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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона.
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст.
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
определяне на мерки за опазване и контрол, приложими в регулаторната зона на 
Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, и за 
отмяна на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) № 1386/2007 на Съвета
(COM(2018)0577 – C8-0391/2018 – 2018/0304(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2018)0577),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C8-0391/2018),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 
от ХХ YY 2018 г.1,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A8-0000/2018),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. одобрява своето изявление, приложено към настоящата резолюция;

3. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

4. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета, на Комисията, и на националните парламенти.

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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Изменение 1

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да извършват риболовни 
дейности, които не съответстват на 
техния изследователски план;

a) да извършват риболовни 
дейности, които не съответстват на 
техния изследователски план, 
включително извън регулаторната 
зона;

Or. pt

Обосновка

Изследователските кораби следва да включват в своите изследователски планове 
всички риболовни дейности, които ще бъдат извършвани. Извършването на дейности, 
които не фигурират в изследователските планове, следва да не бъде разрешено.

Изменение 2

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да ловят северна скарида в 
участък 3L в количества, надвишаващи 
разпределената за държавата членка 
квота.

б) да ловят северна скарида в 
участък 3L в количества, надвишаващи 
квотата, разпределена за държавата 
членка на знамето на кораба;

Or. pt

Обосновка

Трябва да бъде ясно, че максималното количество северна скарида, което може да 
бъде уловено в участък 3L, е това, определено за държавата членка на знамето на 
изследователския кораб.
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Изменение 3

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2 – буква в а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

. ва) процентът на съответния вид, 
като тегло, не е най-висок от 
уловените видове за всяко изтегляне.

Or. pt

Обосновка

В никакъв случай даден вид не може да бъде считан за прилов, ако той представлява 
най-високият процент от улова от дадено изтегляне.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не по-късно от 48 часа преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището корабът с разрешение за 
риболов или негов представител, 
действащ от негово име, предоставя на 
компетентния пристанищен орган 
уведомление за очакваното време на 
пристигане, очакваното количество 
черна писия на борда, както и 
информация относно участъка (или 
участъците), където е извършен 
уловът;

г) не по-късно от 48 часа преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището корабът с разрешение за 
риболов или негов представител, 
действащ от негово име, предоставя на 
компетентния пристанищен орган 
уведомление за очакваното време на 
пристигане, очакваното общо 
количество черна писия на борда, както 
и информация относно очакваните 
количества по участък, в който е 
извършен уловът;

Or. pt
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Изменение 5

Предложение за регламент
Член 14 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Използване на прикрепени елементи и 
маркиране на риболовните уреди

Използване на прикрепени елементи и 
идентифициране на риболовните уреди

Or. pt

Обосновка

Текстът се отнася за идентификацията на риболовните уреди, не за тяхното 
маркиране. Използваните шамандури и плаващи предмети служат за идентифициране 
и обозначаване на уредите, не за тяхното маркиране.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 14 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да използват уреди, които не са 
обозначени в съответствие с 
общоприетите международни 
стандарти, по-специално Конвенцията 
относно извършването на риболовни 
дейности в северната част на 
Атлантическия океан; или

a) да използват уреди, които не са 
идентифицирани в съответствие с 
общоприетите международни 
стандарти, по-специално Конвенцията 
относно извършването на риболовни 
дейности в северната част на 
Атлантическия океан; или

Or. pt

Обосновка

Текстът се отнася за идентификацията на риболовните уреди, не за тяхното 
маркиране. Използваните шамандури и плаващи предмети служат за идентифициране 
и обозначаване на уредите, не за тяхното маркиране.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да разполагат маркировъчни
шамандури или подобни плаващи 
предмети, предназначени за 
сигнализиране на местоположението на 
статичните риболовни уреди, без да е 
видим регистрационният номер на 
кораба.

б) да разполагат идентифициращи
шамандури или подобни плаващи 
предмети, предназначени за 
сигнализиране на местоположението на 
статичните риболовни уреди, без да е 
видим регистрационният номер на 
кораба.

Or. pt

Обосновка

Текстът се отнася за идентификацията на риболовните уреди, не за тяхното 
маркиране. Използваните шамандури и плаващи предмети служат за идентифициране 
и обозначаване на уредите, не за тяхното маркиране.

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) се съхранява на борда до 
пълното разтоварване на кораба.

г) се съхранява на борда до 
разтоварването на целия улов на 
кораба.

Or. pt

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 10
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Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Всяка държава членка може да 
използва данни от VMS на NAFO за 
издирвателни и спасителни операции
или за целите на морската безопасност.

10. Всяка държава членка може да 
използва данни от VMS на NAFO за 
издирвателни и спасителни операции, за 
целите на морската безопасност или за 
научноизследователски цели, при 
условие че се запазва анонимността 
на данните и че данните се 
публикуват единствено в обобщен 
вид.

Or. pt

Обосновка

Данните от VMS са важен източник на информация за научноизследователски цели. 
Поради това държавите членки следва да могат да използват този източник на 
информация, за да познават и управляват по-добре своите риболовни дейности в тази 
област.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 33 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) се въздържа от намеса в 
контактите между инспекторите и 
наблюдателя;

з) се въздържа от намеса в 
контактите между инспекторите и 
наблюдателя, улеснявайки за тази цел 
използването на запазен участък или 
пространство;

Or. pt

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 33 – буква й



PR\1162212BG.docx 11/19 PE627.630v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) когато са били поставени печати 
и/или са били обезпечени доказателства, 
за да се гарантира наличността на 
доказателствата, полага подпис в 
съответния раздел от инспекционния 
доклад, потвърждавайки поставянето на 
печатите;

й) когато са били поставени печати 
и/или са били обезпечени доказателства, 
за да се гарантира наличността на 
доказателствата, полага подпис в 
съответния раздел от инспекционния 
доклад, потвърждавайки поставянето на 
печатите. Признаването на 
поставянето на печати не 
представлява по никакъв начин 
признаване на вина от страна на 
капитана във връзка с положението, 
нито с каквото и да било 
предполагаемо нарушение, установено 
от инспекторите;

Or. pt

Обосновка

Капитаните винаги се съмняват, че подписвайки определени документи в хода на 
разследването на дадени ситуации, те могат да поемат вина. Целта на настоящото 
е да се изясни, че капитанът само потвърждава поставянето на печати, независимо 
от последващите резултати от разследването или от изготвеното известие.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 33 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) спира риболова, когато това е 
поискано от инспекторите в 
съответствие с член 36, параграф 2, 
буква б);

к) спира риболова, когато това бъде 
съответно разпоредено от 
инспекторите в съответствие с член 36, 
параграф 2, буква б);

Or. pt
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 33 – буква м

Текст, предложен от Комисията Изменение

м) по искане на инспекторите 
премахва всяка част от риболовните 
уреди, която изглежда неразрешена 
съгласно регламента;

м) по нареждане на инспекторите 
премахва всяка част от риболовните 
уреди, която изглежда неразрешена 
съгласно регламента;

Or. pt

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 33 – буква о – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

о) когато бъде поискано спиране на 
риболова, не възобновява риболова, 
докато:

о) когато бъде разпоредено спиране 
на риболова, не възобновява риболова, 
докато:

Or. pt

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) когато сравняват записите в 
производствения риболовен дневник със 
записите в риболовния дневник, 
инспекторите превръщат данните за 
производственото тегло в живо тегло, 
като прилагат коефициентите на 
преобразуване, използвани от капитана;

б) когато сравняват записите в 
производствения риболовен дневник със 
записите в риболовния дневник, 
инспекторите превръщат данните за 
производственото тегло в живо тегло, 
като прилагат коефициентите на 
преобразуване, използвани от капитана, 
в случай че в приложимото 
законодателство не са установени 



PR\1162212BG.docx 13/19 PE627.630v01-00

BG

коефициенти на преобразуване;

Or. pt

Обосновка

По този начин ще се гарантира, че когато съществуват определени специфични 
коефициенти на преобразуване, същите ще бъдат използвани на мястото на тези, 
представени от капитана на кораба.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) изискват от капитана да 
премахне всяка част от риболовните 
уреди, която изглежда не е разрешена 
съгласно регламента;

е) разпореждат на капитана да 
премахне всяка част от риболовните 
уреди, която изглежда не е разрешена 
съгласно регламента;

Or. pt

Обосновка

Когато идентифицирането на част от риболовно съоръжение не съответства на 
правилата на регламента, инспекторите имат задължението да гарантират, че 
това положение не може да продължи.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) възпрепятстване, заплашване, 
намеса или затрудняване по друг начин 
на инспекторите или наблюдателите при 
изпълнението на техните задължения;

л) възпрепятстване, заплашване, 
намеса или затрудняване по друг начин 
на инспекторите или наблюдателите при 
изпълнението на техните задължения, 
включително непреки форми на 
натиск, като възпрепятстването на 
техния отдих или нарушаване на 
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неприкосновеността на личния им 
живот;

Or. pt

Обосновка

Наблюдателите прекарват продължителни периоди от време на борда на големи 
плавателни съдове, и дори в отсъствието на явни  пречки пред тяхната работа, 
опитите за възпрепятстване на тяхната почивка и неприкосновеността на личния им 
живот са косвени начини за намаляване на тяхната трудоспособност.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) изисква от капитана да прекрати 
всяка риболовна дейност, която 
изглежда представлява тежко 
нарушение;

б) разпореждат на капитана да 
прекрати всяка риболовна дейност, 
която изглежда представлява тежко 
нарушение;

Or. pt

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпоредбите на настоящата глава се 
прилагат по отношение на 
разтоварването, трансбордирането или 
използването на пристанищата на 
държавите членки от риболовни кораби 
с право да плават под знамето на друга 
договаряща се страна по NAFO, които 
извършват риболовни дейности в 
регулаторната зона. Разпоредбите се 
прилагат по отношение на рибата, 
уловена в регулаторната зона, или 

Разпоредбите на настоящата глава се 
прилагат по отношение на 
разтоварването, трансбордирането или 
използването на пристанищата на 
държавите членки от риболовни кораби 
с право да плават под знамето на друга 
договаряща се страна по NAFO, които 
извършват риболовни дейности в 
регулаторната зона. Тези разпоредби се 
прилагат по отношение на улова в 
регулаторната зона, или на продуктите 
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продуктите от такава риба, които преди 
това не са били разтоварвани, нито 
трансбордирани в пристанище.

от този улов, които преди това не са 
били разтоварвани, нито 
трансбордирани в пристанище.

Or. pt

Обосновка

Разпоредбите се прилагат за всички морски ресурси, а не само за рибата.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Пристанищната държава членка 
определя минимален срок за 
предварително искане. Срокът за 
такова искане е три работни дни 
преди очакваното време на 
пристигане.  Въпреки това, 
съгласувано с Комисията, 
пристанищната държава членка може да 
предвиди друг срок за предварително 
искане, като вземе предвид, inter alia, 
вида продукт от уловената риба или 
разстоянието между местата за риболов 
и своите пристанища. Пристанищната 
държава членка предоставя 
информацията относно срока за 
предварително искане на Комисията, 
която я публикува в PDF формат на 
уебсайта на NAFO относно 
мониторинга, контрола и надзора.

2. Пристанищната държава членка 
определя три работни дни преди часа
на пристигане като минимален срок 
за предварително искане. Въпреки 
това, съгласувано с Комисията, 
пристанищната държава членка може да 
предвиди друг срок за предварително 
искане, като вземе предвид, inter alia, 
вида продукт от уловената риба или 
разстоянието между местата за риболов 
и своите пристанища. Пристанищната 
държава членка предоставя 
информацията относно срока за 
предварително искане на Комисията, 
която я публикува в PDF формат на 
уебсайта на NAFO относно 
мониторинга, контрола и надзора.

Or. pt

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 7 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) ако потвърждението не се получи 
в срок от 14 дни след разтоварването, 
пристанищната държава членка може да 
конфискува и изхвърли рибата съгласно 
националните правила.

в) ако потвърждението не се получи 
в срок от 14 дни, считано от края на 
дейностите по разтоварването, 
пристанищната държава членка може да 
конфискува и изхвърли рибата съгласно 
националните правила.

Or. pt

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Пристанищната държава членка 
незабавно уведомява капитана на 
риболовния кораб за своето решение 
дали да разреши или да откаже 
влизането в пристанището или — ако 
корабът е в пристанище —
разтоварването, трансбордирането и 
другите начини за използване на 
пристанището. Ако бъде разрешено 
влизане на кораба, пристанищната 
държава членка връща на капитана 
копие от формуляра за предварително 
искане до държавния пристанищен 
контрол, съдържащ се в приложение II.L 
към „Мерки за опазване и изпълнение“, 
с надлежно попълнена част C на 
формуляра. Това копие се изпраща също 
така и на Комисията за незабавно 
публикуване на уебсайта на NAFO 
относно мониторинга, контрола и 
надзора. В случай на отказ 
пристанищната държава членка 
уведомява също така договарящата се 
страна по NAFO — държава на знамето.

8. Пристанищната държава членка 
уведомява възможно най-бързо
капитана на риболовния кораб за своето 
решение дали да разреши или да откаже 
влизането в пристанището или — ако 
корабът е в пристанище —
разтоварването, трансбордирането и 
другите начини за използване на 
пристанището. Ако бъде разрешено 
влизане на кораба, пристанищната 
държава членка връща на капитана 
копие от формуляра за предварително 
искане до държавния пристанищен 
контрол, съдържащ се в приложение II.L 
към „Мерки за опазване и изпълнение“, 
с надлежно попълнена част C на 
формуляра. Това копие се изпраща също 
така и на Комисията за незабавно 
публикуване на уебсайта на NAFO 
относно мониторинга, контрола и 
надзора. В случай на отказ 
пристанищната държава членка 
уведомява също така договарящата се 
страна по NAFO — държава на знамето.

Or. pt
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Обосновка

Отговорите на отговорните органи не са незабавни; преди да се даде възможност за 
достъп до пристанището на съответните кораби е необходима кръстосана проверка 
на информацията.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1) Съдържание на предложението

На 7 август 2018 г. Комисията представи предложението за регламент, чиято цел е да се 
транспонират в правото на ЕС мерките за опазване и изпълнение (МОИ), приети от 
Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия океан (NAFO), по 
която Европейският съюз (ЕС) е договаряща се страна от 1979 г. насам. NAFO е 
регионалната организация за управление на рибарството, която отговаря за 
управлението на рибните ресурси в северозападната част на Атлантическия океан. 
Мерките за опазване и изпълнение на NAFO се прилагат изключително в нейната 
регулаторна зона, разположена в открито море. Понастоящем ЕС е разрешил на 35 
кораба да извършват дейност в регулаторната зона на NAFO, които през текущата 
година са извършили разтоварване само в пристанището на Авейро в Португалия и в 
пристанището на Виго, в Испания.

NAFO се състои от комисия, на която са членове всички договарящи се страни. и има за 
цел да приема мерките за опазване и изпълнение на организацията с консенсус, в 
съответствие с конвенцията на NAFO, въпреки че, по изключение, решения могат да се 
вземат с мнозинство от две трети. ЕС е представен на заседанията на комисията на 
NAFO от Комисията, въз основа на петгодишен мандат, с насоки за водене на 
преговори, приети от Съвета. В годишните заседания на делегацията на ЕС в NAFO 
участват Комисията, Съветът и представители на заинтересованите страни. 

Съгласно Конвенцията NAFO мерките за опазване, приети от Комисията NAFO, са 
задължителни и договарящите се страни са задължени да ги прилагат. По време на 
своите годишни заседания Комисията NAFO приема нови мерки, след което 
изпълнителният секретар на NAFO изпраща до договарящите се страни уведомление за 
тези мерки като решения на Комисията NAFO. След като получи такова уведомление, 
Комисията информира Съвета за приемането на нови мерки, както и за планираната 
дата на тяхното влизане в сила. 

Съгласно член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз ЕС трябва да спазва 
стриктно международното право, което включва мерките на NAFO за опазване и 
изпълнение. 

Настоящото предложение се отнася до мерките, приети от NAFO от 2008 г. насам, и за 
влизането в сила на изменената Конвенция NAFO на 18 май 2017 г.

2) Позиция на докладчика

Докладчикът приветства представянето на настоящия регламент, който транспониране 
на най-актуалните мерки на NAFO за опазване и изпълнение в правото на Съюза. 

Посочва, че въпреки факта, че флотът на Съюза, на който е разрешено да извършва 
риболовна дейност в регулаторната зона на NAFO, е намален – понастоящем на общо 
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35 кораба – обемът на улова е значителен, като се има предвид размерът на флота. 
Според данни, публикувани на уебсайта на NAFO, през 2017 г. корабите на Съюза са 
докладвали улов с общ размер 50,936 тона, като в тази зона са регистрирани данни за 
дейността на кораби от 6 държави членки. Уловът, извършен от Португалия и Испания, 
съставлява почти 80% от общото тегло на улова, осъществен от кораби на Общността, 
съответно 38,18% (19 448 тона) и 41,63% (21 207 тона).

Припомня, че е от съществено значение да се прилагат и следват най-добрите мерки за 
риболова в тези води, тъй като някои видове, които са предмет на риболов, са особено 
чувствителни към експлоатация, особено тези с дълъг жизнен цикъл. Това се утежнява 
от факта, че използваните риболовни уреди са предимно с тралове, които оказват 
въздействие върху целостта на морското дъно и по този начин върху местообитанията.  

Докладчикът счита, че гарантирането на прилагането на общата политика в областта на 
рибарството следва да бъде хоризонтално за всички риболовни флотове на Съюза, 
независимо от географския район, в който те извършват дейност. Ето защо е от основно 
значение да се гарантира, че експлоатацията на даден ресурс има ограничено 
въздействие върху другите ресурси и видове, и за тази цел докладчикът призовава 
Комисията да въведе – в рамките на заседанията на NAFO, и по-специално при 
приемането на мерките за опазване от посочената организация – мерки, които 
намаляват и са с тенденция да забранят изхвърлянето на улов. Важно е, независимо от 
географската зона, в която оперират плавателните съдове на Общността, да се прилагат 
едни и същи правила, за да се избегнат диференцираните правила и по този начин да се 
приведат в съответствие установените правила и задължителните практики по 
отношение на риболовните операции на съдовете на Общността в другите географски 
райони.

На последно място, докладчикът изтъква, че с оглед на необходимостта от бързо 
транспониране на МОИ в европейското законодателство не бяха внесени промени в 
дългия списък от 30 делегирани актове в член 52.  Макар да признава, че това ще 
улесни своевременното транспониране на най-актуалните мерки на NAFO за опазване и 
изпълнение в правото на Съюза, той счита, че е желателно да се намери решение, с 
което да се избегне такъв широк набор от делегирани актове. Ето защо той информира 
Комисията, че комисията по рибно стопанство ще гарантира, че делегираните актове, 
които бъдат представени, се ограничават до транспонирането на измененията на МОИ в 
европейското законодателство, в съответствие с член 52, параграф 2 от предложението. 
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