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BG Единство в многообразието BG 

22.10.2018 A8-0310/91 

Изменение  91 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0310/2018 

Ален Кадек 

Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за 

видовете риболов, които експлоатират тези запаси 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 9 a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9а) „Най-добри налични научни 

становища“ означава публично 

достъпни научни становища, 

подкрепени от най-актуалните 

научни данни и методи, които са 

публикувани или преминали през 

партньорска проверка от независим 

международен научен орган, който е 

признат на равнището на Съюза или 

на международно равнище, като 

Научния, технически и икономически 

комитет по рибарство (НТИКР) и 

Международния съвет за изследване 

на морето (ICES), и отговаря на 

изискванията по член 25 от 

Регламент (ЕС) № 1380/2013. 

Or. en 

Обосновка 

Научните становища, въз основа на които се вземат решенията за управление на 

риболова, трябва да се основават на работата на независими и международни научни 

организации. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.10.2018 A8-0310/92 

Изменение  92 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0310/2018 

Ален Кадек 

Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за 

видовете риболов, които експлоатират тези запаси 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Без да се засяга член 7, общият 

допустим улов за запасите на норвежки 

омар в западните води може да се 

определи като сбор от ограниченията 

на улова на функционалните единици и 

на статистически квадранти извън 

функционалните единици. 

3. Без да се засяга член 7, общият 

допустим улов за запас на норвежки 

омар в западните води се определя за 

всяка от функционалните единици и 

при необходимост се приемат мерки 

за защита на специфични 

функционални единици. 

Or. en 

Обосновка 

В най-добрите налични научни становища на независими международни научни 

организации се препоръчва от много години необходимостта тези видове да се 

управляват чрез функционални единици.  
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BG Единство в многообразието BG 

 

22.10.2018 A8-0310/93 

Изменение  93 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0310/2018 

Ален Кадек 

Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за 

видовете риболов, които експлоатират тези запаси 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 12 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато запаси от общ интерес се 

експлоатират съвместно с трети държави, 

Съюзът поддържа отношения с тези трети 

държави, за да гарантира, че тези запаси 

се управляват устойчиво в съответствие с 

целите, посочени в Регламент (EС) 

№1380/2013, по-специално в член 2, 

параграф 2 от него, и с целите на 

настоящия регламент. В случай че няма 

постигнато официално споразумение, 

Съюзът полага всички усилия за 

постигането на общи договорености за 

риболова на тези запаси, което да 

позволи устойчивото им управление, 

като по този начин насърчава 

установяването на еднакви условия на 

конкуренция за операторите от Съюза. 

1. Когато запаси от общ интерес се 

експлоатират съвместно с трети държави, 

Съюзът поддържа отношения с тези трети 

държави, за да гарантира, че тези запаси 

се управляват устойчиво в съответствие с 

целите, посочени в Регламент (EС) 

№1380/2013, по-специално в член 2, 

параграф 2 от него, и с целите на 

настоящия регламент. Когато не е 

постигнато официално споразумение, 

Съюзът полага всички усилия за 

постигане на общи договорености за 

риболова на тези запаси с оглед 

експлоатиране на запасите най-късно 

до 2020 г. и по-нататък на равнището 

на МУУ.  

Or. en 
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22.10.2018 A8-0310/94 

Изменение  94 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

 

Доклад A8-0310/2018 

Ален Кадек 

Многогодишен план за рибните запаси в западните води и съседните на тях води и за 

видовете риболов, които експлоатират тези запаси 

(COM(2018)0149 – C8-0126/2018 – 2018/0074(COD)) 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До [пет години след датата на 

влизане в сила на настоящия регламент], а 

след това — на всеки пет години, 

Комисията докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

резултатите и въздействието на плана 

върху запасите, за които се прилага 

настоящият регламент, и върху видовете 

риболов, които експлоатират тези запаси, 

по-специално по отношение на 

постигането на целите, посочени в член 3. 

1. До [пет години след датата на 

влизане в сила на настоящия регламент], 

а след това — на всеки пет години, 

Комисията докладва на Европейския 

парламент и на Съвета относно 

резултатите и въздействието на плана 

върху запасите, за които се прилага 

настоящият регламент, и върху видовете 

риболов, които експлоатират тези 

запаси, по-специално по отношение на 

постигането на целите, посочени в 

член 3, включително 

възстановяването на рибните запаси 

над равнищата, при които може да се 

постигне максимален устойчив улов и 

напредък към постигането на добро 

екологично състояние. Комисията 

докладва по-специално след всяко 

определяне на възможностите за риболов 

за начина, по който посочените решения 

съответстват на изискванията на 

настоящия регламент . 

Or. en 

 

 


