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Комисия по петиции

24.7.2020

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0513/2019, внесена от Паула Еченике, с испанско гражданство, 
относно ограничителното тълкуване по отношение на допустимостта на 
продукти, получени от жаби, за финансиране от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията призовава жабите и други продукти от риболов и 
аквакултури да бъдат считани за допустими за подпомагане съгласно Регламент (ЕС) 
№ 508/2014 за Европейския фонд за морско дело и рибарство, по-специално за помощта, 
посочена в член 48 относно продуктивните инвестиции в аквакултури и в член 69 
относно преработването на продукти от риболов и аквакултури. Вносителката на 
петицията също призовава за актуализиране на приложение I към Регламент (ЕС) 
№ 1379/2013 относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури, като се разшири приложното поле на разпоредбите върху всички 
сладководни и соленоводни организми, определени в Регламент (ЕС) № 1380/2013 
относно общата политика в областта на рибарството.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2019 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 227, параграф 6 от Правилника за дейността).

3. Отговор на Комисията, получен на 24 юли 2020 г.

Забележки на Комисията
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Регламентът за Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) (Регламент (ЕС) 
№ 508/2014)1 в член 3 относно дефинициите посочва, че се прилага член 5 от Регламент 
(ЕС) № 1379/2013 относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури (Регламент за ООП)2. В член 5 от Регламента за ООП „продуктите от 
аквакултури“ се определят като „водните организми във всеки етап от техния жизнен 
цикъл, получени в резултат на дейности, свързани с аквакултурите, или продукти, 
получени от тях, изброени в приложение I“. Приложение I се основава на кодовете по 
Комбинираната номенклатура (КН) за мита/тарифи. То включва риби, ракообразни и 
водорасли, но не включва жабите. 

Въпреки това техническият процес на отглеждане на жаби, особено в ранните етапи на 
жизнения цикъл, изисква използването на съоръжения и оборудване, които са 
необходими и за производството на продуктите от аквакултури, изброени в приложение I 
към Регламента за ООП. По този начин отглеждането на жаби също би могло да се 
възползва от употребата на тези съоръжения, но получените от него продукти трябва да 
бъдат считани за селскостопански продукти.

Заключение

Отглеждането на жаби би могло да се възползва от подпомагане от ЕФМДР, когато става 
въпрос за общи дейности в областта на аквакултурите. Това включва повечето мерки по 
член 48 от ЕФМДР (като например член 48, параграф 1, буква а): „продуктивни 
инвестиции в аквакултурите“). 

Подпомагане по линия на ЕФМДР за специфични за вида или специфични за отделните 
продукти мерки – като посочените в член 69 („преработване на продуктите от риболов и 
аквакултури“) и член 48, параграф 1, буква е) („инвестициите в повишаване на 
качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури“) – обаче не следва 
да бъде допустимо, тъй като жабите не се считат за продукти от аквакултури съгласно 
Регламента относно общата организация на пазарите на продукти от риболов и 
аквакултури.

1 Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за Европейския фонд 
за морско дело и рибарство и за отмяна на регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 861/2006, (ЕО) № 
1198/2006 и (ЕО) № 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) № 1255/2011 на Европейския парламент и на 
Съвета, OB L 149, 20. 5.2014 г., стр. 1 – 66.
2 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2013 г. относно 
общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури, за изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1184/2006 и (ЕО) № 1224/2009 на Съвета и за отмяна на Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета (ОВ L 
354, 28.12.2013 г., стр. 1 – 21).


