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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

16.12.2011

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП
Относно: Петиция 0533/2011, внесена от O'Shea White & Co, с ирландско гражданство, 

от името на Paul Barlow, Michael Crowley, Gerard Kelly и Alex McCarthy, 
представляващи 30 % от регистрираната ирландска мидена индустрия, 
относно твърдения, че ирландското правителство прилага различни 
стандарти за чуждестранните риболовни плавателни съдове, извършващи 
риболов в ирландски води, като по този начин нарушава изискванията за 
отпускане на европейско финансиране за ирландските берачи на миди

1. Резюме на петицията

Жалбата е подадена от адвокати от името на ирландски предприятия за бране на миди, 
представляващи 30 % от регистрирания флот. За тези предприятия са били отпуснати 
европейски средства в рамките на Националния план за развитие за периода 2000–
2006 г. с цел да се развие и подкрепи секторът в Ирландия. Освен това собствениците 
на предприятията са инвестирали свои собствени средства, възлизащи на 2 ½ пъти 
размера на безвъзмездната помощ. Те твърдят, че правителството е провеждало такава 
политика по отношение на предоставянето на лицензи и риболовни разрешителни, 
която е довела до изчерпването на запасите и е станала причина финансираните им с 
безвъзмездната помощ плавателни съдове да стоят без работа. Поради това вносителите 
на петицията твърдят, че Ирландия е администрирала лошо средствата от ЕС и че от 
нея следва да бъде потърсена отговорност. Комуникацията с правителството изглежда 
напълно се е провалила.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 19 септември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор на Комисията, получен на 16 декември 2011 г.
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Коментари на Комисията относно петицията
- Финансов инструмент за ориентиране на рибарството (ФИОР) 2000–2006 г.:
В рамките на Регламент (EО) № 2792/1999 за определяне на подробни правила и 
условия относно структурната помощ на Общността за сектор рибарство Комисията е 
проверила, че програмата ФИОР (2000-2006 г.), изпълнена в Ирландия, съответства на 
всички аспекти от член 37, параграфи 1 и 2 от Регламент (EО) № 1260/1999 и 
приложение 1 от Указанията за прекратяване на помощта (COM(2006)3424).
Според последваща оценка на Финансовия инструмент за ориентиране на рибарството 
(ФИОР) 2000–2006 г., направена за Комисията от Ernst & Young в сътрудничество с 
AND International, COGEA и Eurofish и предоставена на всички държави-членки през 
март 2010 г., Ирландия е достигнала общо равнище на постижения от 107 %, както и 
равнище на ангажираност от 120 %. Ирландия бе сред първите 5 държави членки по 
отношение на рентабилност на рибарските дейности.
В Ирландия работи децентрализирана система на управление с ръководни органи, 
представени на национално и регионално ниво. В това отношение съществуващите 
системи за изпълнение на ФИОР се оценяват високо като комуникации и постижения, 
които водят до добра подкрепа на национално и регионално ниво, както и до ефективна 
помощ за бенефициерите.

- Възможности за риболов:
Държавите-членки могат да предприемат недискриминационни мерки за опазване и 
управление на събирането на миди в рамките на водните зони от 12 морски мили в 
съответствие с член 9 или Регламент (ЕО) № 2371/2002 (основния регламент за ОПОР). 
При липсата на конкретни мерки от страна на Съюза държавите членки трябва да 
осигурят опазване и рационална употреба на този ресурс. Това включва създаването на 
възможности за риболов и позволяване на достъп – включително създаване на условия 
за достъп на плавателни съдове от други държави членки. Там, където две държави 
членки делят води, е желателно координирано да управляват ресурсите.
Съгласно изискванията на Директивите за птиците и местообитанията фермите за 
култивирани миди в 22 зони на Натура 2000 на Ирландия са затворени от 2008 г. насам 
с изключение на една (пристанище Касълмейн, графство Кери), която е била оценена и 
периодично отваря за събиране на култивирани миди при контролирани условия. 
Ирландските власти са поставили няколко конкретни условия, с които събирачите на 
миди, включително и тези извън Ирландия, трябва да се съобразяват, както и с 
ограниченията върху риболовните дейности и разпределението на запасите. 
Понастоящем са събрани научни данни от националните власти чрез проучвания на 
култивираните миди и се използват за оценка на други подобни ферми като тези в 
областите Уексфорд и Рослер. Всички заинтересовани лица получават информация 
относно работата, извършвана от BIM – националния орган, който отговаря за 
провеждането на такива операции.
- Изисквания за издаване на лицензи и разрешения съгласно регламентите на ЕС:
В раздела със заглавие „Въпроси, свързани с ЕО“ се твърди, че „Ирландското 
правителство разрешава обратна дискриминация и нарушаване на лицензионните 
условия на Общността с това, че риболовните кораби, регистрирани в Северна 
Ирландия, имат право да ловят риба в рамките на изключителната юрисдикция на 
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ирландската държава без разрешение, което да отговаря на ирландския закон за 
риболов и без разрешение, което да отговаря на условията на ЕО за задължително 
минимално съдържание на информация в тях“. По отношение на вероятно нарушените 
приложими правила на ЕО петицията споменава Регламент (ЕО) № 1281/2005 на 
Комисията от 3 август 2005 г .  за управление на разрешителните за риболов и 
задължителното минимално съдържание на информация в тях.

В това отношение Комисията отбелязва, че Регламент № 1281/2005 е отменен от 
Регламент за изпълнение (EС) № 404/2011 на Комисията от 8 април 2011 г. за 
определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (EО) № 1224/2009 на 
Съвета за създаване на система за контрол за гарантиране на спазването на правилата 
на общата политика в областта на рибарството.
Комисията ще покани вносителите на петицията да подадат в удобно за тях време 
всички документи, които доказват, че властите на Великобритания и/или Ирландия не 
изпълняват минималните изисквания на ЕС за издаване на разрешения, както са 
предписани от посочените по-горе правила на Съюза. Въз основа на тях Комисията ще 
разследва въпроса и ще предприеме всякакви подходящи мерки, така че въпросните 
органи да поправят положението, ако разследването докаже, че наистина правилата на 
ЕС не се изпълняват както трябва.

Заключение
Комисията преценява въз основа на информацията, с която разполага, че Оперативната 
програма ФИОР 2000–2006 г. за Ирландия е изпълнена от отговорните ирландски 
органи по начин, който отговаря на изискванията на Регламент (EО) № 2792/1999 на 
Съвета. Конкретният случай относно злоупотребата с публична помощ (от ЕС и от 
държавата), предоставена на ирландски ферми за култивирани миди до момента не 
беше доведен до вниманието на Комисията. Изборът на проекти е отговорност преди 
всичко на държавите членки.

Освен това член 3 от основния регламент за ОПОР определя „риболовен кораб“ като 
„всеки кораб, оборудван с цел търговска експлоатация на живите водни ресурси“. Ето 
защо драгите за събиране на миди са риболовни плавателни съдове според 
европейското законодателство. Поради това възможностите за подкрепа от ЕС са 
ограничени до съществуващите по ос 1 от ЕФР за адаптирането на флота. Това 
изключва помощ за строителство и модернизация1 и ограничава инвестиционната 
подкрепа до мерки, свързани с безопасността на борда, хигиената, качеството и др., 
както и за смяна на двигателите при определени условия. Член 29 от ЕФР (Ос 2) 
предвижда помощи за инвестиции в изграждане, разширяване, оборудване и 
модернизация на инсталации за производство на продукти от аквакултури, 
включително помощни плавателни съдове. Когато Ирландия изготвя оперативната си 
програма, тя избира да не се възползва от предимствата на възможностите за 
финансиране от ЕФР в подкрепа на сектора за аквакултури основно защото явно има 
съмнения за съответствието на определени проекти с правото на ЕС за мерки за 
околната среда.
Що се отнася до твърденията за неправилно изпълнение на правилата на ЕС относно 
издаването на разрешенията Комисията кани вносителите на петицията да подадат 

                                               
1 Член 25, параграф 2 от Регламент 1198/2006
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придружена от документи информация относно конкретни факти в подкрепа на 
твърденията, така че Комисията да може да разследва въпроса.


