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На 13 януари 2014 г. Европейският парламент и на 17 декември 2013 г. Съветът решиха, в 
съответствие с член 43 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз, да се 
консултират с Европейския икономически и социален комитет относно: 
 

„Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, 
(ЕО) № 1098/2007, № 254/2002, (ЕО) № 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата“ 
COM(2013) 889 final – 2013/0436 (COD). 

 
Специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“, на която 
беше възложено да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 
1 април 2014 г. 
 
На 498-ата си пленарна сесия, проведена на 29 и 30 април 2014 г. (заседание от 29 април), 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 199 гласа 
„за“, 1 глас „против“ и 9 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 След одобряването на новата обща политика в областта на рибарството (ОПОР), 

в която като новост се включва задължението за разтоварване на сушата както на 
видовете, за които има определени общ допустим улов (ОДУ) и квоти, така и на 
видовете с минимални референтни размери за опазване, ЕИСК счита за належащо 
действащото законодателство, съгласно което в определени случаи изхвърлянето е 
задължително, да бъде адаптирано спрямо посоченото задължение за разтоварване. 

 
1.2 Въпреки това счита, че предложението на Комисията е прекалено сложно и че при 

изпълнение на задължението за разтоварване на сушата ще се създаде допълнителна 
прекомерна и несъразмерна работа за рибарите. Ето защо счита, че трябва да се заложи 
на по-прагматична, ясна, проста и гъвкава нормативна уредба, която действително 
предоставя на рибарите необходимото време за адаптиране в рамките на преходен 
период, през който не им се налагат стриктни санкции. 

 
1.3 ЕИСК изразява съжаление, че не беше направена предварителна оценка на 

въздействието, в която да се анализират последиците от прилагането на задължението 
за разтоварване на сушата за различните флотилии. 
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1.4 ЕИСК счита, че техническите мерки са от основно значение за риболовната дейност, 
поради което решенията за тях би трябвало да се вземат след осъществяване на пряк 
контакт с пристанищата; те трябва да бъдат специфични за отделните случаи, да имат 
временен характер и да бъдат подкрепяни от процеси за бързо и ефикасно вземане на 
решения, които позволяват адаптиране към изменящите се обстоятелства и развитието 
на засегнатите видове. 

 
1.5 ЕИСК настоятелно приканва съзаконодателя да вземе предвид неговите забележки 

относно новите определения, състава на улова, регистрирането на улова, новите 
задължения за контрол, разрешенията за риболов, допустимите отклонения, контрола 
чрез вътрешна система за видеонаблюдение и санкциите. 

 
2. Мотиви за изготвяне на становището 
 
2.1 На 11 декември 2013 г. беше приет Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 

парламент и на Съвета относно общата политика в областта на рибарството. 
Регламентът се прилага от 1 януари 2014 г. 

 
2.2 С приемането му се отменя Регламент (ЕО) № 2371/2002 на Съвета, по силата на който 

беше установена общностна система за опазване и устойчива експлоатация на рибните 
ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството и който беше в сила 
от 1 януари 2003 г. до 31 декември 2013 г. 

 
2.3 С новия регламент относно ОПОР се изменят и отменят редица регламенти, решения и 

директиви, с цел те да бъдат адаптирани спрямо съдържащите се в него разпоредби. 
 
2.4 Една от тях — предмет на настоящото становище — е разпоредбата в член 15 относно 

мерките за опазване и устойчива експлоатация на морските биологични ресурси, която 
се отнася за задължението за разтоварване на сушата. 

 
2.5 Само текстът, свързан с правилата относно задължението за разтоварване на сушата, 

предвидени в новия Регламент (ЕС) № 1380/2013, е причина за изменението на 
седем предходни регламента на ЕО и отмяната на осми такъв. 

 
3. Общи съображения 
 
3.1 Работата във връзка с реформата на ОПОР, която се съдържа в 

Регламент (ЕС) № 1380/2013, продължи по-дълго от първоначално предвиденото, 
като влизането � в сила се забави с една година до голяма степен в резултат на 
спорното установяване на задължението за разтоварване на сушата, познато също като 
забрана за изхвърляне. 
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3.2 Може да се твърди, че основната цел на новата ОПОР е постепенното премахване на 
изхвърлянията в рибарството в целия ЕС чрез въвеждане на задължението за 
разтоварване на сушата. 

 
3.3 В параграф 1.8 от заключенията в становището си относно реформата на ОПОР ЕИСК 

отбелязва, че политиката за забрана на изхвърлянето на риба „е желана цел“, 
но настоява „за прилагане на по-постепенен и по-пропорционален подход, основаващ 
се на постепенното намаляване на количествата изхвърляна риба, като същевременно 
се подкрепят и насърчават селективността на уредите за риболов, мерки, насочени към 
оползотворяване на улова посредством преработката му в продукти с добавена 
стойност и търсенето на търговски възможности, както и приспособяване на 
инфраструктурата за плавателните съдове и рибарските пристанища“. 

 
3.4 В този контекст трябва да се отбележи, че в предложението за основния регламент 

относно ОПОР беше предвидена забрана за изхвърлянето в зависимост от различните 
видове в периода между 1 януари 2014 г. и 31 декември 2015 г. 

 
3.5 В края на 2013 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха политическо 

споразумение, в което беше включен нов график за влизане в сила на задължението за 
разтоварване на сушата посредством по-постепенно от първоначално предвиденото 
прилагане в периода между 1 януари 2015 г. и 1 януари 2019 г. 

 
3.6 С цел задължението за разтоварване на сушата да може да се изпълнява, трябва да 

бъдат отменени или заменени някои разпоредби в рамките на настоящите регламенти 
за техническите мерки, мерките за управление и контрол, които противоречат на 
задължението за разтоварване на сушата и задължават рибарите да изхвърлят риба. 

 
3.7 Съветът настоятелно призова Комисията да предприеме бързи действия за изменение 

на съществуващата нормативна уредба. Комисията възнамерява да разработи нова 
рамка на технически мерки, която ще улесни пълното изпълнение на задължението за 
разтоварване на сушата. Почти сигурно е обаче, че тази нова уредба няма да бъде 
готова навреме за първата група риболовни дейности, за които от 1 януари 2015 г. ще 
важи задължението за разтоварване на сушата. 

 
3.8 Поради това са необходими разпоредби, по силата на които временно да се премахнат 

всички правни и практически пречки пред прилагането, докато се разработва новата 
законодателна рамка. 

 
3.9 Тази нова уредба, която според ЕИСК е жизненоважна за правилното прилагане на 

ОПОР, е именно онази, която Комисията ни представя понастоящем и на която се 
прави анализ в следващите параграфи. 
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4. Общи бележки 
 
4.1 Предложението започва с въвеждане на някои промени в определенията, които са общи 

за редица регламенти, като например въвеждането на нов термин с формулировката 
„непреднамерен улов“ или смяната на означението „минимални размери за 
разтоварване“ с „минимални референтни размери за опазване“. 

 
4.2 По-голямата част от промените на регламентите за техническите мерки целят 

премахване на задължението за изхвърляне, което настоящата нормативна уредба 
налага по три причини: 

 
− неспазване на правилата за състава на улова; 
− невъзможност да се достигнат минималните размери за разтоварване; 
− нарушаване на разпоредбите за страничния улов. 

 
4.3 Комисията предлага да остане в сила задължението за изхвърляне на всичко онова, 

което не подлежи на задължението за разтоварване на сушата, и посредством 
дерогации да се премахне всичко, което ще продължи да бъде предмет на задължението 
за разтоварване на сушата и което освен това би трябвало да се отчита спрямо квотите. 

 
4.4 ЕИСК счита, че техническите мерки са от основно значение за риболовната дейност, 

поради което решенията за тях би трябвало да се вземат след осъществяване на пряк 
контакт с пристанищата; те трябва да бъдат специфични за отделните случаи, да имат 
временен характер и да бъдат подкрепяни от процеси за бързо и ефикасно вземане на 
решения, които позволяват адаптиране към изменящите се обстоятелства и развитие на 
засегнатите видове. За съжаление процесът на вземане на решения в ЕС не позволява 
това да се случи. 

 
4.5 Комитетът счита, че предложението за регламент е твърде сложно и че при изпълнение 

на задължението за разтоварване на сушата ще се създаде допълнителна прекомерна и 
несъразмерна работа за рибарите. Ето защо призовава за по-прагматична, ясна, проста 
и гъвкава нормативна уредба, която, както в други страни по света, предоставя на 
рибарите преходен период за адаптиране, през който не им се налагат стриктни 
санкции. В този смисъл счита за необосновани новите мерки за контрол, въведени с цел 
да гарантират безупречно спазване от първия ден на действие на една нормативна 
уредба, за чието прилагане досега няма опит. 
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4.6 Във връзка с това ЕИСК изразява съжаление, че не беше направена предварителна оценка 
на въздействието, в която да се анализират последиците от прилагането на задължението за 
разтоварване на сушата за различните флотилии. Счита по-специално, че това е особено 
необходимо за пелагичния риболов, който се извършва във външни за ЕС риболовни зони 
под управлението на регионалните организации за управление на рибарството, където е 
необходимо задълбочено предварително проучване, с оглед на хармонизирано прилагане 
на европейското законодателство, което отчита съществуващите разпоредби в тези 
регионални организации за управление на рибарството, така че да не води до 
несправедлива конкуренция или да застрашава конкурентоспособността на европейските 
флотилии, опериращи във външни риболовни зони. 

 
5. Специфични бележки 
 

5.1 По отношение на определението за „непреднамерен улов“, което означава случайно 
уловени морски организми, чийто риболов е забранен при съответните обстоятелства, 
Комитетът счита, че то е просто, но не достатъчно задоволително, тъй като обикновено 
става въпрос за неизбежен улов на ценни нецелеви видове, които поради 
разпределението на квотите или други разпоредби не могат да бъдат предмет на улов от 
конкретното съоръжение или оператор. Според ЕИСК е по-целесъобразно 
формулировката на определението да бъде „случаен улов, който не отговаря напълно 
на изискванията на действащите разпоредби“. 

 
5.2 Що се отнася до определението за „минимални референтни размери за опазване“, 

за момента то представлява просто смяна на наименованието, така че видовете, които 
не достигат тези размери и са предмет на задължението за разтоварване на сушата, 
трябва да бъдат разтоварвани самостоятелно и контролирано, за да не влизат повторно 
в търговската верига, докато видовете, които не попадат в обсега на задължението, ще 
продължат да бъдат връщани в морето. ЕИСК счита, че трябва да се предвидят маржове 
за допускане на грешки, като се отчита техническата трудност за безупречно разделяне 
на отделните минимални референтни размери за опазване сред видовете, за които е в 
сила задължението за разтоварване на сушата, защото в противен случай ще се създаде 
съществена правна несигурност. 

 
5.3 Изменението на клаузите за състава на улова, които понастоящем правят задължително 

разтоварването на видовете, предмет на задължението за разтоварване на сушата, 
в някои случаи не дава яснота дали този случаен улов трябва да се отчита при 
изчисляването на процентите на състава. Във връзка с това Комитетът счита, 
че възниква проблем при определянето на квотите, в които ще се отчита този улов — 
въпрос, на който е трудно да се намери отговор без да се знае каква гъвкавост ще 
предлагат предвидените различни механизми, как ще се развива в бъдеще размяната на 
квоти между държавите членки (swaps) и каква ще бъде политиката на Комисията за 
определяне на ОДУ за различните видове при смесения риболов. Ако критерият е 
максималният устойчив улов, ще се появи дисбаланс, който ще доведе до общ недостиг 
на определени квоти и ограничаване на голяма част от риболовните дейности. 
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5.4 Записване на улова и изхвърлянията 
 

5.4.1 С изменението на член 14 от Регламент (EО) № 1224/2009 относно попълването и 
представянето на риболовния дневник се премахва последният критерий от параграф 1, 
чийто текст досега гласеше: „указвайки специално всички количества от всички 
видове, уловени и задържани на борда, над 50 kg еквивалентно живо тегло“. 
ЕИСК счита, че тази мярка значително ще усложни работата, особено на малките 
кораби, макар че тази глава се отнася единствено за кораби с дължина над 10 метра. 
Ако целта е да се подобри информацията, това може да се постигне с достатъчна 
точност с помощта на вземането на проби. 

 
5.4.2 Освен това Комитетът смята, че изменението на буква е), в която понастоящем се 

изисква да фигурират „като отделно вписване — количествата или екземплярите под 
приложимия минимален референтен размер за опазване“, може също в някои случаи да 
бъде непосилна задача, по-специално за дребномащабния риболовен флот. 

 
5.4.3 В параграф 4 беше посочено, че „капитаните на риболовни кораби на Общността 

вписват също в риболовния дневник всички очаквани изхвърляния на риба над 50 kg 
еквивалентно живо тегло по обем от всеки вид“. ЕИСК счита, че заличаването във 
въпросния параграф на указанието за 50 кг също предполага значителна работа, 
за чийто мащаб дори не са направени прогнози. Трябва да се има предвид, че текстът се 
отнася за всички видове улов — както за видовете, за които е в сила задължението за 
разтоварване на сушата, така и за онези, които са извън неговия обсег. 

 
5.5 ЕИСК е особено изумен от новото задължение за контрол, което член 15, параграф 3 от 

Регламент (ЕО) № 850/98 налага на капитаните на риболовните кораби, тъй като не 
може да се предвиди какъв ще е уловът на кораба при конкретен риболовен рейс и не 
може да се изисква капитаните да разполагат с пророчески умения. Макар и 
формулировката да не дава яснота относно практическите резултати от това изискване 
или от неспазването му, то би могло да бъде прилагано за налагането на санкции на 
капитани на риболовни кораби или за усложняване на която и да е конфликтна 
ситуация. Поради това Комитетът счита, че този параграф трябва да бъде заличен, тъй 
като може да причини огромна правна несигурност. 

 
5.6 Според Комитета изискването за задължително индивидуално разрешително за 

риболов за подлежащите на задължението за разтоварване на сушата кораби изглежда 
донякъде преувеличено, тъй като ще засегне голям брой малки кораби и ще създаде 
огромни бюрократични спънки, като се имат предвид допълнителните изисквания за 
докладване от страна на държавите членки. ЕИСК счита, че би било по-добре от 
изискването за подобно разрешително да бъдат изключени корабите, които 
осъществяват риболовни рейсове с продължителност под един ден. 
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5.7 Други допълнителни задължения за контрол 
 
5.7.1 Новите разпоредби за контрол са с общо приложение за всички риболовни дейности, 

както и за малките и големите кораби. ЕИСК отново изтъква, че тези мерки са особено 
нецелесъобразни по отношение на малките кораби, тъй като пораждат огромна 
административна тежест за индустрията и администрацията, както и практически 
трудности при работата на борда. 

 
5.7.2 Комисията предлага разделното съхранение на улова с малки размери като определя, 

че той „се поставя в отделни за всеки запас кутии, отделения или контейнери“. 
Комитетът счита, че тази мярка може да бъде неизпълнима за малките кораби, както и 
че предвиденото частично изключване на корабите с дължина под 12 метра не изглежда 
достатъчно. Ето защо ЕИСК счита, че от това изискване трябва да бъдат освободени 
поне всички кораби, които осъществяват риболовни рейсове с продължителност един 
или два дни, независимо от техния размер. 

 

5.8 Санкции и наблюдатели 
 

5.8.1 Съгласно предложената формулировка на член 90, параграф 1, буква в) от 
Регламент (EО) № 1224/2009 всички случаи на неспазване на задължението за 
разтоварване на сушата се считат за тежко нарушение. ЕИСК счита, че тази 
квалификация е преувеличена и прекомерна и трябва да бъде заличена от 
предложението. 

 
5.8.2 Макар че в същия този член се уточнява, че сериозността на въпросното нарушение се 

определя от компетентния орган на засегнатата държава членка, Комитетът счита, 
че разпоредбата ще бъде толкова сложна и трудна за изпълнение, че няма да бъде лесно 
за нито един капитан на риболовен кораб да избегне неумишлени незначителни 
нарушения. 

 
5.9 ЕИСК счита, че е разумно да се определят по-големи маржове за допустимите 

отклонения за малки количества улов. Въпреки това Комитетът счита, че предложените 
маржове не са реалистични, особено предвид премахването на ограничението от 50 кг в 
декларациите и на изискването за количествено измерване на всички изхвърляния. 
Вместо това, като се отчитат тези изисквания за информация, Комитетът предлага 
новите допустими маржове да бъдат договорени и обсъдени индивидуално във всеки 
риболовен район. 
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5.10 Според Комисията включването на параграф относно електронното наблюдение от 

разстояние, макар и понастоящем с незадължителен характер, отговаря на 
необходимостта от наличието на регулаторна рамка за тази система, която ще допълни 
системите, съществуващи в момента съгласно регламента за контрол. ЕИСК счита, 
че трябва по-ясно да се определи и добре да се очертае при какви обстоятелства то 
може да стане изискуемо. 

 

Брюксел, 29 април 2014 г. 
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