертава, че при приспособяването на националните флотове към 
съществуващите ресурси трябва да се вземе предвид вече осъщественото 
намаляване на риболовните усилия и по-специално степента на съгласуваност с 
многогодишните програми с ръководни насоки;

6. Припомня необходимостта от това всички мерки за приспособяване на 
националните флотове и възстановяване на запасите да се вземат с участието на 
рибарите и да се основават на научните изследвания в областта на рибарството;

7. Настоятелно приканва Комисията да представи предложения за насоки, които да 
гарантират, че държавите-членки предоставят хармонизирана информация, която 
позволява извършването на сравнителни анализи относно развитието на отделните 
национални флотове и предоставя на всяка една държава-членка разбивки на данни 
за равнището на улов от корабите, извършващи дейност в нейните крайбрежни 
райони;

8. Посочва, че с оглед на настоящото положение и съществуващия от дълго време 
прекомерен капацитет би било желателно да се разгледа отново въпросът за ползата 
от настоящите схеми за привеждане на флота на Общността в съответствие с 
възможностите за риболов, като се предостави възможност за включване в рамките 
на политиката на Общността за съхраняване и управление на рибарския сектор на 
други по-ефективни системи, които могат сами по себе си да доведат до намаляване 
на капацитета, по-голямо дори от предвиденото в законодателството на Общността;

9. Призовава Комисията да приеме съответните инициативи, свързани с възможно
преминаване от система на управление на флотове, основаваща се на ограничаване 
на тонажа и мощността на корабите, към режим, при който е възможно да се 
контролират риболовните усилия чрез управление на риболова по географски 
райони и използване на подходящи технически мерки за устойчиво управление на 
ресурсите;

10. Призовава Комисията да представи предложения за подобряване на сигурността на 
малките кораби за крайбрежен риболов в Европейския съюз, насочени към 
повишаване на размера и мощността на двигателите и ремонтиране на корабите, с 
цел да се подобри хигиената и условията за безопасност на корабите, без това да 
води до увеличаване на риболовното усилие;



11. Призовава Комисията да представи предложение за създаване на специален 
Регионален консултативен съвет за най-отдалечените региони на Европейския 
съюз;

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


