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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1131/2008, внесена от Michael O'Sullivan, с ирландско 
гражданство, относно въздействието на общата политика в областта 
на рибарството върху ирландските рибари

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва рибните квоти, разпределени на Ирландия в рамките 
на общата политика в областта на рибарството, считайки, че те са несправедливи и биха 
изложили на опасност ирландския рибен отрасъл. Вносителят счита, че ирландските 
рибари биха били дискриминирани в сравнение с техните европейски колеги. Според 
вносителя текущата европейска политика в областта на рибарството не дава правилни 
решения на проблема с безотговорния риболов и поставя под въпрос самото оцеляване 
на ирландското риболовно общество. Той пледира за възвръщане на националния 
контрол върху политиката в областта на рибарството.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 март 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията оспорва рибните квоти, разпределени на Ирландия в рамките 
на общата политика в областта на рибарството (ОПР), считайки, че те са несправедливи 
и биха изложили на опасност ирландския рибен отрасъл. Вносителят счита, че 
ирландските рибари биха били дискриминирани в сравнение с техните европейски 
колеги. Според вносителя текущата европейска политика в областта на рибарството не 
дава правилни решения на проблема с безотговорния риболов и поставя под въпрос 
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самото оцеляване на ирландското риболовно общество. Той пледира за възвръщане на 
националния контрол върху политиката в областта на рибарството. Вносителят на 
петицията е подкрепен от Kathy Sinnott, член на ЕП.
Коментари на Комисията по петицията

Комисията признава, че режимът на контрол върху общата политика в областта на 
рибарството и в частност нейното прилагане от държавите-членки, страда от 
значителни недостатъци, които й пречат да бъде ефективна при постигането на 
основната цел на ОПР, а именно устойчиво европейско рибно стопанство. 
Неуспешният контрол оказва отрицателно въздействие върху прилагането на всички 
елементи от ОПР, подкопавайки успеха на опазването и инициативите за управление на 
флотите. Поради тази причина Комисията предложи радикална промяна на рамката на 
контрол, която заменя една неефективна, скъпа и сложна система с такава, която може 
да даде желаните резултати. Новата система има за цел подобрено и единно прилагане 
на политиката на контрол на национално равнище, която осигурява равнопоставеност, 
като същевременно взема предвид разнообразието и конкретните характеристики на 
различни флоти. Съгласно ОПР, държавите-членки отговарят за осигуряване на 
ефективен контрол и прилагане на законодателството в областта на ОПР. 
Предложената реформа на системата за контрол подчертава тази отговорност и 
обхваща проверка на дейностите в цялата пазарна верига, от улавянето до продавача на 
дребно. Комисията запазва своята роля да контролира контрольорите, като наблюдава 
начина, по който държавите-членки изпълняват действително своите задължения да 
осигурят прилагането на правилата на ОПР.

Според вносителя, Ирландия е с несправедливо малък дял от общите риболовни 
възможности, с които разполага в своите собствени води. Делът на всяка държава-
членка за определен запас се определя от код на фиксирано разпределяне, който на 
жаргона на ОПР, е известен като относителна стабилност. Този код е основата за 
разпределението на целия ОДУ (Общ допустим улов) за запасите, уредени съгласно 
ОПР. В голяма степен той се основава на исторически риболовни модели и преговори 
между държавите-членки. В конкретния случай на Ирландия, дяловете, уговорени през 
1983 г. като част от първоначалната относителна стабилност, бяха вече по-големи от 
тези, които съответстват на ирландските исторически риболовни модели. В допълнение 
към това, Ирландия се възползва от т.нар. „преференции от Хага”, чрез които, в случай 
на намаляване на определени възможности за риболов, делът на Ирландия не се 
намалява съответно. Както е в случая на Ирландия, преговорите по присъединяването 
към ЕС са от решаващо значение за определяне на дела на присъединяващата се 
държава за в бъдеще. Поради това, базата за настоящото състояние на разпределянето 
на запаси в ирландски води трябва да се разбира като част от пакета, приет от Ирландия 
и държавите-членки и вече включва по-благоприятно третиране на ирландските 
интереси. Имайки предвид това, действителността на съответния принцип на 
стабилност не е неоспорима или неприкосновена, що се отнася до Комисията. Едно 
сериозно размишление над това какво може да бъде сторено, за да се гарантира, че ОПР
работи по-добре в бъдеще, включва преглед на този принцип, заедно с много други 
аспекти на политиката. ОПР включва преглед и реформа през 2012 г. и Комисията вече 
разсъждава по тези разнообразни въпроси и поставя началото на голям консултационен 
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процес1 по пътя към реформата. Безпокойството, изразено от вносителя на петицията, е
точно в центъра на този процес на размисъл. Още повече, реформата на ОПР е 
концентрирана не само върху контрола и прилагането, но и върху други елементи на 
политиката. В момента се обсъждат в преговори с държавите-членки и се проучват 
различни алтернативи, за да може цялата система да работи по-добре в бъдеще.

Що се отнася до въпроса за възстановяването на контрола върху националните води, е 
важно да се отбележи, че, неизменно, по-голямата част от рибните ресурси преминават 
през територии под различна национална юрисдикция. Поради това, ако Ирландия 
трябва да възстанови стопанисването на своите води, Ирландия би трябвало да сключи 
договори за сътрудничество със своите съседи, за да гарантира, че други нации няма да 
подложат на прекомерна експлоатация същите запаси извън ирландски води, като по 
този начин подкопаят ирландското рибно стопанство. Ирландия би трябвало, също 
така, да влезе в двустранни преговори с други държави във връзка с достъпа на 
ирландски риболовни кораби във водите на други страни. ОПР гарантира, че всички 
поемат отговорност за своите споделени ресурси и прави ненужни сложните 
двустранни процедури.

Заключение

Комисията се съгласява с вносителя на петицията, че политиката трябва да бъде 
справедлива, за да проявят заинтересуваните лица съпричастност и отговорност. Но 
справедливостта на въпросното положение спрямо вносителя на петицията не може да 
бъде разбрана напълно, като се разглежда единствено положението в ирландски води. 
Съответните права на рибарите от ЕС, с оглед на техния достъп до възможности за 
риболов във водите на всеки от тях, е резултат от пакетните споразумения между 
самите държави-членки и само тяхното общо разглеждане дава действителната картина 
на застрашения баланс на интереси. Въпреки това ОПР е далеч от съвършенството и е 
налице спешна необходимост да се обърне внимание на областите, в които тя не работи 
добре, най-вече контрол и изпълнение и да се пристъпи към задълбочено размишление 
за това какви реформи са й необходими, за да постигне ефективно своите цели да 
осигури устойчиви рибни стопанства и прехраната на рибарите и работниците в 
областта на рибарството, на материална база от здравословни рибни запаси в една 
здравословна морска среда.
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http://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_en.
pdfhttp://ec.europa.eu/fisheries/publications/factsheets/legal_texts/reflection_cfp_08_
en.pdf


