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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

28.8.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1540/2012, внесена от Лиз Джейфър (с британско гражданство), 
относно въвеждане на промени в общата политика в областта на 
рибарството

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията препоръчва да се въведат редица подобрения в общата 
политика в областта на рибарството, в частност по отношение на издаването на лицензи 
за риболов на лица, които подкрепят устойчивите риболовни практики, постепенното 
прекратяване на изхвърлянето на улов и прекратяването на използването на парите на 
данъкоплатците за подкрепа на разрушителни риболовни практики в Европа и в 
чужбина.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 7 май 2013 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 август 2013 г.

Комисията приветства усилията на вносителката на петицията в подкрепа на 
подобряването на управлението на рибарството.

Комисията отбелязва постигнатото политическо споразумение между институциите на 
Съюза (Европейския парламент, Съвета на министрите и Европейската комисия) относно 
предложението за нова обща политика в областта на рибарството.
Тази нова политика, която се очаква да влезе в сила на 1 януари 2014 г., отдава приоритет 
на доброто състояние на моретата и запасите чрез прилагането на принципа за 
максимален устойчив улов, който вече ще бъде заложен в европейското законодателство. 
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Тя също така прекратява изхвърлянето на улов с постепенното въвеждане на задължение 
за разтоварване за почти целия търговски риболов в Съюза. 

Освен това държавите членки се призовават да използват прозрачни и обективни 
критерии, включително критерии от екологичен, социален и икономически характер, 
при разпределянето на възможностите за риболов. Критериите, които ще се използват, 
могат да включват, наред с другото, въздействието на риболова върху околната среда. 
Държавите членки се призовават също така да положат усилия за осигуряване на 
стимули на риболовните кораби, които използват селективен риболовен уред или 
техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда.
В свързано предложение за създаването на нов Европейски фонд за морско дело и 
рибарство, Комисията действително предложи да се прекрати цялото публично 
финансиране в подкрепа на разрушителните риболовни практики. Понастоящем това 
предложение е обект на преговори между съзаконодателите. 

Заключения
В рамките на реформираната, нова обща политика в областта на рибарството се създават 
всички условия за ориентиране на управлението на рибарството към подобренията, за 
които се призовава в петицията.


