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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 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(1) Целта на общата политика в 

областта на рибарството (ОПОР) е да 

допринася за защитата на морската 

среда, за устойчивото управление на 

всички видове, експлоатирани с 

търговска цел, и по-специално за 

постигането до 2020 г. на добро 

екологично състояние на морската среда 

съгласно член 1, параграф 1 от 

Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета40. 

(1) Целта на общата политика в 

областта на рибарството (ОПОР) е да 

осигурява защитата на морската среда и 

устойчивото управление на всички 

видове, експлоатирани с търговска цел и 

да допринася за постигането до 2020 г. 

на добро екологично състояние на 

морската среда съгласно член 1, 

параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета40. 

__________________ __________________ 

40 Директива 2008/56/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 

действие на Общността в областта на 

политиката за морска среда (Рамкова 

директива за морска стратегия) (ОВ L 

164, 25.6.2008 г., стр. 19). 

40 Директива 2008/56/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 

действие на Общността в областта на 

политиката за морска среда (Рамкова 

директива за морска стратегия) (ОВ L 

164, 25.6.2008 г., стр. 19). 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 6 а (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Регионализацията следва да се 

използва за създаване на специални 

мерки, които да са съобразени със 

специфичния характер на всяка 

рибарска зона и да опазват нейните 
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екологични условия. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 6 б (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6б) Възможностите за риболов 

следва да са разпределени в 

съответствие с принципите, 

залегнали в член 17 от Регламент 

(ЕС) № 1380/2013, като използват 

прозрачни и обективни критерии, в 

това число тези от екологичен, 

социален и икономически характер. 

Възможностите за риболов следва 

също да бъдат справедливо 

разпределени в рамките на 

различните сегменти на риболова, 

включително традиционния и 

непромишления риболов. Освен това 

държавите членки следва да 

насърчават риболовните кораби, 

които използват селективни 

риболовни съоръжения или прилагат 

риболовни техники с намалено 

въздействие върху околната среда. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 3a. Когато е уместно, тези 

коригиращи мерки могат да включват 

също така внасяне на законодателни 

предложения от Комисията и спешни 

мерки, приети от нея по силата на 

член 12 от Регламент (ЕС) № 

1380/2013. 
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Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 14 – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Пет години след влизането в сила на 

настоящия регламент и на всеки пет 

години след това Комисията осигурява 

извършването на оценка на 

въздействието на многогодишния план 

върху запасите, по отношение на които 

се прилага настоящият регламент, и 

върху свързаните с тях риболовни 

дейности. Комисията представя 

резултатите от тази оценка на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Три години след влизането в сила на 

настоящия регламент и на всеки пет 

години след това Комисията осигурява 

извършването на оценка на 

въздействието на многогодишния план 

върху запасите, по отношение на които 

се прилага настоящият регламент, и 

върху свързаните с тях риболовни 

дейности, по-специално по отношение 

на постигнатия напредък към 

възстановяване и поддържане на 

рибните запаси над равнищата, при 

които може да се постигне 

максимален устойчив улов. Комисията 

представя резултатите от тази оценка на 

Европейския парламент и на Съвета и 

може, когато това е целесъобразно и 

при отчитане на най-новите научни 

становища, да предложи адаптиране 

на многогодишния план или да 

започне изменения на делегираните 

актове. 
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