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Искания на жалбоподателя
Жалбоподателят IFSUA, пряко засегнат, иска на основание член 263, параграф 4 in fine от ДФЕС Общият съд да отмени, въз
основа на ясния критерий за обособимост на тези разпоредби, член 2, параграф 2 и член 9, параграфи 4 и 5 от Регламент (EС)
на Съвета от 23 януари 2018 година (ОВ от 31 януари 2018 г.), който следва да се схваща като „нормативен акт“ за
изпълнение на ограничителни мерки и на ОДУ (общ допустим улов) за любителския риболов.

Основания и основни доводи
Настоящата жалба е срещу Регламент (EС) 2018/120 на Съвета (1), чиято частична отмяна се иска.
В това отношение жалбоподателят уточнява, че иска отмяната на гореспоменатите разпоредби, доколкото при прилагането
им към различните условия за любителски риболов — дейности, които не са част от общата политика в областта на
рибарството — се предполага пълна забрана на улова на лаврак (Dicentrarchus labrax), насочена единствено към рибарите,
извършващи подводен риболов, като по този начин излага на риск просъществуването на тази дейност, на самия спорт и на
промишлеността в сектора.
В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага четири основания.
1. Първото основание е изведено от нарушение на член 2, параграф 5 и член 3, параграф 1, буква г), член 4, параграф 2,
буква г) и член 6, букви г) и e) от ДФЕС, тъй като оспорените разпоредби представляват пряко забранителни мерки,
засягащи любителския и спортния подводен риболов на лаврак, без Съветът да разполага с компетентност, дори
споделена, за това.
2. Второто основание е изведено от нарушение с член 2, параграф 2 и член 9, параграфи 4 и 5 от Регламент (EС) 2018/120
на принципите на правна сигурност и на оправдани правни очаквания, тъй като те ясно се отклоняват от рамката на
предоставената компетентност и от нейното историческо развитие.
3. Третото основание е изведено от нарушение с член 2, параграф 2 и член 9, параграфи 4 и 5 от Регламент (EС) 2018/120
на принципа на равенство и за недопускане на дискриминация, съдържащи се в членове 20 и 21 от Хартата на основните
права на Европейския съюз, поради прилагането, в един и същ акт за изпълнение, уреждащ възможностите за риболов на
лаврак, но с различни критерии, на разпоредби, предназначени както за търговския, така и за любителския риболов.
Двете категории не са стриктно сравними като адресати на същия пакет от мерки.
4. Четвъртото основание е изведено от нарушение с член 2, параграф 2 и член 9, параграфи 4 и 5 от Регламент (EС) 2018/
120 на принципа на пропорционалност при прилагането на член 43, параграф 3 ДФЕС. В това отношение се твърди, че
определянето в Регламента — предмет на настоящия спор на възможностите за улов на лаврак както с търговски, така и с
любителски риболов, отговаря на целта да се намали значително смъртността на северната популация, за да се даде
възможност за малко увеличение на биомасата, и че тази цел може да се постигне с по-малко ограничителна мярка от
тази, представляваща пълна забрана на подводния улов на лаврак. В рамките на този довод жалбоподателят твърди и
нарушение на членове 12, 16, 37 и 52 от Хартата на основните права на Европейския съюз.

(1)

Регламент (EС) 2018/120 на Съвета от 23 януари 2018 година за определяне за 2018 г. на възможностите за риболов на определени
рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза,
и за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 (ОВ L 27, 2018 г., стр. 1 и поправка в OB L 90, 6.4.2018 г., стр. 112).

