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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1392/2008, внесена от Martin Kerin, с ирландско гражданство, 
относно Общата политика относно рибарството и ловенето на риба с 
плаващи мрежи

1. Резюме на петицията

Вносителят не е съгласен със забраната върху риболова на сьомга с плаващи мрежи в 
ирландските води. Той заявява, че въпреки огромното количество сьомга на югозапад 
от Ирландия, нормата за ловене на сьомга е намалена с една трета. Той твърди, че това 
не се основава на научни изследвания, а на очакването, че науката ще потвърди това 
намаляване в бъдеще. Освен това той заявява, че не плаващите мрежи застрашават 
запасите от сьомга, а развъждането на сьомга. В тази връзка той отбелязва, че големите 
риболовни стопанства застрашават дивата сьомга поради паразит, който е заплаха за 
младата дива сьомга. Вносителят смята, че контролът върху ирландските води трябва 
да се върне в ръцете на ирландската рибна индустрия, за да й позволи да оцелее и да 
функционира устойчиво, така че да се запазят ирландските традиции и култура. Според 
него Общата политика относно рибарството е неподходяща и дискриминира 
ирландските рибари в полза на техните европейски колеги и той смята, че тази 
политика трябва да претърпи сериозни промени, за да могат ирландските рибари да 
продължат да работят.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 25 февруари 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 192, параграф 4 от правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 15 май 2009 г.

Забележки на Комисията относно петицията



PE424.02801-00 2/3 CM\784444BG.doc

BG

Комисията е наясно с факта, че риболовът с плаващи мрежи не е единствената заплаха 
за популациите на сьомга. Замърсяването на околната среда, което се отразява в 
частност върху качеството и хидрографията на водоеми с прясна вода, както и 
взаимното влияние с икономически дейности като аквакултурата (особено поради 
рисковете, свързани с изпускане на отглеждана в рибни стопанства сьомга или 
потенциално взаимно предаване на болести и паразити като морски въшки), също могат 
да имат важна роля в оцеляването на запасите от сьомга. Понастоящем е постигнат 
важен напредък в справянето с тези заплахи, особено във връзка с взаимното влияние с 
аквакултурата, но заплахата, която представляват райони със смесени рибни запаси 
продължава да бъде особено обезпокояваща, главно поради непредвидимостта на 
последствията от нея.

Въпросът относно морския риболов на сьомга с плаващи мрежи също беше предмет на 
разширени обсъждания през последните години. През май 2006 г., Комисията изготви 
технически доклад по въпроса1, в който се описват съществуващите риболовни райони, 
проблемите, свързани с тях, различните режими на управление, определени от 
държавите-членки и възможните подходи за подобряване на положението. Накратко, 
проблемът е смесеният характер на тези риболовни райони, където безразборно се лови 
сьомга от различен произход, като по този начин се застрашават запасите от сьомга, 
които са били извън безопасните биологични граници, включително в неирландски
реки. Няколко местообитания на сьомга, които са в лошо състояние, са били обект на 
мерките за възстановяване, съгласно прилагането на Директива 92/43/ЕИО за опазване 
на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Съществуваше риск 
ефективността на тези мерки да се намали поради улавянето на сьомгата в морето, 
преди да е достигнала до реките, за да хвърли хайвера си. Предпочетената възможност, 
посочена в доклада, беше отговорността да бъде на държавите-членки, тъй като по-
голямата част от риболова се извършва в териториални води и няма споделяне на 
риболовни зони от плавателни съдове от различни държави-членки.
След дълъг процес на консултации и изследване на всички възможности, ирландските 
органи взеха решение да забранят тези смесени риболовни райони и да въведат 
механизъм за компенсиране на тези, които напускат даден риболовен район.

Плаващите риболовни мрежи в Ирландия се използват единствено през юни и юли за 
четири дни в седмицата, но този относително кратък риболовен сезон има важен 
принос към икономиката за някои сектори на малките риболовни общности в 
Ирландия. Следва да се подчертае, че при някои от рибарите, извършващи риболов с 
плаващи мрежи, това не е основната им дейност и за тях загубата на възможността да 
практикуват тази дейност не е толкова значителна, както за лица, които са 
икономически зависими от въпросния риболовен район. Последните са потърсили 
алтернативни риболовни райони, но са установили, че положението е доста мрачно, 
поради изчерпани запаси, в които са наложени ниски квоти за улов или понижени цени. 
Всичко това, особено последвалата петролна криза през 2008 г .  и настъпилите в 
резултат на нея финансови затруднения, възпрепятства функционирането на новите 
риболовни операции.

                                               
1 Доклад относно риболовни райони със смесен запас в атлантическите води на Общността, 

SEC(2006)590.
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Според Комисията, кризата в риболовния сектор в Ирландия, както и в много други 
държави-членки, има структурен характер, често утежнявана от временни и повтарящи 
се кризи, като тези, свързани с петрола и цените на рибата. Като структурен проблем, 
тя изисква структурни решения, насочени към преразпределянето на наличните рибни 
ресурси в по-малък риболовен сектор. Изборът относно това коя част от сектора ще 
бъде подпомогната от преразпределянето и коя не, попада изцяло в компетентността на 
ирландските органи.

Що се отнася до предполагаемата дискриминация на Общата политика в областта на 
рибарството спрямо Ирландия, Комисията категорично не е съгласна с подобно 
твърдение. Когато беше въведена Общата политика относно рибарството, законовите 
интереси на Ирландия за развиване на риболовна индустрия бяха изцяло взети предвид 
(така наречените „преференции от Хага”) и бяха защитавани години наред, по време на 
процеса на разпределяне на възможностите за риболов на държавите-членки под 
формата на квоти за улов.

Накрая, във връзка с искането на вносителя ирландската риболовна общност да си 
възвърне правото на контрол над ирландските води, следва да се подчертае, че що се 
отнася до риболова на сьомга, по-голямата част от мерките за управление, които са в 
сила, на практика са отговорност на Ирландия. Това е така, поради специалното 
обстоятелство, че за риболовната зона около острова няма конкуренция с рибари от 
други държави-членки. До известна степен, подобно положение е възникнало в няколко 
други крайбрежни риболовни райони, включително тези, които представляват 
алтернатива на предишните риболовни флоти за риболов с плаващи мрежи.

Заключение

Комисията разбира затруднението на рибарите, извършващи риболов с плаващи мрежи,
след забраната за използване на последните, въведена от ирландските органи през 
ноември 2007 г .  Комисията също така счита, че тези затруднения произтичат от 
структурен проблем, свързан с липсата на баланс между размера и риболовния 
капацитет на риболовните флоти от една страна, и на възможностите за риболов, които 
им се предоставят, от друга. Освен това, няма основания да се счита, че Общата 
политика относно рибарството третира Ирландия по дискриминационен начин. Накрая, 
средствата за разрешаване на този проблем са най-вече в ръцете на националните 
органи.


