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 У В О Д Н А  С Т А Т И Я

Тежки времена за морските бандити

В началото на 2013 г. Интерпол подаде първото си „лилаво предупреждение“ до Snake, кораб с дълга история на 
незачитане на международното право. Като кораб, който вече фигурира в черния списък на Европейския съюз и 
има забрана за продажба на незаконния си улов на държавите членки, Snake е част от дългия списък на корабите, 
срещу които ЕС е предприел мерки в усилията си да се справи с незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов 
(ННН).

В борбата срещу незаконния риболов участват ООН, Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО) и 
няколко неправителствени организации, а също така Съединените щати, Япония и много регионални риболовни 
организации. Колкото по-силно и по-ефективно става международното сътрудничество, толкова по-осезаеми ста-
ват резултатите от нашия собствен подход на „нулева толерантност“.

ЕС е в челните редици на енергичните световни мерки срещу ННН. Прилагането на мерките срещу ННН в рамките 
на ЕС се подобрява чрез инвестиции в инфраструктура и персонал. Страните от ЕС обединяват силите си за наблю-
дение в моретата и когато дадена държава превиши квотата си, тя трябва да компенсира това чрез по-малко рибо-
лов през следващата година, както беше в случая с испанската скумрия. Успоредно със солените глоби, на повторните 
нарушители се налагат наказателни точки за сериозни нарушения и като крайна мярка се отнема разрешението им 
за риболов.

С международните задължения срещу ННН са обвързани също и трети страни. Ако те пренебрегват тези си задъл-
жения, това може да се квалифицира като отказ от сътрудничество в борбата срещу незаконния риболов и в крайна 
сметка да им се наложи забрана за износ на рибни продукти в ЕС.

Понастоящем, в битката си срещу ННН, ЕС използва модерни технологии за подробно проследяване на пътя на 
рибата от мрежата до трапезата. Ясни и точни етикети показват къде и как е уловена рибата, научното наименова-
ние на вида и дали е била замразена или не.

Проследяването и етикетирането помага за насочването и образоването на потребителите, които вече са показали 
чрез други храни, че желаят да консумират продукти от стабилни, надеждни и законни източници. Ако разполагат 
с инструменти за вземане на информирано решение, потребителите ще действат колективно и ефективно за пости-
гане на устойчивост.

Публичните образователни кампании вече привлякоха вниманието на обществеността към проблема с изхвърля-
нето на улова и осигуриха широка подкрепа за ликвидиране на ненужния прилов. Увеличаването на осведомеността 
относно ужасяващата практика на незаконния риболов е жизненоважна стъпка към превръщането на океаните в 
едно по-справедливо място за риболов.
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Незаконна риба? Не, благодаря.
Вече четири години новата система 
за контрол дава осезаеми резултати

 О Т К Р И Т И Е

Преди четири години ЕС реши да поведе война срещу незакон-
ния риболов както в рамките на Съюза, така и извън него. В рам-
ките на ЕС бяха хармонизирани правилата, проверките и санк-
циите - а с една по-справедлива система идва и по-доброто 
спазване на правилата. За останалата част от света, ЕС затваря 
своя пазар за риба със съмнителен произход и предупреждава 
за възможни икономически репресивни мерки онези нации, кои-
то си затварят очите за незаконните практики в морето.

„Незаконният риболов ни нанася вреди на много равни-
ща. Той упражнява допълнителен, нерегистриран натиск 
върху рибните запаси; той подкопава нашите усилия за 
опазване на запасите; той подрива пазарите с нелоялна 
конкуренция; той работи срещу рибарите, които спазват 
закона; той вреди на всички крайбрежни общности, осо-
бено онези в развиващите се страни. Той е престъпление 
срещу околната среда и престъпление срещу всички нас.“ 
Мария Даманаки, комисар по морско дело и рибарство.

Правилата на ЕС подпомагат контрола върху един от най-важ-
ните общи ресурси, които Европа притежава - нейните рибни 
запаси. Тъй като рибата не плува в рамките на националните 
граници или изключителните икономически зони, то правилата 
трябва да се прилагат еднакво от всички държави членки. Но 
ние не можем да се абстрахираме от това, което се случва в 
останалата част на света. Рибата, която внасяме (около 65 % 
от общото потребление), трябва да е уловена в съответствие 
със съвременните принципи на опазване на рибните ресурси.

Борбата срещу прекомерния улов: изчерпателен и интегри-
ран подход в цяла Европа

„Ако не можем да наложим собствени правила, подкопа-
ваме доверието в цялата политика, без значение колко 
солидна е тя.“, каза комисар Даманаки през 2010 г. „Сега 
разполагаме с цялостна система за контрол и право-
прилагане, сдобихме се с „нови зъби“, така да се каже, а 
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това ще направи правилата на предстоящата реформа 
на Общата политика в областта на рибарството още 
по-ефективни.“ 

Реформата, извършена от Комисията върху системата за кон-
трол (1), дойде няколко години преди по-широката реформа 
в европейското рибарство, но се основава на същия принцип: 
благосъстоянието на рибните запаси е също толкова важно, 
колкото благосъстоянието на крайбрежните общности. За да 
се приложи този принцип, беше наложително да преобразим 
една разрушена система в такава, която предлага условия 
на равнопоставеност и се управлява от надеждни и функ-
ционални правила.

Днес методиката за инспекции както в пристанищата, така и 
в морето, е ясно и еднообразно дефинирана. Съвременните 
технологии за събиране на данни, като електронни дневни-
ци, документи за продажба или сателитно базирани системи 
за наблюдение, до голяма степен премахнаха възможните 
грешки или несъответствия при определянето на количест-
вата уловена риба.

вия през 2013 г. В крайни случаи, при повторно нарушение 
Комисията може дори да спре финансовата помощ. Преди 
да направи това, тя може да намали риболовните квоти за 
следващите години, както в случая, когато испанската ри-
боловна квота за скумрия бе съкратена с 65 000 тона през 
март 2013 г. поради прекомерния риболов - един от близо 
300-та примера след влизането на правилата в сила.

Тези нарушения бяха открити в хода на над 230 контролни 
мисии, проведени от ЕС. Мисиите са скъпи и сложни, а нацио-
налните ресурси са ограничени. Специализирана агенция (2) 
обединява националните средства и координира тяхното 
разполагане, като постига максимален ефект и значително 
намалява разходите чрез общоприети програми (3) за кон-
трол и проверки. Това не само улеснява по-добрата оценка 
на риска и управлението, но също така увеличава доверието 
между органите и операторите, създавайки един наистина 
европейски подход за контрол.

При всички случаи от следващата година около 150 милиона 
евро ще бъдат на разположение на държавите членки за за-

Ако има прекомерен риболов, корективните мерки важат за 
всички. За операторите - една възпираща точкова система, 
сходна на тази за водачите на автомобили, може да доведе 
до временно или дори постоянно отнемане на лиценза за 
риболов. За държавите - съществува един широкообхватен 
набор от мерки, който дава възможност на Комисията да ре-
агира спрямо прекомерния риболов. Комисията може да из-
вършва одит и проверки на въпросната държава. Тя може да 
поиска план за действие за коригиране на ситуацията, както 
се случи през 2011 г. с Малта, Испания през 2012 г. и Лат-

купуване на нови патрулни кораби или въздухоплавателни 
средства, както и за обучение на повече персонал. С други 
480 млн. евро новият Европейски фонд за морско дело и ри-
барство ще продължи да подкрепя текущите операции и ще 
започне финансиране на новаторски техники, като например 
ДНК анализ за установяване на точната принадлежност и 
място на произход на партидата. Наред с всичко това но-
вите правила срещу отпадъците и прекомерния риболов ще 
влязат в сила на 1 януари 2014 г. заедно с реформата на 
Общата политика в областта на рибарството. По този начин 

Разходи за контролни технологии

Инвестиции на ЕС, предназначени за регулаторен кон-
трол в държавите-членки на ЕС

Разработване на системи за електронно записване и 
отчитане (ERS): 21,3 млн. евро

Оборудване на кораби с ERS: 33 млн. евро

Оборудване на кораби със системи за наблюдение на 
корабите (VMS): 16 млн. евро

Нови технологии и информационни мрежи (бази 
данни, валидиране на данни, проследяване, изследо-
вателски кораби): 108 млн. евро

Пилотни проекти: 1,5 млн. евро

Обучение и инициативи за повишаване на осведоме-
ността за правилата на ОПОР: 1,7 млн. евро

Патрулни кораби и въздухоплавателни средства: 3,7 
млн. евро

Общи инвестиции в контролни технологии: 185,2 млн. евро

12 000 риболовни кораба, оборудвани с VMS и/или 
ERS, като разходите на една трета от тях вече са 
възстановени.

(1) Регламент (ЕО) № 1224/2009 от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в областта на 
рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005, (ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) № 388/2006, (ЕО) № 509/2007, 
(ЕО) № 676/2007, (ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО) № 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006
(2) Европейска агенция за контрол на рибарството със седалище във Виго, Испания
(3) Известни също така като SCIPS (специални програми за контрол и инспекция) и JDPs (съвместни планове за разполагане)
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процесът за гарантиране на рационално и отговорно използ-
ване на рибните ресурси ще стане цялостен и завършен.

Борбата срещу незаконния, нерегламентиран и недекла-
риран риболов: представяне на принципите за опазването 
на рибните ресурси по света

Както и при много други продукти, днес хората се интересу-
ват от качеството и надеждността на хранителната верига. С 
оглед укрепване на доверието на потребителите по отноше-
ние на купуваната от тях риба и запазването на рибарския 
бизнес съществува цялостна система за сертифициране на 
улова, която гарантира, че рибата може да бъде проследена 
от „мрежата до чинията“. Тази система се дължи на значи-
телните инвестиции, направени в модерни технологии, като 
системите за наблюдение на корабите, електронните систе-
ми за записване и отчитане, както и съпътстващите ги бази 
данни и информационни мрежи.

Сертифицирането и модерните технологии станаха особено 
удобни, когато рибата е уловена в отдалечени води, извън 
юрисдикцията на ЕС. Нарушения могат да се откриват във 
всяка точка от веригата за доставки и ако „морският пас-
порт“ на партидата изглежда съмнителен по някакъв начин, 
то рибата може да бъде спряна, преди да влезе на нашия 
пазар.

Това е една от многото прогресивни новости на Регламента 
от 2010 г. за незаконния, недеклариран и нерегулиран ри-
болов (4) и държавите членки незабавно се възползваха от 
възможността да откажат вноса в ЕС на поне 100 съмнител-
ни пратки от риба досега.

Успоредно с това както ЕС, така и трети страни бързо реа-
гират на искания на Комисията за разследване и наказание 
на съмнителни кораби. За по-малко от четири години бяха 
разследвани повече от 200 случая на предполагаем неза-
конен риболов на кораби от 27 държави, като на около 50 
от тези кораби бяха наложени глоби на обща стойност над 
7 млн. евро.

Друг положителен резултат от новия режим е, че страните от 
ЕС прилагат рискови подходи, като ги съчетават с по-ефикас-
ни проверки в пристанищата. На Канарските острови, Испания, 
тясното сътрудничество между ЕС и местните власти стиму-
лира процедурите за контрол върху всички разтоварвания от 
кораби на трети държави в пристанището на Лас Палмас. В 
резултат на това някои азиатски съдове (вече заподозрени в 
извършване на незаконни дейности) спряха да разтоварват 
рибата си в Лас Палмас или да изнасят продуктите си в ЕС.

Но Регламента за ННН надхвърля по-строгия контрол в рам-
ките на Съюза и има за цел да гарантира, че другите нации 
по света спазват задълженията, произтичащи от междуна-
родното право (5) и се присъединяват към настъплението 
срещу ННН.

За да насърчи държавите на флага да предприемат дейст-
вия срещу недобросъвестните флоти, ЕС състави черен спи-
сък на корабите, които не могат да разтоварват или да про-
дават своите продукти на единния пазар поради доказани 
нарушения (6).

ЕС работи също така в тясно сътрудничество с трети страни и 
извършва одити на средствата и усилията, които те влагат, за 
да спрат ННН. До момента са проведени повече от 30 такива 
мисии и е оказана помощ на много държави, за да регулират 
своята правна структура и административен капацитет. С под-
крепата на нашето ноу-хау и опит, в момента Индонезия пре-
устройва своята система за управление на рибарството. Дру-
ги примери за постигнати успехи са Фиджи, Того, Шри Ланка, 
Вануату и Панама, които постигнаха похвален напредък, след 
като официално бяха предупредени, че могат да се озоват в 
черния списък, ако не предприемат незабавни действия сре-
щу ННН (7). Други държави, като Белиз, Камбоджа и Гвинея все 
още не реагират и така се придвижват една стъпка по-близо до 
икономически ответни мерки от страна на ЕС.

Заслужава да се отбележи, че ако се извърши прекомерен 
улов от трета държава на съвместно ползвани с ЕС рибни 
запаси, Комисията няма да се поколебае да спре целия внос 

Спечелена битка в Сиера Леоне 

В една кампания срещу незаконния и пиратски риболов по 
крайбрежието на Западна Африка, един от най-
засегнатите райони в света по отношение на ННН, 
базираната в Обединеното кралство Фондация за 
екологична справедливост оборудва населението по 
поречието на река Шербро с малка лодка за наблюдение. 
Местните рибари успяха да заснемат и идентифицират 

международните траулери, работещи нелегално в техните 
защитени води. След това информацията беше изпратена 
до Комисията и африканските правителства. Комисията 
започна разследвания на тези кораби и упражни натиск за 
адекватно санкциониране. Това доведе до солени глоби, 
иззет улов и прекратяване дейността на кораби, действащи 
в крайбрежната зона на страната.

(4) Регламент (ЕО) № 1005/2008 от 29 септември 2008 г. за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран 
риболов, за изменение на Регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО) № 1936 /2001 и (ЕО) № 601/2004 и за отмяна на Регламенти (ЕО) № 1093/ 94 и (ЕО) № 1447/1999
(5) Такива като Конвенцията на ООН по морско право или Споразумението на ООН за рибните ресурси
(6) Регламент за изпълнение (ЕС) № 672/2013 от 15 юли 2013 г. 
(7) Решение на Комисията от 15 ноември 2012 г.
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на риба от тази държава, както се случи при неотдавнашните 
противоречия с Фарьорските острови.

Същевременно много трети държави, вдъхновени от режима 
на ЕС, извършват промени в техните системи. Украйна, Ма-
роко и Чили въведоха схеми за сертифициране на улова на 
риба. А през последните три години повече от 55 развиващи 
се държави са получили техническа помощ от страна на ЕС 
на обща стойност 32 млн. евро.

Важна част от войната на ЕС се води на политическия фронт, 
за да бъдат спечелени като необходими съюзници и другите 
основни риболовни нации, какъвто е примерът със съвместните 
изявления срещу ННН, подписани наскоро със САЩ и Япония. За 
да се гарантира прозрачност относно мястото, където е уловена 

В Европейския съюз ние внасяме 65 % от рибата, която 
консумираме. Затова е съвсем естествено строгите пра-
вила, които прилагаме у дома, да бъдат спазвани също 
така и във всички онези райони, в които ловим риба или 
от които внасяме риба. Това се отнася и за достойните 
условия на живот и труд: екипажите, наети от пиратски 
съдове, често са обект на насилие и нарушаване на чо-
вешките права.

Ако реформираната Обща политика по рибарство възвестя-
ва нова ера на доброто морско управление чрез постепенно 
премахване на изхвърлянето на улов, намаляване на рибо-
лова до устойчиви нива и децентрализиране на управле-
нието, то нулевата толерантност към прекомерния улов или 
вредните и незаконни практики продължава да бъде по-ва-

рибата, ЕС активно насърчава въвеждането на „глобален серти-
фикат за улов“. ЕС продължава да работи във всички регионални 
организации за управление на дейностите по ликвидиране на 
незаконните риболовни и вредни практики, а съвместно с меж-
дународни организации, като ФАО, ООН и Интерпол, подкрепя 
всички действия, насочени към криминализирането на дейнос-
тите, свързани с ННН на международно равнище.

жна от всякога, тъй като всяка алтернатива би попречила на 
напредъка, в която и да е от тези области.

„Сега, когато реформата на Общата политика в област-
та на рибарството е на правилния път“ – каза комисар 
Даманаки – „ моят приоритет отново се връща към кон-
трола върху риболова и правоприлагането.“
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 О Т К Р И Т И Е 

През периода 2013-2017 г. влиза в сила едно ново поколение на 
споразумения за партньорство за устойчив риболов (СПУР)(SFPAs), 
а заедно с новата политика идва и новото име. Основният принцип 
и ключовата дума за тези споразумения — устойчивост — сега се 
появява и в наименованието, за да отрази по-добре тяхната крайна 
цел.

Не е съвпадение, че реформата на Общата политика в областта на 
рибарството внесе значителни промени в начина, по който се раз-
работват и прилагат СПУР. За ЕС същите принципи и стандарти, кои-
то се прилагат за флотите в европейски води, следва да важат и в 
чужбина. А при риболов във води на трети държави трябва да се 
предостави подходяща подкрепа на местния сектор на рибарството с 
цел неговото устойчиво развитие.

Ето защо новите споразумения са:
научно обосновани
справедливи и устойчиви
регулирани от приложими правила
със засилена рамка за мониторинг и контрол
напълно прозрачни.

Подобреното управление е важен аспект на реформата на споразу-
менията за партньорство. ЕС се ангажира с по-задълбочен анализ 
на научната основа на СПУР, по-добра оценка на напредъка им, 
както и прозрачност на информацията.

Таксите за улов също са актуализирани, за да отразяват текущите па-
зарни стойности, което представлява изключително важен ход, отчитай-
ки нарастващите цени на рибата през последните години. Политиките за 
правата на достъп и таксите за улов са в съответствие с принципите на 
справедливостта, като например премахване на скритото субсидиране 
на частни фирми и заплащане на справедлива цена на трети страни за 
техните природни ресурси. Нещо повече, рибните продукти, произведени 
по СПУР, могат да бъдат проследени по цялата верига на доставки, за 
целите на отчетността и прозрачността и в полза на потребителя.

Новите СПУР разделят също така плащанията за права на достъп на 
ЕС от неговите финансови участия в сектора рибарство на държа-
вата-партньор. Подкрепата на ЕС за местните риболовни дейности 
ще спомогнат за изграждането на научен, административен и тех-
нически капацитет на местните партньори за устойчиво развитие на 
техните сектори рибарство. Наблюдава се засилване в управлението 
на споразуменията, по-специално когато става въпрос за правата на 
човека. Клаузата за човешки права в новите СПУР е показателна за 
ангажимента на ЕС за защита на еднаквите принципи у дома и навън.

Освен че поставят акцент върху устойчивостта, СПУР носят значител-
ни възможности и ползи и за двете страни, които могат да се разгръ-
щат успоредно с напредъка на споразуменията.

ЕС подписа нов шестгодишен протокол към споразумението за парт-
ньорство в областта на рибарството със Сейшелските острови на 

Устойчиво бъдеще за риболова у 
дома и навън

Споразуменията за партньорство за устойчив рибо-
лов (СПУР) са двустранни споразумения с крайбрежните 
страни извън ЕС, които позволяват на европейските 
кораби да ловят от излишните запаси в изключителната 
икономическа зона (ИИЗ) на държавата-партньор. 
Вместо финансова компенсация се дават права на дос-
тъп, а финансиране се прави с цел насърчаване на устой-
чивото развитие на рибарството и общото подобряване 
на управлението му.

СПУР допълват многостранните споразумения, които обхва-
щат стопанския риболов в международни води. Те се регу-
лират от регионалните организации за управление на 
рибарството (РОУР) и попадат в две категории: споразуме-
ния за риба тон, които позволяват на корабите на ЕС да 
извършват риболов на далекомигриращи видове в 
Атлантическия, Индийския и Тихия океан и смесени спора-
зумения, които предоставят на ЕС достъп до широк кръг от 
рибни запаси (дънни, скариди, пелагични  и т.н.) в 
държавите-партньори.

Стратегиите за по-ефективно управление са приоритет на новите 
споразумения. По-добрият контрол върху дейностите на корабите на 
ЕС се осигурява чрез система за електронно записване и отчитане 
(ERS), ефективен инструмент за събиране на данни, който записва 
какъв е уловът на риболовните флоти. ERS допринася също и за за-
силване на прозрачността на риболовните дейности на ЕС във води 
извън ЕС и улеснява обмена на информация с държавите-партньори, 
като облагодетелства и двете страни.

Балансът в разходите за достъп до правата за риболов в изключи-
телните икономически зони на държавите-партньори (ИИЗ) е възста-
новен. По-рано ЕС финансираше около две трети от разходите, но 
при новите СПУР собствениците на кораби ще покриват до 70 % от 
таксите за достъп за улов по споразуменията за риба тон.

10 май 2013 г., което гарантира дългосрочна стабилност на най-зна-
чимото споразумение за риба тон на ЕС в Индийския океан както по 
отношение на възможностите за риболов за флота на ЕС, така и по 
отношение на финансовите облаги за Сейшелските острови в резул-
тат на дейността на флота на ЕС в региона.

Новият протокол към споразумението за партньорство на ЕС със Сей-
шелските острови, най-голямото действащо в момента споразумение 
за риба тон, позволява четиридесет кораба на ЕС с мрежи гъргър 
и кораби с парагади да извършват улов на риба тон и други силно 
мигриращи видове в изключителната икономическа зона на Сейшел-
ските острови. В замяна ЕС ще заплаща над 5 млн. евро годишно 
в продължение на две години, половината от които ще подпомагат 
политиката на Сейшелските острови в областта на рибарството. ЕС 
ще плаща 5 милиона евро годишно за оставащите четири години, 
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половината от които отново ще бъдат предназначени за местния сек-
тор рибарство.

Финансовите средства за сектора се използват за специализирано 
оборудване за изпитвания, за да се гарантира, че рибните продукти 
от Сейшелските острови отговарят на хранителните норми за безопас-
ност на ЕС и на условията за внос в ЕС. Благодарение на това спора-
зумение Сейшелските острови получават справедлив доход от своите 
собствени ресурси, както и помощта на ЕС за устойчиво и дългосрочно 
управление на своя сектор рибарство. Например ЕС финансира нов кей 
във Виктория, който дава възможност големи кораби с мрежи гъргър 
да акостират директно на пристанището. Финансирането от ЕС позво-
ли също така и разработването на малки предприятия за преработка 
на риба, за да се използва полупромишленият флот с парагади; беше 
финансирано също и развитието на капацитета на флота.

Финансовото участие в рамките на споразуменията за партньор-
ство е насочено към специфичните нужди на държавите-партньори. 
Например, като част от обновеното споразумение между ЕС и Кот 
д‘Ивоар, бяха финансирани редица разнообразни инициативи, вари-
ращи от предоставянето на ново оборудване за аквакултура в две 
оперативни станции, събирането на данни за статистика на улова в 

ИИЗ, обучение за рибари, до възстановяването на Министерството на 
риболова след края на гражданската война.

Чрез тези споразумения за партньорство ЕС ще продължи борбата сре-
щу незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов (ННН). ЕС вече 
предостави секторна подкрепа на Кот д‘Ивоар с цел подобряване на 
инфраструктурата за контрол. Финансирането от ЕС е предназначено 
също и за научни изследвания в открито море, инсталиране на система 
за наблюдение на корабите (VMS) и обучение на нови инспектори.

Следващите стъпки включват укрепване на новото поколение спо-
разумения за партньорство и разширяване на мрежата от активни 
партньорства.

Построени върху солидната основа на справедливост, устойчивост, прозрач-
ност и добро управление и развиващи се заедно с европейската реформа в 
рибарството, новото поколение споразумения за партньорство позволяват 
по-добро използване на публичните средства и се съсредоточават върху 
реалните ползи за гражданите в Европа и в държавите-партньори. Сега фо-
кусът се поставя върху увеличаването на броя на активните партньорства с 
цел да се популяризира в международен мащаб проактивната позиция на ЕС 
относно опазването на морските ресурси.

Пълен списък на споразуменията за партньорство

Споразумения 
за многовидов 
риболов

Споразумения за 
риба тон, 
Западна Африка

Споразумения за 
риба тон, 
Индийски океан 

Пасивни 
споразумения 

Споразумения 
за риба тон, 
Тихи океан 

Наскоро приключили 
преговори (споразумение 
за многовидов риболов)

Гренландия

Мавритания

Кот д’Ивоар

Кабо Верде

Сао Томе и 
Принсипи

Габон

Коморски острови 
Мадагаскар 
Мавриций 
Мозамбик 
Сейшелски 
острови

Гамбия
Гвинея
Гвинея Бисау
Екваториална 
Гвинея 
Микронезия 
Сенегал
Соломонови 
острови

Кирибати Мароко

Състояние към момента - споразумения за 
партньорство в областта на рибарството на ЕС

20 споразумения в областта на рибарството

7 пасивни споразумения (няма протокол)

12 активни споразумения за партньорство 
(действащи протоколи)

9 споразумения за партньорство за риба тон

2 споразумения за партньорство за многовидов 
риболов

Наскоро завършиха преговорите с Мароко 
(споразумение за многовидов риболов)

Нови споразумения за партньорство в бъдеще

 ©
 D

re
am

st
im

e

BG-MAG-63pantone.indd   9 03/02/14   09:02



10

CCAMLR и антарктическите морски 
екосистеми

 О Т К Р И Т И Е

Многобройните въздушни и морски течения на Антарктика, огромните 
ѝ шелфови ледници и ледени води са дом на екосистеми с богато био-
разнообразие, които придават глобално значение на региона.

Въпреки че откриването на Антарктика от европейци и последващото 
ѝ проучване от 19-ти век насам отвориха областта за научни изслед-
вания, това откритие доведе също до нерегламентиран улов на тюлени 
и китове, прекомерен риболов на антарктически крил, военни дейст-
вия, както и различни национални претенции към територията.

Договорът за Антарктика лежеше в основата на безпрецедентното меж-
дународно сътрудничество през 1959 г., когато дванадесет държави се 
споразумяха да отделят областта южно от 60-ти паралел като научен 
резерват за опазването и изследването на неговите почти недокоснати 
морски екосистеми. Оттогава военните дейности и експлоатацията на 
Антарктика, с изключение на морските ресурси, са забранени.

Комисията за опазване на антарктическите морски живи ресурси 
(CCAMLR), междуправителствена организация от двадесет и пет дър-
жави, която включва ЕС и осем от неговите държави членки, е създа-
дена през 1982 г. Тя отговаря за опазването и рационалното използ-
ване на антарктическите живи морски ресурси.

Ръководейки се от авангардните изследвания на своя Научен комитет, 
CCAMLR прилага цялостни мерки за опазване на морската екосистема 
и устойчиво управление на рибарството. Тези мерки са част от конвен-
ция, която е създадена в отговор на изводите на учени, наблюдаващи 
ефектите на прекомерен риболов през 60-те и 70-те години и на рас-
тящия търговски интерес към антарктическия крил, ключов вид риба в 
антарктическата екосистема.

В съответствие с екосистемния подход към управлението на риболова, 
рибарството в Антарктика се управлява чрез фокусиране върху устой-
чивото развитие и се подкрепя от регулаторна рамка, която помага да 
се поддържат съществуващите екологични взаимовръзки. Този подход 
защитава запасите чрез улов на целеви видове риба, като антаркти-
чески и патагонски кликач, крил и ледена скумрия, както и свързаните 
с тях видове в същата екосистема.

Освен това този подход се подкрепя от Морските защитени зони (МЗЗ), 
чиято цел е да се защитят районите с изключително морско биоразно-
образие чрез създаване на специфични правила, насочени към упра-
влението на човешките дейности.

МЗЗ преследват двойна цел: опазване на природата и управление 
на рибарството. CCAMLR, въз основа на предложение на ЕС, успя да 
създаде първата MЗЗ в региона, на южния шелф на Южни Оркнейски 
острови, през 2009 г.

МЗЗ са важни също и за възприемането на една по-широка екологична 
картина, която включва въздействието на риболова и последиците от 
изменението на климата.

Източна Антарктика притежава едни от най-разнообразните екосисте-
ми на Земята, с региони на открит океан и многообразие на морското 
дъно, които осигуряват местообитания за морски бозайници, пингвини 
и морски птици, както и места за размножаване и отглеждане на клю-
чови видове риба.

В съответствие с международните си задължения и в знак на при-
знание на глобалното значение на Антарктида, Европейският съюз 
съвместно с Франция и Австралия, направи предложение за източ-
ноантарктическа представителна система от морски защитени зони 
(EARSMPA) на специално заседание на CCAMLR на 15-16 юли 2013 г. в 
Бремерхафен, Германия.

Предложението за EARSMPA има за цел да обозначи седем защите-
ни зони в значими океански региони от Източна Антарктика. Негови-
те привърженици се опитват да създадат представителна система за 
всички биогеографски райони в CCAMLR въз основа на най-добрите 
научни познания. Въпреки това членовете на CCAMLR не успяха да по-
стигнат пълно съгласие по този въпрос, а предложението за EARSMPA 
беше блокирано от Русия и Украйна.

Европейският комисар за морско дело и рибарство Мария Даманаки 
заяви: „Разочароващо е, че подкрепата на мнозинството за защи-
та на тези райони беше блокирана от едно малцинство.“ Комисар 
Даманаки описа резултата като пропусната възможност, която, както 
тя се надява, ще бъде коригирана скоро.

Все пак предстои още много работа за постигане на политически кон-
сенсус. Необходимо е съгласието на всички членове, за да се ратифи-
цира предложението за антарктическа МЗЗ, а срещата в Бремерхафен 
само открои трудностите за постигане на такъв консенсус.

Следващата възможност за диалог ще бъде по време на годишната 
среща на CCAMLR в Хобарт, Австралия. ЕС ще потвърди отново своя 
научен и политически ангажимент към региона на Антарктика и счита, 
че създаването на източноантарктическа МЗЗ може да се осигури чрез 
открити дискусии в дух на сътрудничество.

Подходът за официално признаване и защита на уязвимите терито-
рии с глобално значение ще даде начало на нова ера в опазването и 
управлението на ресурсите. Той ще послужи като модел за използване 
на най-добрите научни знания като водеща сила, стояща в основата 
на разумното морско управление и международното сътрудничество 
в Антарктика.

 ©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

BG-MAG-63pantone.indd   10 03/02/14   09:02



11

Брой 6 3  I  Я Н У А Р И  2 0 1 4 r .  I  Р И Б А Р С Т В О  И  А К В А К У Л Т У Р А  В  Е В Р О П А

От 1 юли тази година Република Хърватия е членка на Европейския 
съюз. Това присъединяване идва точно навреме за изпълнението на 
новата обща политика в областта на рибарството и представлява 
една отлична възможност за страната да направи своя рибарски 
сектор по-устойчив, а неговата промишленост по-солидна и 
конкурентоспособна в международен план. Присъединяването на 
Хърватия ще улесни търговията и мобилността в рамките на ЕС и ще 
отключи възможностите за финансиране и техническа помощ.

Намираща се в най-северния ръкав на Средиземно море, Хърватия 
притежава едно от най-дългите и най-разнообразни крайбрежия в 
Европа, простиращо се от полуостров Истрия на север до Которския 
залив на юг. Затова не е изненадващо, че морските традиции и 
практики са вплетени в културата на Хърватия.

Риболовът не е изключение. Хърватският сектор рибарство е 
разнообразен, с преобладаващо дребномащабен риболов и от 
икономическа важност: риболовът, рибовъдството и преработката 
осигуряват препитание на около 14 000 души, а други 10 000 са 
непряко заети в по-широкия сектор (1). 

Секторът рибарство допринася за положителното външнотърговско 
салдо на икономиката (2). Хърватия внася евтини видове като херинга 
и изнася видове с висока стойност като червен тон, които се 
експедират директно за Япония.

По-голямата част от флота за стопански риболов на Хърватия са 
традиционни съдове, по-малки от 12 метра, като се използват малки 
съоръжения за риболов в близост до брега. През 2011 г. корабите с 
мрежи гъргър са представлявали около 90 % от флота, докато 
траулерите дават 6 % от общия улов, в размер на 70 535 тона (3). 

Прекомерният риболов е проблем и в Хърватия, затова ще са 
необходими промени за постигане на съответствие с реформата на 
Общата политика по рибарство и с цялостния ангажимент на ЕС за 
устойчиво развитие. За да направи това, Хърватия ще се възползва 
от преходния режим, а постепенното прекратяване на неустойчивите 
риболовни практики ще бъде специално подпомогнато от новата 
схема на финансиране, която започва в началото на януари 2014 г.

Благодарение на присъединяването, както настоящи, така и бъдещи 
финансови средства могат да бъдат насочени към аквакултурата - 
необходима и неразделна част от съвременната верига за устойчиви 
доставки на морски храни.

Климатът на Хърватия и изключително чистите крайбрежни и 
вътрешни водни басейни предоставят наистина отлични условия за 
сладководна и соленоводна аквакултура. И двата сектора има какво 
да спечелят от въвеждането на нови технологии, разработването на 
нови продукти и възприемането на маркетингови инструменти като 

подходящо етикетиране и брандинг за нишата от продукти с висока 
стойност. Финансирането от ЕС ще помогне за увеличаване на 
производството в ключови сегменти на рибовъдството, като например 
европейския лаврак и златоглавата ципура, за които Хърватия има 
дългогодишна традиция и ноу-хау.

Над хиляда острова и летни морски температури, често достигащи 25 
градуса, правят хърватското крайбрежие любима дестинация за 
туристите. Секторът е доста значим икономически, с дял от 26,5 % от 
БВП на тази държава (цифра, която според Световния съвет за туризъм 
и пътувания ще се повишава с 4,9 % на годишна база). Крайбрежният 
и круизният туризъм са най-важните сегменти, като по-голямата част 
от гостите отсядат в морските курорти. Пътническите фериботи, 
морският транспорт на близки разстояния, ветроходството и яхтените 
пристанища вървят ръка за ръка с туризма и са еднакво обещаващи 
при наличие на правилно планиране и инвестиции. А това е точно 
целта, към която се е насочила стратегията „Син растеж“ и Европейския 
фонд за морско дело и рибарство като нейно финансово рамо.

В обобщение, подкрепата от страна на ЕС не само ще помогне за 
модернизиране на сектора рибарство, но също така и по-специално 
ще насърчи по-широката морска икономика. Хърватските традиции и 
опит, съчетани с предимствата на членството в Европейския съюз, ще 
позволят на страната да се съсредоточи върху устойчивостта и да 
получи най-добрите конкурентни предимства, които една страна 
може да постигне през 21 век: стабилен, продължителен растеж.

Хърватия се присъедини към 
семейството на ЕС

 О Т К Р И Т И Е

(1) Източник: Проект на Национален стратегически план за развитие на рибарството в Република Хърватия, 2013 г., http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=9
(2) Само през 2011 г. Хърватия изнася 38 493 тона риба на стойност около 130 млн. евро, включително и прясно осолени аншоа, сардини и пресен морски костур. Източник: Проект на 
Оперативна програма за рибарството на Република Хърватия за програмен период 2007-2013 г., Загреб, 2013 г., http://www.mps.hr/ribarstvo/default.aspx?id=9
(3) Източник: Проект на Оперативна програма за рибарството на Република Хърватия за програмен период 2007-2013 г., Загреб 2013 г. + Хърватски регистър на флота, моментна снимка на 
5 юли 2013 г.
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За състоянието на рибните запаси

Ако основната цел на реформираната Обща политика в областта на 
рибарството е постигането на равнища на максимален устойчив улов 
(МУУ) до 2015 г., положението в северните води вече е нормално и 
представлява един успешен пример в развитие. Положението в Сре-
диземно море обаче е различно, сочат обсъжданията на тазгодиш-
ния семинар за състоянието на рибните запаси в европейски води.

От 2002 г. досега смъртността от риболов и риболовното усилие в 
Североизточния Атлантически океан намаляват, репродуктивната 
биомаса (SSB) се увеличава, а голям брой от запасите са в съответ-
ствие с МУУ. В момента 61 % от оценените запаси се ловят в съот-
ветствие с МУУ, с 2 % повече през 2005 г., 12 % през 2008 г. и 53 % 
през 2012 г. Подходът на Европейския съюз за управление на рибар-
ството, изграден върху научна основа, с основни принципи на проз-
рачност, сътрудничество и добро управление, явно дава резултати.

Освен това икономическият анализ показва подобрена печалба в 
Североизточния Атлантически океан, въпреки високите разходи за 
гориво и по-ниския улов, което показва, че рибата с по-високо ка-
чество се продава на по-високи цени.

Европейският комисар по морско дело и рибарство Мария Даманаки 
отбеляза: „В северните морета бяха направени трудни избори, но 
запасите се подобриха и в резултат индустрията стана по-пе-
челивша. Това е доказателство за усилената работа, извършена 
от учените и риболовната индустрия за защита и възстановя-
ване на запасите.“

За разлика от напредъка в Североизточния Атлантически океан, Се-
верно море и Балтийско море, положението в Средиземно море и 
Черно море се влошава. В Средиземноморието прекомерно се екс-
плоатират цели 95 % от рибните запаси.

Вярно е, че положението в Средиземно море е по-сложно поради 
 риболовните кораби на северноафриканските и източносредизем-но-
морските държави, експлоатиращи запасите, което означава, че 
трябва да бъдат договорени мерки за управление за всички дър-
жави.

Въпреки това, дори и когато отчитаме политическите и териториални 
усложнения, напредъкът в Средиземно море все още е прекалено 
бавен. ЕС смята, че държавите членки и Регионалният консултативен 
съвет за Средиземно море трябва да бъдат по-активни и да използ-
ват по-локализиран подход спрямо прекомерния риболов. Необхо-
дими са ефективни действия и няма никакво време за губене.

Учените препоръчват незабавно да се предприемат редица мерки: 
ограничаване на риболовното усилие и на улова, за да се намали 
смъртността от риболов за всички дънни видове; прилагане на сис-
тема за общ допустим улов (ОДУ) за дребните пелагични видове, 
както и промяна на селективността на риболовните съоръжения.

Комисията ще продължи да осигурява лидерски стимули, за да може 
средиземноморският риболов да поеме по пътя на устойчивостта, 
но дълбоко съжалява за забавянето на устойчивото управление на 
области, като Лионския залив, Лигурско море и Балеарско море и 
по-голямата част от басейните на Йонийско море и Тиренско море.

ЕС основава управлението на рибарството върху сериозни научни 
изследвания. Данните и констатациите, събрани чрез научни из-
следвания, са публично достъпни, така че процесите и решенията са 
напълно прозрачни. ЕС улеснява също така и участието на сектора 
рибарство и други заинтересовани страни чрез представяне и об-
съждане на плановете за управление и данните в открити форуми, 
като например годишния семинар на Комисията относно състояние-
то на рибните запаси в европейски води, където всички заинтересо-
вани страни и граждани са свободни да присъстват и да участват в 
дискусиите.

Тазгодишният семинар се проведе в Брюксел на 17 септември и на 
него присъстваха представители на рибната индустрия, екологични 
организации, граждани и журналисти. Учени от Международния съ-
вет за изследване на морето и на Научно-техническия и икономи-
чески комитет по рибарство представиха най-новата биологична и 
икономическа информация за състоянието на рибните запаси в ев-
ропейски води, както и данни за икономическото състояние на евро-
пейските риболовни флоти.
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НОВ ЕЛЕКТРОНЕН БЮЛЕТИН: ГД „Морско дело и рибарство“ започна издаването на месечен електронен бюлетин, 
който ще дава на читателите актуална информация за най-новите развития в областта и за най-новите проучвания, 
публикации, видеоклипове и предстоящи събития. Можете да се абонирате за бюлетина безплатно на уебсайта.
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