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На 27 март 2013 г. Съветът и на 15 април 2013 г. Европейският парламент решиха, в 
съответствие с член 43, параграф 2, член 100, параграф 2, член 192, параграф 1, член 194, 
параграф 2 и член 304 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), да се 
консултират с Европейския икономически и социален комитет относно 
 

„Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за 
установяване на рамка за морско пространствено планиране и интегрирано 
крайбрежно управление“ 
COM(2013) 133 final – 2013/0074 (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 
3 септември 2013 г. 
 
На 492-ата си пленарна сесия, проведена на 18 и 19 септември 2013 г. (заседание от 
18 септември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 185 гласа „за“, 2 гласа „против“ и 5 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Заключения и препоръки 
 
1.1 Европейският икономически и социален комитет припомня, че 50% от населението на 

Европейския съюз живее в крайбрежни райони. Поради това политиките за управление 
на крайбрежните зони и за акваториално устройствено планиране са от особено 
значение за Европейския съюз. Ето защо радушно се посреща волята да се организира 
сътрудничество между компетентните органи както в държавите членки, така и между 
държавите членки, по-конкретно относно трансграничните зони, с желанието да се 
привличат за пълноценно участие всички представители на гражданското общество, 
които осъществяват дейност в тези зони. 

 
1.2 Комитетът подчертава необходимостта от прилагане на приобщаващ подход, в който да 

участват различните фактори, които функционират, работят или експлоатират 
крайбрежните зони и акваториите, за да може съгласуваността помежду им да доведе 
до конкретни резултати. Всъщност макар всички да подкрепят целите на Комисията, 
засегнатите акватории се осъществяват разнообразни дейности: професионален 
риболов, аквакултура, риболов за отдих, морски транспорт, туризъм, гмуркане, военни 
дейности, експлоатация на енергийните източници и др. Те се конкурират, но могат и 
да се допълват взаимно. 
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1.3 За да бъде ефикасно, съгласуването трябва да се провежда на местно равнище. 
Прилагането на директивите за местообитанията („Натура 2000“) и морската среда 
показа, че е необходимо да се създаде териториална динамика. Въпреки разнообразните 
интереси, от основно значение е ползвателите на морските акватории да могат да 
разговарят на един и същи език и да споделят ясни и постижими цели. Следователно 
методологията е много важна, за да се създаде групова динамика. Това може да се 
постигне, само ако съществува съгласие по констатациите за съществуващото, 
основани на реалностите по места и предвидимото развитие на дейностите, които се 
развиват там. 

 
1.4 За да бъдат приети тези правила, целите и осъществяваните дейности трябва да бъдат 

лесно разбираеми и ясно заявени. Ако искаме законодателството да се спазва, преди 
всичко то трябва да бъде разбирано. Водещата нишка трябва да бъде ясна за всички 
участници, а структурирането на акваторията и крайбрежните зони – да се извършва 
постепенно и интегрирано. 

 
1.5 Освен принципа за системно провеждане на консултации, трябва да се определят 

приоритети и за дейностите, които могат да се провеждат в акваториите и 
крайбрежните зони. Приоритетите не могат да се определят предварително и със 
сигурност ще бъдат различни в зависимост от характеристиките на всяка от зоните от 
географска, екологична, човешка и икономическа гледна точка. Следователно в тази 
област трябва да се прилага принципът на субсидиарност както по отношение на ЕС, 
така и в държавите членки. 

 
1.6 ЕИСК отбелязва, че са засегнати не само държавите членки и че съгласуването трябва 

да се провежда както между регионите и органите на местно самоуправление, така и 
между икономическите сектори. В това съгласуване трябва да участват и социалните 
партньори, особено защото някои решения биха могли да имат въздействие върху 
заетостта (в секторите на рибарството или туризма например) и условията на труд. 
Комитетът припомня, че осъществяването на „Натура 2000“ е възможно благодарение 
на множество форми на местно управление. 

 
1.7 На практика трудностите по осъществяването произлизат именно от различните правни 

режими, в зависимост от това дали става дума за местоположение на сушата или в 
морето, макар че двете пространства са взаимозависими и си взаимодействат. 
Освен това към проблемите много лесно може да се подходи от корпоративни гледни 
точки. Следователно трябва да се намери точният баланс между легитимните интереси 
и онова, което е необходимо за общото благо, без да се подхожда с идеологически 
предразсъдъци. 

 
1.8 За да се запази максимална близост с конкретните реалности, ЕИСК одобрява 

принципа на редовно преразглеждане на програмите за планиране и стратегиите за 
управление, но подчертава, че разглеждането на ситуацията не бива да се ограничава до 
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нормативните аспекти на нещата. Става дума за управление на човешки дейности в 
рамките на променяща се и уязвима среда. Трябва да се разсъждава с понятията на 
променливостта, т.е. да се прилага динамичен анализ. 

 
1.9 Разбира се, много важен е и въпросът за източниците на финансиране на тези политики. 

Сред тях са източниците на интегрираната морска политика, но могат да бъдат 
привлечени и други, като тези на политиката в областта на рибарството, на 
управлението на околната среда („Натура 2000“), на регионалното развитие или дори 
на ОСП. Поради това трябва да се внимава множеството източници на финансиране да 
не навредят на изпълнението на съответните политики. Макрорегионалните стратегии 
трябва да позволят да се постигне съгласуваност между различните кохезионни 
фондове. 

 
1.10 ЕИСК подчертава, че това финансиране е особено важно, за да може да се проследява 

човешката динамика на съгласуването и на дейностите, осъществявани в рамките на 
новата директива. Без участието на хора, които знаят как да мобилизират 
съществуващите сили и да подкрепят изпълнението, съществува риск полаганите 
усилия да бъдат напразни или безперспективни. 

 
1.11 Тъй като се знае, че по-голямата част от морските екологични проблеми са породени от 

замърсяване от сушата, би било логично акваториалното и териториалното 
устройствено планиране на крайбрежните зони да се съчетават, координират и 
интегрират. 

 
1.12 ЕИСК подчертава също така, че някои държави членки се намират в особено 

положение. Така например почти цялата крайбрежна зона на Полша е определена за 
зона по „Натура 2000“, което затруднява постигането на баланс между новите 
икономически дейности и опазването на околната среда (всъщност, както и на сушата, 
действителните или текущите икономически дейности са включени в документите за 
целта). 

 
1.13 Относно оценката е възможно между държавите членки да съществуват различия при 

събирането на данни, обмена на информация и критериите. Поради това е желателно 
Комисията да изработи нещо като обща интерпретация, за да бъдат оценките и 
събираните данни последователни и съпоставими. 

 
1.14 Европейският икономически и социален комитет подчертава необходимостта да се 

гарантира, че новото законодателство не противоречи, нито възпрепятства прилагането 
на вече действащото законодателство като Директивата за местообитанията 
(„Натура 2000“) и Рамковата директива за морска стратегия, а тъкмо напротив – 
подкрепя ги в първите етапи на тяхното прилагане. Следователно тази нова директива 
трябва да се разглежда като нов стълб в структурата на интегрираната морска политика 
на Европейския съюз. 
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1.15 Накрая, ЕИСК настоява предвиденото в член 9 на предложението участие на 

обществеността да се осъществява най-близо до местните реалности, тъй като всяка 
засегната зона има своите особености от екологична, географска и икономическа 
гледна точка. 

 
2. Въведение 
 
2.1 Настоящото предложение се вписва в изпълнението на намерението Европейският 

съюз да има стабилна морска политика. Амбицията е разбираема, като се има предвид 
дължината на европейската брегова ивица и изключителните икономически зони по 
нея, включително в най-отдалечените региони, които са много важни за някои държави 
членки като Испания, Франция, Обединеното кралство, Ирландия и Португалия. 

 
2.2 Предизвикателството пред Комисията е да балансира икономическите, социалните и 

екологичните изисквания. Това само изглежда лесно. Задачата се отнася както до 
планирането на акваторията, така и до интегрираното управление на крайбрежните 
зони, където се извършват сложни взаимодействия между водата и сушата. 

 
2.3 Изразена с обичайната терминология, целта на предложението е да се насърчат 

устойчивият растеж на морските и крайбрежните дейности и устойчивото използване 
на ресурсите в тези зони. 

 
2.4 Европейската комисия желае тези зони да се управляват планирано и координирано, за 

да се избягват конфликти при ползването, както и да се постигне хармонична 
експлоатация. В резултат предложеното действие не е секторно, а хоризонтално. 
Приложното поле на директивата е много широко, което би могло да повдигне въпрос 
за конкретното � приложение. 

 
2.5 Очаква се държавите членки да си сътрудничат, за да осъществят това планирано и 

координирано управление. Необходимо е да се координират националните или 
регионалните секторни политики, за да се постигне логично цяло, което има и 
трансгранично измерение. Трябва обаче да се отбележи, че настоящото предложение за 
директива не се прилага към „дейности, чиято единствена цел е отбрана или 
национална сигурност“. 

 
3. Преследвани цели 
 
3.1 Комисията желае държавите членки да изготвят и да изпълняват акваториални 

устройствени планове и една или повече стратегии за интегрирано крайбрежно 
управление. Разбира се, тези инструменти трябва да отчитат едновременно 
регионалните и подрегионалните специфики, както и секторните дейности. 
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3.2 Като се имат предвид тези общи принципи, конкретните цели са: 
 

− да се допринесе за гарантиране на сигурността на енергийните доставки на 
Европейския съюз, като се експлоатират най-вече морските енергийни източници 
(течения, приливи, вълни, ветрове и др.); 

− да се развие ефективно морският транспорт; 
− да се създадат благоприятни условия за устойчивото развитие на рибарството и 

аквакултурите; 
− да се гарантира опазването и подобряването на качеството на околната среда; 
− да се създадат условия за адаптиране на крайбрежните зони към въздействието на 

изменението на климата. 
 
4. Изискванията на Комисията 
 
4.1 Както е обичайно, Комисията определя редица задължения, в по-голяма или по-малка 

степен бюрократични, чрез които да се постигнат тези цели. Сред задълженията могат 
да се посочат: 

 
− взаимната координация между държавите членки; 
− трансграничното сътрудничество; 
− познаването на трансграничните последици от провежданите политики. 

 
4.2 При изготвянето на устройствените планове трябва да се отчитат дейностите, свързани 

с възобновяемите енергийни източници, експлоатацията на петролните и газовите 
находища, морския транспорт, подводните кабели и тръбопроводи, рибарството, 
аквакултурите и защитените природни обекти. 

 
4.3 При изработване на стратегиите за крайбрежно управление трябва да се отчитат 

използването на природните ресурси, особено в областта на енергийните източници, 
развитието на инфраструктурите (енергийни, пристанищни, морски строителни работи 
и др.), селското стопанство и промишлеността, рибарството и аквакултурите, 
управлението и опазването на екосистемите, крайбрежните обекти и ландшафти, 
въздействието от изменението на климата. 

 
4.4 В текста е предвидено държавите членки да определят условията за участието на 

обществеността в изработването на устройствените планове и стратегиите за 
крайбрежно управление – дейност, към която ЕИСК проявява изключителен интерес. 

 
4.5 Всичко това може да се осъществи ефективно само при наличие на истинско 

сътрудничество между държавите членки и с трети страни, тъй като по дефиниция 
акваториите са отворени пространства в непрекъснато взаимодействие помежду си. 
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5. Прилагане на практика 
 
5.1 Задължение на всяка държава членка е да определи властите, компетентни да прилагат 

директивата, и да ги съобщи на Комисията. Също така те трябва да изпращат на 
Комисията доклади за прилагането на директивата. Необходимо е решенията да се 
вземат на равнището, което е най-близко до заинтересованите лица (ползвателите на 
морето) и до реалностите по места. 

 
5.2 Текстът дава възможност на Комисията да използва изпълнителни актове за 

конкретизиране на някои данни или административни изисквания, което е напълно 
приемливо, стига да не се използва като средство за създаване на нови задължения, 
непредвидени в референтния текст. 

 
6. Общи бележки 
 
6.1 Обхванатата от настоящото предложение област е изключително широка, а 

предложението се добавя към съществуващите директиви: Директивата за 
местообитанията, по-известна като „Натура 2000“, и Рамковата директива за морска 
стратегия (РДМС), която се отнася до всички крайбрежни акватории. Всичко се 
управлява от нови управителни органи на местно, регионално или национално 
равнище. 

 
6.2 Следователно основният въпрос е как да се съобрази и координира предложеното ново 

законодателство със съществуващите директиви. 
 
6.3 Широкият обхват на новото предложение може да породи опасения, че неговият ефект 

ще се размие и сведе до изготвянето на доклади от прекалено административно 
естество. Необходимо е да се остане възможно най-близо до конкретните реалности. 

 
6.4 Заявената цел е да се постигне по-добра координация на политиките, отнасящи се до 

морската среда. Никой не би се противопоставил на тази цел, но възниква въпросът 
дали не би било по-разумно да се остави съществуващото законодателство да постигне 
пълното си въздействие, преди да се добавя нов „слой“ нормативни разпоредби. 
Необходимо е известно време и опит, за да се постигне търсената ефективност, както и 
да се разполага с ясни идеи какво трябва да се осъществи. Още кардинал Ришельо беше 
казал, че добрият закон е този, който е разбираем. 

 
6.5 По-добрата координация е необходима и относно разпределянето на европейското 

финансиране, предназначено за подкрепа на прилагането на новата директива. 
Макрорегионалните стратегии трябва да се разглеждат като рамка, която позволява по-
логична обвързаност между различните средства, които могат да бъдат мобилизирани 
за целите на сближаването. 
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6.6 Различните дейности, провеждани в морска среда и в крайбрежните зони, зависят от 
множество фактори – икономически, научни, политически и административни. Освен 
това за ползването им съществува конкуренция между икономическите сектори: 
рибарство, транспорт, използване на енергийните ресурси, туризъм и др. Също така 
много голямо и сложно въздействие върху крайбрежните зони оказват дейностите на 
сушата. Това взаимно влияние не позволява двете територии (сухоземната и морската) 
да бъдат разглеждани поотделно. 

 
6.7 Поради това е важно да се избегне прилагането на прекалено административен подход, 

който само би усложнил нещата или би утежнил и забавил действията. От друга страна 
е необходимо действително да бъдат привлечени специалистите, работещи със и в тези 
морски и крайбрежни области: икономическите оператори, социалните партньори, 
научните среди, НПО и др., като целта не е да се утежнява процесът, а да се избегнат 
възражения впоследствие, включително и направени по съдебен ред, или вземането на 
решения, които нямат нищо общо с конкретната действителност. 

 
7. Конкретни бележки 
 
7.1 Необходимо е да се припомни, че акваториалното устройствено планиране и 

интегрираното крайбрежно управление трябва да се извършват при спазване на вече 
приетите директиви и особено на директивата за морската стратегия (2008 г.) и 
директивата за местообитанията („Натура 2000“ от 1992 г., приложена впоследствие и 
към крайбрежната морска среда). Днес именно в тези документи се съдържа 
интегрираната морска политика на ЕС (ИМП). 

 
7.2 Освен това тази нова директива трябва да се прилага при спазване на принципа на 

субсидиарност между Европейския съюз и държавите членки, но и на поднационалното 
равнище. Всъщност изразените в директивата приоритети трябва да бъдат степенувани 
според приоритетите на всяка зона и област. Към Балтийско и към Средиземно море не 
може да се подходи по един и същи начин поради географските и екологичните им 
характеристики. Разлики обаче съществуват и между регионите, и между крайбрежните 
зони. 

 
7.3 Един от най-полезните аспекти на предложението е организирането на взаимно 

сътрудничество между управителните органи, съпътствано от мерки за информиране и 
контрол. За да се постигне истинска ефективност, би било полезно да се определят 
съвместни общи критерии, за да могат лесно да се обменят и съобщават информации и 
данни, не само между властите, но и между всички участници в дейности по 
крайбрежието и в морето. Все пак трябва да се подчертае, че ефективността на процеса 
зависи от избора на подходящ метод, който ще позволи на различните местни, 
публични и частни участници да се обединят за активно действие около общи цели и 
споделено разбиране за ситуацията. Предизвикателството е в способността да се говори 
на общ език с лицата, отговорни за изключително разнообразните дейности, които се 
провеждат в една и съща крайбрежна и морска територия. 
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7.4 Като се има предвид, че за морската среда са изключително вредни замърсяването от 

сушата (заустване на битови или промишлени отпадъчни води и макро отпадъци, 
донесени от водните течения при наводнение и др.) и строителните обекти, изградени 
на отвоювани от морето площи (пристанища, диги, антиерозионни мероприятия и др.), 
би трябвало териториалното устройство на близките до брега зони да бъде 
координирано и интегрирано с политиките за управление на крайбрежните зони и за 
акваториалното устройствено планиране. 

 
Брюксел, 18 септември 2013 г. 
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