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КРАТКА ОБОСНОВКА 

Предложението на Комисията има за цел транспонирането на мерките за управление, 

опазване и контрол, отнасящи се до риболова на някои далекомигриращи видове риба 

във вида, приет от Международната комисия за опазване на рибата тон в 

Атлантическия океан (ICCAT). Европейският съюз е страна по ICCAT от 1997 г. 

Комисията предложи транспонирането на приетите от 2008 година препоръки за 

подход, чиято цел е устойчивото използване на морските биологични ресурси, в 

съответствие с общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Въпреки това, 

докладчикът критикува факта, че Комисията не изясни кои препоръки следва да бъдат 

транспонирани; това затруднява проверката от страна на съзаконодателите на 

последователността и съответствието, с оглед предоставените им от Договора от 

Лисабон правомощия. В действителност в съображение 9 Комисията пояснява, че с 

препоръките на ICCAT, приети след 2008 г. се въвеждат изменения в много от приетите 

преди тази дата препоръки и се създават няколко нови разпоредби, без да уточнява кои 

са тези разпоредби. 

Предложението предвижда мерки за някои морски видове: Тропическата риба тон 

(едроок тон, албакор и ивичест тон), атлантическия бял тон, рибата меч, синия и белия 

марлин, както и някои особено уязвими видове като акули, морски птици и костенурки. 

Не е разгледан червения тон, спрямо който се прилага отделна процедура по приемане, 

която приключи с най-новия многогодишен план за възстановяване на запасите, приет 

през 2016 г. 

Настоящето становище счита за особено важни общите норми за контрол, които се 

прилагат и спрямо плавателните съдове, плаващи под флага на трети държави, които 

акостират в пристанища на Съюза. Приложното поле на настоящия регламент в 

действителност се разширява по отношение на последните, за да се избегнат ситуации 

на дискриминация в случай на общи морски басейни (както например Средиземно 

море). 

Предложението предвижда също така създаването на програми за научно наблюдение, 

за които да отговарят държавите членки. Те ще бъдат длъжни да следят, чрез 

квалифицирани наблюдатели, за наличието на минимална квота на риболовните 

дейности с цел подобряване на научното съзнание и гарантиране на ефикасност и 

устойчивост на бъдещите риболовни дейности. Необходимо е посочените разпоредби 

да бъдат приведени в съответствие с Регламент 2114/2009 за създаване на система за 

контрол на Общността за гарантиране на спазването на правилата на общата политика в 

областта на рибарството. 

Накрая, що се отнася до инспекциите, осъществявани в пристанища на Съюза по 

отношение на кораби на трети държави, както по отношение на предполагаеми 

нарушения и пропуски, предложението се позовава на Регламент 1005/2008 за 

създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на 

незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов. 

Докладчикът не счете за нужно да внася значителни изменения в текста на 

предложението, характеризиращ се със силна екологична ангажираност. 
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Поради това, предложените изменения целят повишаване на защитата на най-

уязвимите видове, които често са жертви на съпътстващ улов и чиято смъртност е в 

голяма степен свързана с тази риболовна практика, както и за възстановяване на 

институционалното равновесие, предвидено в Регламент 1380/2013. 

ИЗМЕНЕНИЯ 

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

водещата комисия по рибно стопанство да вземе предвид следните изменения: 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 7 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Препоръката на ICCAT относно 

многогодишния план за възстановяване 

на червения тон в източната част на 

Атлантическия океан и в Средиземно 

море беше приложена с Регламент (ЕО) 

№ 302/2009 на Съвета. Настоящият 

регламент не обхваща такъв 

многогодишен план за възстановяване. 

(7) Препоръката на ICCAT относно 

многогодишния план за възстановяване 

на червения тон в източната част на 

Атлантическия океан и в Средиземно 

море беше приложена с Регламент (ЕО) 

№ 302/2009 на Съвета, отменен с 

Регламент (ЕС) 2016/1627 на 

Европейския парламент и на Съвета . 

Настоящият регламент не обхваща 

такъв многогодишен план за 

възстановяване. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 8 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Настоящият регламент не 

обхваща и възможностите за риболов, 

определени от ICCAT, тъй като 

съгласно член 43, параграф 3 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз мерките за 

определяне на цените, налозите, 

помощите и количествените 

ограничения, както и за определянето и 

разпределянето на възможностите за 

риболов, се приемат от Съвета. 

(8) Настоящият регламент не 

обхваща и възможностите за риболов, 

определени от ICCAT, тъй като 

съгласно член 43, параграф 3 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз мерките за 

определяне на цените, налозите, 

помощите и количествените 

ограничения, както и за определянето и 

разпределянето на възможностите за 

риболов, се приемат от Съвета по 

предложение на Комисията. 
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Последващото разпределяне от 

страна на държавите членки на 

собственици на кораби или риболовни 

съоръжения следва да бъде 

извършвано в съответствие с член 17 

от Регламент (ЕС) № 1380/2013, като 

се използват прозрачни и обективни 

критерии, включително от 

екологичен, социален и икономически 

характер. Държавите членки следва 

да се стремят да предоставят 

стимули на риболовните кораби, 

които използват селективни 

риболовни съоръжения или техники с 

намалено въздействие върху околната 

среда, например понижено 

потребление на енергия или 

ограничено увреждане на 

местообитанията. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 9 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 9a) Делегираните актове и 

актовете за изпълнение, предвидени в 

настоящия регламент не следва да 

засягат включването на бъдещите 

препоръки на ICCAT в правото на 

Съюза чрез обикновената 

законодателна процедура. 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 10 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) С цел бързото интегриране в 

правото на Съюза на бъдещите 

обвързващи изменения в препоръките 
на ICCAT, на Комисията следва да 

бъде делегирано правомощието да 

приема актове в съответствие с член 

(10) Правомощието за приемане на 

актове в съответствие с член 290 от 

Договора за функционирането на 

Европейския съюз следва да се 

делегира на Комисията по отношение 

на добавянето или изменението на 
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290 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз във връзка с 

изменението на приложенията към 

настоящия регламент. 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 на Съвета. 

определени несъществени елементи 

от приложенията към настоящия 

регламент. 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 на Съвета.  

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) риболовни кораби на Съюза и 

кораби на Съюза, извършващи 

любителски риболов, които действат в 

зоната на Конвенцията ICCAT, а в 

случаи на трансбордиране — и извън 

зоната на Конвенцията ICCAT, ако 

трансбордират видове, уловени в 

посочената зона; 

(Не се отнася до българския текст.) 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) кораби на трети държави, които 

се инспектират в пристанища на 

държавите членки и които носят на 

борда си обхванати от ICCAT видове 

или рибни продукти с произход от 

такива видове, неразтоварвани и 

нетрансбордирани в пристанища преди 

това. 

(Не се отнася до българския текст.)  
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Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – буква б a (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ба) риболовни кораби от трети 

държави и плавателни съдове от 

трети държави, които практикуват 

любителски риболов, плаващи във 

водите на Съюза. 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 4 – точка 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) „любителски риболов“ означава 

риболовни дейности с нетърговска цел, 

използващи живи морски ресурси за 

отмора, туризъм или спорт; 

(9) „любителски риболов“ означава 

риболовни дейности с нетърговска цел, 

използващи морски биологични ресурси 

за развлечение, туризъм или спорт; 

Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 4 – точка 24 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(24) „ННН риболов“ означава 

риболовни дейности, които са 

незаконни, недекларирани и 

нерегулирани;  

(24) „ННН риболов“ означава 

риболовни дейности, съгласно 

определението на член 2, точка 1 от 

Регламент (ЕО) № 1005/2008 на 

Съвета; 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 6 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки издават 

разрешения на корабите, плаващи под 

тяхното знаме, използвани за всякакъв 

вид помощ на корабите, посочени в 

2. Държавите членки издават 

разрешения на помощните кораби, 

плаващи под тяхното знаме, използвани 

за всякакъв вид помощ на корабите, 
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параграф 1. посочени в параграф 1. 

 

Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Чрез дерогация от член 15, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) № 

1380/2013, на риболовните кораби за 

стопански риболов, невписани в 

регистъра на ICCAT за корабите с 

разрешения за улов на тропическа риба 

тон, не се разрешава да ловят, задържат 

на борда, трансбордират, транспортират, 

прехвърлят или преработват 

тропическа риба тон от зоната на 

Конвенцията ICCAT. 

3. Чрез дерогация от член 15, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) № 

1380/2013, на риболовните кораби за 

стопански риболов, невписани в 

регистъра на ICCAT за корабите с 

разрешения за улов на тропическа риба 

тон, не се разрешава да ловят, задържат 

на борда, трансбордират, транспортират, 

преработват или разтоварват 

тропическа риба тон от зоната на 

Конвенцията ICCAT. 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) да се подобрят познанията за 

характеристиките на УПР, 

характеристиките на шамандурите, 

риболова с УПР, включително 

риболовното усилие, и свързаните с тях 

въздействия върху целевите и 

нецелевите видове; 

a) да се подобрят познанията за 

характеристиките на УПР, 

характеристиките на шамандурите, 

риболова с УПР, включително 

риболовното усилие, и свързаните с тях 

екологични въздействия върху целевите 

и нецелевите видове; 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 9 – параграф 2 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) да се намалят и ограничат 

въздействията на УПР и риболова с 

УПР върху екосистемата, 

включително, когато е приложимо, 

чрез действие върху различните 

в) да се намалят и ограничат 

въздействията на УПР и риболова с 

УПР върху екосистемата и върху най-

уязвимите видове, като се въздейства 

най-вече върху различните компоненти 
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компоненти на смъртността от риболов 

(напр. брой използвани УПР, 

включително брой на операциите по 

пускане и изваждане на УПР от кораби с 

мрежи гъргър, риболовен капацитет, 

брой на помощните кораби). 

на смъртността от риболов (напр. брой 

използвани УПР, включително брой на 

операциите по пускане и изваждане на 

УПР от кораби с мрежи гъргър, 

риболовен капацитет, брой на 

помощните кораби). 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) повърхностната конструкция на 

УПР е непокрита или е покрита само с 

материал, свързан с минимален риск от 

заплитане на нецелеви видове; 

a) повърхностната конструкция на 

УПР и потопените компоненти са 

непокрити или са покрити само с 

материал, свързан с нулев риск от 

заплитане на нецелеви видове; 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 10 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. При проектирането на УПР 

следва да се предпочитат 

биоразградими материали с оглед на 

постепенното премахване на 

бионеразградимите УПР до 2018 г. 

2. При проектирането на УПР 

следва да се използват биоразградими 

материали с оглед на постепенното 

премахване на бионеразградимите УПР 

до 2018 г. 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 11 – параграф 2 – буква е 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

е) ако след посещението следва 

операция по пускане и изваждане — 

резултатите от операцията по пускане и 

изваждане, изразени като улов и прилов, 

независимо дали уловът и приловът са 

задържани на борда или са изхвърлени 

мъртви или живи. 

е) ако след посещението следва 

операция по пускане и изваждане — 

резултатите от операцията по пускане и 

изваждане, изразени като улов и прилов, 

независимо дали уловът и приловът са 

задържани на борда или са изхвърлени 

мъртви или живи. Ако посещението не 

е последвано от операция по пускане и 
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изваждане, се посочва причината за 

това. 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 16 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Ако изпълнителният секретар на ICCAT 

уведоми Комисията за възможно 

нарушение на член 7, параграф 3 и член 

14, параграфи 1 и 2 от страна на 

риболовни кораби на Съюза, Комисията 

информира незабавно държавата членка 

на знамето. Държавата членка на 

знамето незабавно разследва ситуацията 

и ако корабът извършва риболов във 

връзка с предмети, които биха могли да 

въздействат на струпването на риба, 

включително УПР, отправя искане до 

кораба да прекрати риболова и, ако е 

необходимо, да напусне незабавно 

зоната. Държавата членка на знамето 

незабавно докладва на Комисията за 

резултатите от проведеното от нея 

разследване и съответните предприети 

мерки. Комисията препраща тази 

информация на крайбрежната държава и 

на изпълнителния секретар на ICCAT. 

Ако изпълнителният секретар на ICCAT 

уведоми Комисията за възможно 

нарушение на член 7, параграф 3 и член 

14, параграфи 1 и 2 от страна на 

риболовни кораби на Съюза, Комисията 

информира незабавно държавата членка 

на знамето. Държавата членка на 

знамето незабавно разследва ситуацията 

и ако корабът извършва риболов във 

връзка с предмети, които биха могли да 

въздействат на струпването на риба, 

включително УПР, отправя искане до 

кораба да прекрати риболова и да 

напусне незабавно зоната. Държавата 

членка на знамето незабавно докладва 

на Комисията за резултатите от 

проведеното от нея разследване и 

съответните предприети мерки. 

Комисията препраща тази информация 

на крайбрежната държава и на 

изпълнителния секретар на ICCAT. 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 27 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки, посочени в 

параграф 1, предприемат необходимите 

мерки, за да гарантират освобождаване 

на рибите от видовете син марлин и бял 

марлин по начин, който максимално 

увеличава шанса им за оцеляване. 

2. Държавите членки, посочени в 

параграф 1, предприемат необходимите 

мерки, за да гарантират освобождаване 

на рибите от видовете син марлин и бял 

марлин по начин, който максимално 

увеличава шансовете им за оцеляване. 

 

Изменение  19 
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Предложение за регламент 

Член 28 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Когато дадена държава членка е 

изчерпила квотата си, тази държава 

членка гарантира, че разтоварените 

риби от видовете син марлин и бял 

марлин, които са мъртви при 

докарването им до кораба, няма да се 

продават или пускат на пазара. 

Когато дадена държава членка е 

изчерпила квотата си, тази държава 

членка гарантира, че разтоварените 

риби от видовете син марлин и бял 

марлин, които са мъртви при 

докарването им до кораба, няма да се 

продават или пускат на пазара, но 

могат да бъдат използвани за 

научноизследователски цели. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 30 – параграф 2 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2a. Държавите членки приемат 

необходимите мерки, за да 

гарантират спазването на общата 

забрана на практиката на finning, 

която се състои в премахване на 

перките на акулите и хвърляне на 

телата им обратно в морето, въз 

основа на Регламент (ЕО) №1185/2003 

на Съвета. 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 33 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки се стараят да 

намалят смъртността от риболов при 

риболова, насочен към улов на 

северноатлантическа акула мако, и 

докладват ежегодно на Комисията за 

постигнатия напредък в рамките на 

годишния доклад, посочен в член 70. 

Държавите членки предприемат 

необходимите мерки, за да намалят 

смъртността от риболов при риболова, 

насочен към улов на 

северноатлантическа акула мако, и 

докладват ежегодно на Комисията за 

постигнатия напредък в рамките на 

годишния доклад, посочен в член 70. 
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Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) биологичните проби се събират 

само от животни, които са мъртви при 

изтеглянето; 

a) биологичните проби се събират 

само от животни, които са мъртви при 

изтеглянето, и са ясно и точно 

определени;  

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 37 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Констатациите от научните 

проекти, посочени в параграф 1, буква 

б), се публикуват веднага щом бъдат 

предоставени. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 38 – параграф 5 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) държавите членки на знамето на 

корабите, прилагащи тази дерогация, 

уведомяват Комисията за своите научни 

констатации в резултат на присъствието 

на наблюдатели на тези кораби. 

в) държавите членки на знамето на 

корабите, прилагащи тази дерогация, 

възможно най-бързо уведомяват 

Комисията за своите научни 

констатации в резултат на присъствието 

на наблюдатели на тези кораби. След 

получаване на посочените 

констатации Комисията ги 

оповестява публично. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 40 – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Корабите с парагади събират и 

предоставят на държавата членка на 

знамето информация за 

взаимодействията с морски птици, 

включително случайния прилов. 

Държавите членки представят тази 

информация на Комисията до 30 юни 

всяка година. Комисията препраща 

незабавно тази информация на 

секретариата на ICCAT. 

1. Корабите с парагади събират и 

предоставят на държавата членка на 

знамето информация за 

взаимодействията с морски птици, 

включително случайния прилов. 

Държавите членки представят тази 

информация на Комисията до 30 юни 

всяка година. Комисията препраща 

незабавно тази информация на 

секретариата на ICCAT и я оповестява 

публично. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Корабите с мрежи гъргър 

избягват да ограждат морските 

костенурки и освобождават оградените 

или заплетени морски костенурки, 

включително в УПР. Те докладват на 

своята държава членка на знамето за 

взаимодействията между мрежите 

гъргър или УПР и морските костенурки. 

1. Корабите с мрежи гъргър 

избягват да ограждат морските 

костенурки и освобождават оградените 

или заплетени морски костенурки, 

включително в УПР. Те докладват на 

своята държава членка на знамето за 

взаимодействията между мрежите 

гъргър или УПР и морските костенурки. 

Някои риболовни практики в близост 

до брега, които оказват силно 

въздействие върху уязвимата 

екосистема на морските костенурки 

се избягват, особено в периода на 

снасяне на яйцата. 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Корабите с плаващи парагади 

носят на борда си и използват 

оборудване за безопасно 

съприкосновение, разплитане и 

освобождаване, с което морските 

2. Корабите с плаващи парагади 

носят на борда си и използват 

оборудване за безопасно 

съприкосновение, разплитане и 

освобождаване, с което морските 
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костенурки могат да бъдат 

освобождавани по начин, който 

максимално увеличава шанса им за 

оцеляване. 

костенурки могат да бъдат 

освобождавани по начин, който 

максимално увеличава шансовете им за 

оцеляване. 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 41 – параграф 4 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Държавите членки обучават тези 

рибари на техниките за безопасно 

съприкосновение и освобождаване. 

4. Държавите членки гарантират 

на тези рибари необходимите средства 

за разработване на обучение относно 

техниките за безопасно 

съприкосновение и освобождаване. 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До 30 юни всяка година 

държавите членки събират и докладват 

на Комисията информация за 

взаимодействията на своите флотове с 

морските костенурки при риболов в 

зоната на ICCAT по видове съоръжения. 

Комисията препраща тази информация 

на секретариата на ICCAT до 31 юли. 

Тази информация включва: 

1. До 30 юни всяка година 

държавите членки събират и докладват 

на Комисията информация за 

взаимодействията на своите флотове с 

морските костенурки при риболов в 

зоната на ICCAT по видове съоръжения. 

Комисията препраща тази информация 

на секретариата на ICCAT до 31 юли и 

същевременно я оповестява публично. 

Тази информация включва: 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 – буква а 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

a) нива на улов, характеристики на 

риболовните уреди, времена и 

местоположения, целеви видове и 

статут на възстановяване (т.е. 

a) нива на улов, характеристики на 

риболовните уреди, времена и 

местоположения, целеви видове и 

статут на възстановяване, включително 
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изхвърлени мъртви или освободени 

живи); 
изискване да се доставя цялата 

мъртва риба на пристанищните 

органи с цел предотвратяване на 

незаконната продажба, както и за 

статистически цели; рибари, които 

доставят трупове на морски 

костенурки, не подлежат на 

санкциите, налагани за улов на 

морски костенурки; 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 42 – параграф 1 – буква в 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) характер на закачването или 

заплитането (включително с УПР), вид 

на стръвта, размер и вид на куките и 

размер на животното. 

в) характер на закачването или 

заплитането, вид на стръвта, размер на 

куките или на устройството, вид и 

размер на животното. 

Изменение  32 

Предложение за регламент 

Член 42 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Глава VIIа 

 Член 42a 

 Разпределяне на възможностите за 

риболов 

 Общи принципи 

 В съответствие с член 17 от 

Регламент (ЕС) № 1380/2013 при 

разпределянето на възможностите за 

риболов, на които те имат право, 

държавите членки използват 

прозрачни и обективни критерии, 

включително от екологичен, социален 

и икономически характер, и освен 

това се стремят да разпределят 

националните квоти между 

различните сегменти на флота 

справедливо, като отчитат по-
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специално традиционния и 

непромишлен характер на риболова, и 

се стремят да осигурят стимули на 

риболовните кораби на Съюза, които 

използват селективен риболовен уред 

или техники за риболов с намалено 

въздействие върху околната среда. 

 

Изменение  33 

Предложение за регламент 

Член 57 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Наблюдателят на ICCAT има за 

задача да провери спазването на 

настоящата глава и по-специално дали 

трансбордираните количества 

съответстват на декларирания улов в 

декларацията на ICCAT за 

трансбордиране и на улова, записан в 

риболовния дневник на кораба. 

2. С изключение на член 73 от 

Регламент (ЕО) №1224/2009, 

наблюдателят на ICCAT има за задача 

да провери спазването на настоящата 

глава и по-специално дали 

трансбордираните количества 

съответстват на декларирания улов в 

декларацията на ICCAT за 

трансбордиране и на улова, записан в 

риболовния дневник на кораба. 

Изменение  34 

Предложение за регламент 

Член 61 – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите членки гарантират, че 

наблюдателите са преминали 

необходимото обучение и са одобрени 

преди тяхното разполагане. 

Наблюдателите трябва да притежават 

следните квалификации: 

Държавите членки гарантират, че 

наблюдателите са преминали 

необходимото обучение, подходящо 

квалифицирани са и са одобрени преди 

тяхното разполагане. Наблюдателите 

трябва да притежават следните 

квалификации: 

 

Изменение  35 

Предложение за регламент 

Член 62 – параграф 2 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Държавите членки осигуряват 

използването на надеждни протоколи за 

събиране на данни, включително, ако е 

необходимо, използването на 

фотографски апарати или камери. 

2. Държавите членки осигуряват 

използването на надеждни протоколи за 

събиране на данни, методи и 

специализирано оборудване, 

включително, ако е необходимо, 

използването на фотографски апарати 

или камери. 

Изменение  36 

Предложение за регламент 

Член 70 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. До 30 юни всяка година 

държавите членки представят на 

Комисията годишен доклад за 

предходната календарна година, 

включващ информация относно 

риболова, научните изследвания, 

статистиката, управлението, дейностите 

по инспекция и всяка допълнителна 

информация според случая. 

1. До 30 юни всяка година 

държавите членки представят на 

Комисията годишен доклад за 

предходната календарна година, 

включващ информация относно 

риболова, научните изследвания, 

статистиката, управлението, дейностите 

по инспекция и противодействие на 

незаконен, недеклариран и нерегулиран 

риболов (ННН риболова) всяка 

допълнителна информация според 

случая. 

Изменение  37 

Предложение за регламент 

Член 70 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Комисията обобщава получената 

информация и я препраща на ICCAT 

незабавно. 

3. Комисията обобщава получената 

информация, препраща я на ICCAT 

незабавно и я оповестява публично. 

Изменение  38 

Предложение за регламент 

Член 72 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да бъдат въведени в правото на С цел да бъдат въведени в правото на 
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Съюза измененията в съществуващите 

препоръки на ICCAT, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с член 

73 за изменение на: 

Съюза измененията в съществуващите 

препоръки на ICCAT и доколкото 

измененията в правото на Съюза не 

надвишават указанията, съдържащи 

се в препоръките на ICCAT, на 

Комисията се предоставя правомощието 

да приема делегирани актове в 

съответствие с член 73 за изменение на: 

Изменение  39 

Предложение за регламент 

Член 73 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 72, 

се предоставя на Комисията за 

неопределен срок, считано от датата на 

влизане в сила на настоящия регламент. 

2. Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 72, 

се предоставя на Комисията за срок от 

пет години, считано от датата на 

влизане в сила на настоящия регламент. 

Изменение  40 

Предложение за регламент 

Член 73 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Преди приемането на делегиран 

акт Комисията се консултира с 

експерти, определени от всяка 

държава членка в съответствие с 

принципите, заложени в 

Междуинституционалното 

споразумение за по-добро 

законотворчество от 13 април 2016 г.  
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