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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Риболовът с плаващи мрежи е свързан с висок процент на случайна смъртност на 

защитени видове като морски бозайници, морски костенурки и морски птици. 

Настоящата законодателна рамка на ЕС забранява риболова с плаващи мрежи с мрежи, 

по-дълги от 2,5 км, както и държането на борда или използването на всички плаващи 

мрежи, без оглед на техния размер, когато са предназначени за улов на неразрешени 

видове. В района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд на корабите се 

забранява да държат на борда или да използват какъвто и да било вид плаващи мрежи. 

Въпреки това в действащата правна рамка има някои пропуски, които пречат на 

прилагането на правната рамка и улесняват незаконното използване на плаващи мрежи. 

Предложението на Комисията за премахване на тези пропуски трябва да се приветства. 

Въпреки това налагането на пълна забрана на риболова с малки плаващи мрежи, без 

каквато и да било възможност за изключения, така, както се предлага от Комисията, е 

непропорционално. Подобна пълна забрана би могла да се отрази отрицателно на някои 

местни крайбрежни общности и да доведе до необоснована забрана на устойчивия 

непромишлен риболов с плаващи мрежи. Поради липсата на научни данни все още не е 

възможно да се определят количествено тези социално-икономически въздействия или 

да се направи оценка на въздействието на непромишления риболов с плаващи мрежи 

върху защитените видове. Все още не е на разположение научна информация относно 

непромишления риболов с плаващи мрежи (по отношение на прилова, изхвърлянията, 

пространственото усилие). Поради това се предлага на държавите членки да се даде 

възможност за дерогация от пълната забрана и да се позволи продължаването на някои 

текущи риболовни дейности с плаващи мрежи за определен период от време, през 

който държавите членки да събират данни за тези дейности. След този период 

продължаването на текущите риболовни дейности с плаващи мрежи следва да се 

допуска само ако е налице разрешение от Комисията, а Комисията следва да разрешава 

риболова с плаващи мрежи само ако е убедена, че той не оказва никакво вредно 

въздействие върху защитени и неразрешени видове. 

За разлика от генералната липса на научни данни относно въздействието на риболова с 

малки плаващи мрежи, много вредното въздействие на употребата на плаващи мрежи с 

големи размери на окото за защитените видове, по-специално китоподобни, в 

Средиземно море („ferrettara“) е добре документирано (вж. например Di Natale et al., 

A review of driftnet catches by the Italian fleet: species composition, observers data and 

distribution along the net. Third Expert Consultation on Stock of Large Pelagic Fishes in the 

Mediterranean Sea, Fuengirola, Spain, 1994. Col. Vol. Sci. Pap. ICCAT, 44 (1): 226–235). 

(„Преглед на риболова с плаващи мрежи на флотата на Италия: Видове, данни на 

наблюдателите и разпространение по мрежата. Трета експертна консултация за преглед 

на едри пелагични видове риба в Средиземно море, Фуенхирола, Испания, 1994 г.“) Ето 

защо е необходимо и уместно да се въведе пълна забрана, без възможност за 

изключения, на „ferrettara“ в Средиземно море. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 

водещата комисия по рибно стопанство да включи в доклада си следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3a) Случайният улов и случайното 

убиване на защитени видове, особено 

на китоподобни, следва да бъдат 

разглеждани по всеобхватен начин по 

отношение на всички видове риболов и 

видове риболовни съоръжения с оглед 

на строгото равнище на защита, от 

която се ползват по силата на 

Директива 92/43/ЕИО на Съвета1a, 

високата им степен на уязвимост и 

задължението за постигане на добро 

екологично състояние до 2020 г. За 

тази цел Комисията следва да 

предложи всеобхватна правна рамка 

за гарантиране на ефективна закрила 

на представителите на разред 

китоподобни.  

 _______________ 

 1a Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 

21 май 1992 г. за опазване на 

естествените местообитания и на 

дивата флора и фауна (ОВ L 206, 

22.7.1992 г., стр. 7). 

 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) Настоящата законодателна рамка на 

Съюза относно плаващите мрежи показа 

(10) Настоящата законодателна рамка на 

Съюза относно плаващите мрежи показа 
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слабости и пропуски в правилата, които 

се оказаха лесни за заобикаляне и 

неефективни по отношение на 

преодоляване на загрижеността за 

опазването, свързана с този риболовен 

уред. 

слабости и пропуски в правилата, които 

се оказаха лесни за заобикаляне и 

неефективни по отношение на 

преодоляване на загрижеността за 

опазването, свързана с този риболовен 

уред. Всички съществуващи пропуски 

в законодателството следва да бъдат 

премахнати, за да се гарантира, че не 

се използва никакъв вид риболов с 

плаващи мрежи с цел улов на 

далекомигриращи видове. 

 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 15 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15a) Пълната забрана на 

непромишления риболов с плаващи 

мрежи би могла да има силно 

отрицателни социално-икономически 

последици за местните крайбрежни 

общности и за устойчивия 

непромишлен риболов с плаващи 

мрежи, който се практикува в 

съответствие с дългогодишни 

традиции и риболовни техники. 

Поради липсата на научни данни не е 

възможно тези социално-

икономически последици да се 

определят точно, нито да се направи 

оценка на въздействието на 

непромишления риболов с плаващи 

мрежи върху защитените видове. 

 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 15 б (ново) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (15б) За да се регулира по 

последователен начин риболовът с 

плаващи мрежи, следва да се вземат 

предвид всички регионални специфики, 

както и спецификите на 

непромишлените крайбрежни 

дейности в рамките на Съюза. 

 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 16 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) С оглед на горепосочените 

причини и с цел да се преодолее по 

подходящ начин загрижеността за 

опазването, която този риболовен 

уред продължава да предизвиква, 

както и за постигане на 

екологичните цели и целите на 

правоприлагането по ефективен и 

ефикасен начин, като същевременно 

се вземат предвид минималните 

социално-икономически въздействия, 
е необходимо да се въведе пълна 

забрана за всички кораби на Съюза да 

носят на борда или да използват 

какъвто и да било вид плаващи мрежи 

във всички води на Съюза, независимо 

дали осъществяват дейност във 

водите на Съюза или извън тях, 

както и за кораби, които не са от 

Съюза, но са във водите на Съюза. 

(16) Доказано е, че използването на 

плаващи мрежи с големи размери на 

окото в Средиземно море оказва 

сериозни отрицателни въздействия 

върху защитените видове, по-

специално китоподобни. Поради това 
е необходимо да се въведе забрана за 

корабите да носят на борда или да 

използват плаващи мрежи с размер на 

окото над 50 mm в Средиземно море. 

Държавите членки следва да събират 

данни за останалите риболовни 

дейности с плаващи мрежи, за да се 

даде възможност на Комисията да 

направи оценка на екологичното и 

социално-икономическото 

въздействие на тези риболовни 

дейности с плаващи мрежи. 
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Изменение  6 

Предложение за регламент 

Съображение 16 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (16a) За да се вземе под внимание 

новата информация за екологичното 

и социално-икономическото 

въздействие на останалите 

риболовни дейности с плаващи 

мрежи, правомощието да приема 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз следва да се 

делегира на Комисията по отношение 

на забраната за носене на борда или 

използване на някои видове риболов с 

плаващи мрежи. От особена важност 

е по време на подготвителната си 

работа Комисията да проведе 

подходящи консултации, 

включително на експертно равнище. 

При подготовката и изготвянето на 

делегираните актове Комисията 

следва да осигури едновременното и 

своевременно предаване на 

съответните документи по подходящ 

начин на Европейския парламент и 

Съвета. 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Съображение 17 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(17) За по-голяма яснота на 

законодателството на Съюза е 

необходимо също така да се заличат 

всички други разпоредби, свързани с 

плаващите мрежи, чрез изменение на 

регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 

№ 812/2004, (ЕО) № 2187/2005 и (ЕО) 

№ 1967/2006, и отмяна на Регламент 

(17) За по-голяма яснота на 

законодателството на Съюза е 

необходимо също така да се заличат 

всички остарели разпоредби, свързани 

с плаващите мрежи, които се 

съдържат в регламенти (ЕО) № 894/97, 

(EО) № 812/2004 и (EО) № 2187/2005 на 

Съвета. 
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(ЕО) № 894/97. 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Съображение 18 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(18) За корабите, извършващи риболов с 

малки плаващи мрежи, може да е нужно 

известно време, за да се приспособят 

към новата ситуация, и да е необходим 

период за постепенно спиране на 

тяхното използване. Ето защо 

настоящият регламент следва да 

влезе в сила на 1 януари 2015 г. 

(18) За корабите, извършващи риболов с 

малки плаващи мрежи, може да е нужно 

известно време, за да се приспособят 

към новата ситуация, и да е необходим 

период за постепенно спиране на 

тяхното използване. Забраната на 

плаващи мрежи с размер на окото над 

50 mm в Средиземно море следва да се 

прилага от 1 януари 2016 г. 

 

 

 

 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Съображение 18 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) Новата ситуация би могла да 

има отрицателни социално-

икономически последици, които все 

още не могат да бъдат оценени точно 

поради липсата на научни данни за 

местните крайбрежни общности. 

Поради това е целесъобразно да се 

предвиди разпределянето на 

значителна част от средствата по 

Европейския фонд за морско дело и 

рибарство за подпомагане на прехода 

на рибарите към нови, по-селективни 

и устойчиви риболовни уреди. 
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Изменение  10 

Предложение за регламент 

Съображение 18 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18б) Всяка забрана за използване на 

плаващи мрежи следва изцяло да 

взема предвид засилената роля на 

регионалните консултативни съвети 

и следва да се основава на пълна и 

точна оценка на въздействието, 

съдържаща надеждни данни, които 

да показват точно къде използването 

на плаващите мрежи продължава да 

представлява значителен екологичен 

проблем. Към днешна дата 

изготвянето на подобна всеобхватна 

оценка на въздействието все още 

предстои да се извърши. В резултат 

на това прилагането на всеобща 

забрана на риболова с плаващи мрежи 

във всички води на ЕС би било в пълно 

противоречие със заявения от 

Комисията по-рано ангажимент за 

насърчаване на програма за 

регионализация и субсидиарност. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 1 заличава се 

Приложно поле  

Настоящият регламент се прилага за 

всички риболовни дейности в обхвата 

на Общата политика в областта на 

рибарството, както е определено в 

член 1, параграф 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1380/2013. 
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Обосновка 

За предпочитане е да се укрепят правилата в съществуващото законодателство, 

които се отнасят до риболова с плаващи мрежи, вместо да се въвежда нов 

законодателен акт. Следователно следва да бъдат заличени разпоредбите в 

предложението на Комисията, които не изменят съществуващото законодателство. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 2 заличава се 

Определение  

1. За целите на настоящия регламент 

се прилагат определенията от член 4, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) 

№ 1380/2013. 

 

2. В допълнение „плаваща мрежа“ 

означава мрежа, изработена от едно 

или повече парчета мрежа, които се 

провесват едновременно и успоредно 

на горното(ите) въже(та), държи се 

на повърхността на водата или на 

известно разстояние под тази 

повърхност с помощта на плаващи 

механизми и плава по течението 

свободно или с кораба, към който 

може да е прикрепена. Тя може да 

бъде снабдена с механизми за 

стабилизиране на мрежата или за 

ограничаване на отклонението ѝ като 

морска котва или котва на дъното, 

прикрепена към единия край на 

мрежата. 

 

Обосновка 

За предпочитане е да се укрепят правилата в съществуващото законодателство, 

които се отнасят до риболова с плаващи мрежи, вместо да се въвежда нов 

законодателен акт. Следователно следва да бъдат заличени разпоредбите в 

предложението на Комисията, които не изменят съществуващото законодателство. 

Предложеното от Комисията подобрено определение следва да се включи в 

съществуващото законодателство (вж. измененията към член 2а (нов), член 4, 
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параграф 2, буква а) и член 4, параграф 3, буква а). 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 2 a – уводна част и точка 1 (нова) 

Регламент (ЕО) № 894/97 

Член 11 – параграф 1 

 

Текст в сила Изменение 

 Член 2а 

 Изменение на Регламент (ЕО) № 

894/97 

 Регламент (ЕО) № 894/97 се изменя 

както следва: 

 (1) Член 11, параграф 1 се заменя със 

следния текст: 

1. „Плаваща мрежа“ означава: всяка 

хрилна мрежа, която се държи на 

повърхността на морето или на 

известно разстояние под тази 

повърхност с помощта на плаващи 

механизми и която плава по течението 

свободно или с кораба, към който може 

да е прикрепена. Тя може да бъде 

снабдена с механизми за стабилизиране 

на мрежата или ограничаване на 

отклонението ѝ. 

 

„1. „Плаваща мрежа“ означава мрежа, 

изработена от едно или повече 

парчета мрежа, които се провесват 

едновременно и успоредно на 

горното(ите) въже(та), която се 

държи на повърхността на водата или 

на известно разстояние под тази 

повърхност с помощта на плаващи 

механизми и плава по течението 

свободно или с кораба, към който може 

да е прикрепена. Тя може да бъде 

снабдена с механизми за стабилизиране 

на мрежата или ограничаване на 

отклонението ѝ, като например морска 

котва или котва на дъното, 

прикрепена към единия край на 

мрежата.“ 

Обосновка 

Предложеното от Комисията подобрено определение премахва съществуващите 

пропуски и по тази причина следва да се включи в съществуващото законодателство. 
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Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 2 а – точка 2 (нова) 

Регламент (ЕО) № 894/97 

Член 11а 

 

Текст в сила Изменение 

 (2) Член 11а се заменя със следното: 

1. Считано от 1 януари 2002 г., се 

забранява на всички риболовни кораби 

да държат на борда си или да извършват 

риболовни дейности с една или повече 

плаващи хрилни мрежи, предназначени 

за улов на видовете, изброени в 

приложение VIII. 

„1. Забранява се на всички риболовни 

кораби да държат на борда си или да 

извършват риболовни дейности с една 

или повече плаващи хрилни мрежи, 

предназначени за улов на видовете, 

изброени в приложение VIII. 

2. Считано от 1 януари 2002 г., се 

забранява разтоварването на брега на 

видовете, изброени в приложение VIII, 

уловени с плаващи хрилни мрежи. 

2. Забранява се разтоварването на 

сушата на видовете, изброени в 

приложение VIII, уловени с плаващи 

хрилни мрежи. 

3. До 31 декември 2001 г. даден 

риболовен кораб може да държи на 

борда си или да използва за риболов 

една или повече от плаващите хрилни 

мрежи, посочени в параграф 1, след 

като получи разрешение от 

компетентните органи на 

държавата членка на флага. През 

1998 г. максималният брой риболовни 

кораби, на които една държава членка 

може да разреши да държат на борда 

си или да извършват риболовни 

дейности с една или повече плаващи 
хрилни мрежи, не превишава 60% от 

риболовните кораби, които са 

използвали една или няколко плаващи 

хрилни мрежи през периода от 1995 г. 

до 1997 г. 

3. Считано от 1 януари 2016 г., в 

Средиземно море се забранява на 

всички риболовни кораби да държат на 

борда си или да използват с риболовна 

цел хрилни мрежи с размер на окото 

над 50 mm. 

4. До 30 април всяка година 

държавите членки предоставят на 

Комисията за всеки целеви вид списък 

на риболовните кораби, имащи право 

да извършват риболов с плаващите 
хрилни мрежи, посочени в параграф 3; 

за 1998 г. тази информация се 

4. Считано от 1 юни 2015 г., в 

Средиземно море риболовните 

дейности, при които се използват 

плаващи хрилни мрежи, познати под 

италианското наименование 

„ferrettara“, се разрешават само ако се 

извършват в съответствие със 
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изпраща не по-късно от 31 юли 1998 г. следните критерии: 

 – с плаващи мрежи с размер на окото, 

по-малък от 50 mm; 

 – с плаващи мрежи с дължина под 400 

m; 

 – с кораби с дължина под 7 метра; 

 – риболовната дейност се извършва в 

рамките на 3 мили от брега; както и 

 – за максимален период от шест 

месеца на година.“ 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 2 а – точка 3 (нова) 

Регламент (ЕО) № 894/97 

Член 11a a 

 

Текст в сила Изменение 

 (3) Добавят се следните членове: 

 „Член 11аа 

 От 1 юни 2015 г. нито един кораб, 

който държи на борда си плаващи 

мрежи, не може същевременно да 

държи на борда си други видове 

риболовни уреди. 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 2 а – точка 3 (нова) 

Регламент (ЕО) № 894/97 

Член 11a б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 11 аб 

 1. До 31 май 2017 г. държавите членки 

предоставят на Комисията следната 

информация: 



 

PE539.866v03-00 14/22 AD\1048126BG.doc 

BG 

 – опис на използваните видове 

плаващи мрежи и определение на 

тези видове; 

 – периода в рамките на всяка година, 

по време на който се използват 

плаващи мрежи; 

 – списък на риболовните кораби, 

които използват плаващи мрежи; 

 – всеобхватно проучване относно 

риболова с плаващи мрежи в 

съответната държава членка, което 

отразява положението поне през 

последните три години и съдържа 

най-малко информация относно 

целевите видове, прилова, 

изхвърлянията, обхванатите площи и 

срока; 

 – всеобхватно проучване относно 

въздействието на настоящото 

използване на плаващи мрежи върху 

морската среда и върху морските 

биологични ресурси, включително 

върху целевите видове и видовете 

прилов, върху защитените съгласно 

законодателството на Съюза видове и 

неразрешените видове, изброени в 

приложение VIII; 

 – социално-икономическо проучване 

относно въздействието върху 

местните общности на евентуална 

забрана на какъвто и да било вид 

плаващи мрежи, за които се иска 

разрешение. 

 2. Като взема предвид информацията, 

предоставена от държавите членки, 

Комисията предоставя на 

Европейския парламент и на Съвета 

до 31 май 2018 г. доклад относно 

екологичното и социално-

икономическото въздействие на 

останалите риболовни дейности с 

плаващи мрежи. 

 На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 11ав за 
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забрана на носенето на борда или 

използването на някои видове риболов 

с плаващи мрежи, когато е убедена, че 

видът на въпросните плаващи мрежи 

оказва вредно въздействие върху 

защитени и неразрешени видове. 

 След приемането на делегиран акт за 

забрана на носенето на борда или 

използването на определен вид 

риболов с плаващи мрежи, държавите 

членки следва, когато е приложимо, 

да предприемат мерки за избягване на 

евентуални неблагоприятни 

социално-икономически въздействия 

върху крайбрежните общности. 

 3. Съответните държави членки 

представят план за разпределяне на 

финансови средства от Европейския 

фонд за морско дело и рибарство, за да 

подкрепят рибарите в прехода им от 

риболова с плаващи мрежи към по-

селективни и устойчиви риболовни 

уреди, като вземат под внимание 

социално-икономическите проучвания 

относно въздействието на 

евентуална забрана на какъвто и да 

било вид плаващи мрежи върху 

местните общности. Планът трябва 

да започне да функционира във 

възможно най-кратък срок, за да 

може да се осъществи подмяната на 

съответните плаващи мрежи преди 

влизането в сила на забраната им. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 2 а – точка 3 (нова) 

Регламент (ЕО) № 894/97 

Член 11a в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 11ав 

 1. Правомощието да приема 
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делегирани актове се предоставя на 

Комисията при спазване на 

предвидените в настоящия член 

условия. 

 2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в 

член 11аб, се предоставя на 

Комисията за срок от четири години, 

считано от 1 януари 2018 г. 

Комисията изготвя доклад относно 

делегирането на правомощия не по-

късно от девет месеца преди 

изтичането на четиригодишния срок. 

Делегирането на правомощия се 

продължава мълчаливо за срокове с 

еднаква продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът възразят срещу подобно 

продължаване не по-късно от три 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 3. Делегирането на правомощия, 

посочено в член 11аб, може да бъде 

оттеглено по всяко време от 

Европейския парламент или от 

Съвета. С решението за оттегляне се 

прекратява посоченото в него 

делегиране на правомощия. То 

поражда действие в деня след 

публикуването на решението в 

Официален вестник на Европейския 

съюз или на по-късна, посочена в 

решението дата. То не засяга 

действителността на делегираните 

актове, които вече са в сила. 

 4. Веднага след като приеме делегиран 

акт, Комисията нотифицира акта 

едновременно на Европейския 

парламент и Съвета. 

 5. Делегиран акт, приет съгласно член 

11аб, влиза в сила единствено ако 

нито Европейският парламент, нито 

Съветът не са представили 

възражения в срок от два месеца от 

нотифицирането на акта на 

Европейския парламент и на Съвета 
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или ако преди изтичането на този 

срок и Европейският парламент, и 

Съветът са уведомили Комисията, че 

няма да представят възражения. Този 

срок се удължава с два месеца по 

инициатива на Европейския 

парламент или на Съвета. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 3 заличава се 

Забрана на плаващите мрежи  

Забранява се:   

a) уловът на морски биологични 

ресурси с плаващи мрежи; и 

 

б) носенето от страна на 

риболовните кораби на какъвто и да 

било вид плаващи мрежи на борда. 

 

Обосновка 

За предпочитане е да се укрепят правилата в съществуващото законодателство, 

които се отнасят до риболова с плаващи мрежи, вместо да се въвежда нов 

законодателен акт. Следователно следва да бъдат заличени разпоредбите в 

предложението на Комисията, които не изменят съществуващото законодателство. 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 20 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. В член 20 от Регламент (ЕО) 

№ 850/98 параграф 3 се заличава: 

заличава се 
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Обосновка 

Член 20, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 850/98 разрешава риболова с плаващи 

мрежи на херинга в определена част на източния бряг на Ирландия и Северна 

Ирландия при определени условия, тъй като се счита за устойчив и следователно би 

трябвало и занапред да остане разрешен. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква а 

Регламент (ЕО) № 812/2004 

Член 1a 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) член 1a се заличава; a) член 1а се заменя със следния 

текст: 

 „Плаваща мрежа“ означава мрежа, 

изработена от едно или повече 

парчета мрежа, които се провесват 

едновременно и успоредно на 

горното(ите) въже(та), която се 

държи на повърхността на водата 

или на известно разстояние под тази 

повърхност с помощта на плаващи 

механизми и плава по течението 

свободно или с кораба, към който 

може да е прикрепена. Тя може да 

бъде снабдена с механизми за 

стабилизиране на мрежата или 

ограничаване на отклонението ѝ, 

като например морска котва или 

котва на дъното, прикрепена към 

единия край на мрежата.“ 

Обосновка 

Държавите членки следва да разполагат с възможността да разрешават риболов с 

малки плаващи мрежи при строго определени условия. Ето защо е необходимо да 

бъдат запазени съществуващите в Регламент (ЕО) № 812/2004 разпоредби относно 

риболова с малки плаващи мрежи. Новото определение на „плаваща мрежа“, 

предложено от Комисията, премахва съществуващите пропуски и поради това следва 

да бъде включено в Регламент (ЕО) № 812/2004. Точка A, буква б) и точка Д, буква б) 

от приложение I се отнасят обаче до риболова с плаващи мрежи в Балтийско море и 

съответно са остарели и следва да бъдат заличени. 
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Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 2 – буква в 

Регламент (ЕО) № 812/2004 

Приложение III – точка Г 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) в приложение III точка Г се 

заличава. 

заличава се 

Обосновка 

Държавите членки следва да разполагат с възможността да разрешават риболов с 

малки плаващи мрежи при строго определени условия. Ето защо е необходимо да 

бъдат запазени съществуващите разпоредби относно риболова с малки плаващи 

мрежи. Приложение III, точка Г от Регламент (EО) № 812/2004 предвижда в 

определени части на Атлантическия океан риболовът с плаващи мрежи да бъде 

наблюдаван във връзка със случайния улов на китоподобни.  

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 3 

Регламент (ЕО) № 2187/2005 

Член 2 – буква o, член 9 и член 10  

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Член 2, буква о), член 9 и член 10 от 

Регламент (ЕО) № 2187/2005 се 

заличават. 

3. Регламент (ЕО) № 2187/2005 се 

изменя както следва:  

 a) Член 2, буква о) се заменя със 

следния текст: 

 „o) „Плаваща мрежа“ означава 

мрежа, изработена от едно или 

повече парчета мрежа, които се 

провесват едновременно и успоредно 

на горното(ите) въже(та), която се 

държи на повърхността на водата 

или на известно разстояние под тази 

повърхност с помощта на плаващи 

механизми и плава по течението 

свободно или с кораба, към който 

може да е прикрепена. Тя може да 
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бъде снабдена с механизми за 

стабилизиране на мрежата или 

ограничаване на отклонението ѝ, 

като например морска котва или 

котва на дъното, прикрепена към 

единия край на мрежата.“; 

 б) Член 9 се заменя със следното: 

 „Член 9 

 Забрана на риболова с плаващи мрежи 

 Забранява се да се държат на борда 

или да се използват плаващи мрежи 

за риболов.“; 

 в) Член 10 се заличава. 

Обосновка 

Пълната забрана на риболова с плаващи мрежи в Балтийско море, Белти и протока 

Оресунд, предвидена в Регламент (ЕО) № 2187/2005, следва да бъде запазена. 

Определението на „плаваща мрежа“, предложено от Комисията, премахва 

съществуващите пропуски и поради това следва да бъде включено в Регламент (ЕО) 

№ 2187/2005. Разпоредбите, отнасящи се до временни дерогации от тази забрана на 

риболова с плаващи мрежи през 2006 и 2007 г., вече не са актуални и следва да бъдат 

заличени. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 4 

Регламент (ЕО) № 1967/2006 

Приложение II – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. В приложение II параграф 1) от 

Регламент (ЕО) № 1967/2006 думите 

„и плаващите рибарски мрежи“ се 

заличават. 

заличава се 

Обосновка 

Държавите членки следва да разполагат с възможността да разрешават риболов с 

малки плаващи мрежи при строго определени условия. Ето защо е необходимо да 

бъдат запазени съществуващите разпоредби относно риболова с малки плаващи 

мрежи. Приложение ІІ от Регламент (ЕО) № 1967/2006 определя изисквания, свързани 

с характеристиките на риболовните съоръжения в Средиземно море. 
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Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 5 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 5 заличава се 

Отмяна  

Регламент (ЕО) № 894/97 се отменя.  

Обосновка 

За предпочитане е да се укрепят правилата в Регламент (EО) № 894/97, които се 

отнасят до риболова с плаващи мрежи, вместо да се въвежда нов законодателен акт. 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 6 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Настоящият регламент влиза в сила на 

1 януари 2015 г. 

Настоящият регламент влиза в сила на 

…*. 

 ________ 

 * 20 дни след публикуването на 

настоящия регламент в Официален 

вестник на Европейския съюз. 
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