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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

1.9.2009

 СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 295/2009 , внесена от г-н Des May, с ирландско гражданство, от 
името на Западното сдружение на рибарите на европейска змиорка, относно 
предполагаемо изключване на рибарите от процеса на разработване на план 
за управление на запасите от европейска змиорка за Ирландия

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията оспорва процеса, който води до разработването на план за 
управление на запасите от европейска змиорка, който Ирландия е представила на 
Европейския съюз в съответствие с Регламент 1100/2007 на Съвета. Вносителят на 
петицията твърди, че въпреки факта, че представляват основните заинтересовани лица, 
рибарите на змиорка са били включени в процеса на изготвяне на плана едва на много 
късен етап, когато не е било възможно да се правят съществени промени. Според 
вносителя на петицията планът, както е представен, ще бъде необективен по отношение 
на структурата, констатациите и методиката и няма да отразява гледните точки на 
общността на рибарите на европейска змиорка. Той отправя молба към Европейския 
парламент за съдействие по отношение на това да бъдат взети предвид позициите на 
рибарите на европейска змиорка.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 юни 2009 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 1 септември 2009 г.

Петицията

Вносителят на петицията оспорва процеса, който води до разработването на план за 
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управление на запасите от европейска змиорка, който Ирландия е представила на 
Европейския съюз в съответствие с Регламент 1100/2007 на Съвета. Вносителят на 
петицията твърди, че въпреки факта, че представляват основните заинтересовани лица, 
рибарите на змиорка са били включени в процеса на изготвяне на плана едва на много 
късен етап, когато не е било възможно да се правят съществени промени. Според 
вносителя на петицията планът, както е представен, ще бъде необективен по отношение 
на структурата, констатациите и методиката и няма да отразява гледните точки на 
общността на рибарите на европейска змиорка. Той отправя молба към Европейския 
парламент за съдействие по отношение на това да бъдат взети предвид позициите на 
рибарите на змиорка.

Забележки на Комисията относно петицията

Според Международния съвет за изследване на морето (МСИМ), научните данни ясно 
показват, че запасите от европейска змиорка са толкова намалели, че излизат извън 
безопасните биологични граници. МСИМ посъветва да бъде изготвен план за 
възстановяване за целия запас на европейска змиорка, като експлоатацията и други 
човешки дейности, които въздействат на запасите, бъдат намалени във възможно най-
голяма степен.

На 15 ноември 2005 г .  Европейският парламент прие резолюция, призоваваща 
Комисията незабавно да внесе предложение за регламент за възстановяване на запасите 
на европейска змиорка.

На 18 септември 2007 г. беше приет Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета1, относно 
установяване на мерки за възстановяване на запасите от европейска змиорка. В рамките 
на гореспоменатия регламент, всички държави-членки следва да изготвят планове за 
управление на запасите от змиорки (ПУЗЗ).

Комисията придава особена важност на необходимостта от консултиране със 
заинтересованите лица във връзка с всички мерки, които се предприемат в рамките на 
Общата политика в областта на рибарството (ОПР), като консултирането със 
заинтересованите лица е един от принципите на ОПР съгласно член 2, параграф 2, 
буква в) от Регламент (ЕО) № 2371/2002. Доколкото е известно на Комисията, през 
2008 г. Министерството на съобщенията, енергията и природните ресурси е създало 
съвместна работна група, която да подготви националния план за управление на 
запасите от змиорки на Ирландия за районите на речни басейни, обитавани от змиорки, 
съгласно изискванията на регламента на ЕО.

Освен това Комисията е информирана, че през март 2008 г. всички регистрирани 
рибари на змиорка са получили от отговорното ведомство в Ирландия информационна 
бележка относно бедственото положение на запасите от змиорки. Според получената от 
Комисията информация през август и септември 2008 г. е направено обществено 
допитване. Всички регионални съвети по рибарството са провели презентации, на 
които като част от този процес са били поканени рибари на змиорка. В отговор са 
получени около 16 предложения, по-голямата част от които са подадени от рибари на 
                                               
1 ОВ L 248, 22.9.2007 г., стр. 17-23.
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змиорка. Предложенията, подадени от рибарите на змиорка най-общо признават, че 
запасите на змиорки са пред изчерпване и предлагат мерки, които да се предприемат. 
Всички тези предложения са разгледани от съвместната работна група. Но 
предложените от рибарите на змиорка мерки са счетени за недостатъчни за 
възстановяването на запасите в приемлив срок. Ирландските органи са извършили 
научна оценка, която е потвърдила гореспоменатото.

В съответствие с член 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1100/2007 Ирландия предаде 
на Комисията планове за управление на запасите от змиорки за цялата си територия, 
които се отнасят до Националния план за възстановяване на запасите от змиорки, пет 
речни басейна и един трансграничен (източен, югоизточен, югозападен, Шанън 
международен, западен и северозападен международен).

В съответствие с член 5, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета, 
Комисията получи резултатите от техническата и научна оценка на ирландските 
планове от Международния съвет за изследване на морето. Като цяло, заключението на 
МСИМ е, че плановете отговарят на целите на регламента и че има голяма вероятност 
плановете да са ефективни за подобряване на опазването на змиорките в ирландски 
води до степента, изисквана от Регламент (ЕО) № 1100/2007 на Съвета.

Заключение

Комисията счита, че плановете за управление на запасите от змиорки, приложени от 
Министерството на съобщенията, енергията и природните ресурси, отговарят на 
изискванията, установени в Регламент (ЕО) № 1100/2007. Освен това, характерът на 
регламента на ЕО за възстановяване на запасите от змиорки представлява добър пример 
за това как следва да се предприемат съответни действия, спазвайки принципа на 
субсидиарност, като надлежно се вземат предвид специфичните местни и регионални 
характеристики. Комисията би желала да подчертае, че регламентът просто описва 
целта, която следва да се постигне, а именно възстановяването на запасите, като 40 % 
от змиорките се оставят на свобода. Той оставя решение то за начините за постигане на 
тази цел изцяло на държавите-членки. Следователно, държавите-членки сами избират 
инструментите за постигане на тази цел. Ирландия избра конкретни цели, които са 
оценени от МСИМ като отговарящи на плана на ЕО за възстановяване на запасите от 
змиорки. Освен това, доколкото е известно на Комисията, Ирландия се е допитала по 
подходящ начин до заинтересованите лица в своевременно организирана обществена 
консултация, проведена през 2008 г.


