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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC) 
No 423/2004 във връзка с възстановяване на запасите от атлантическа треска и за 
изменение на Регламент (EEC) No 2847/93
(COM(2008)0162 – C6-0183/2008  – 2008/0063(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2008)0162),

 като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е 
консултирал с него (C6-0183/2008),

 като взе предвид член 51 от своя правилник,

 като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в 
предложението си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да 
внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Според последното научно 
становище на Международния съвет за 
изследване на морето (ICES) 
намаляването на улова на атлантическа 

(1) Според последното научно 
становище на Международния съвет за 
изследване на морето (ICES) 
намаляването на улова на атлантическа 
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треска в резултат на съвкупния ефект от 
общия допустим улов (TACs), 
техническите мерки и допълнителните 
мерки за управление на усилието е 
крайно недостатъчно за намаляване на 
смъртността от риболов до равнищата, 
необходими за възстановяване на 
запасите от атлантическа треска, като 
никой от четирите запаса, обхванати от 
Регламент (ЕО) № 423/2004, не показва 
ясни признаци за възстановяване.

треска в резултат на съвкупния ефект от 
общия допустим улов (TACs), 
техническите мерки и допълнителните 
мерки за управление на усилието (в 
това число наблюдението и 
контрола, с оглед предотвратяване на 
улова и разтоварването на треска от 
незаконен, недеклариран или 
нерегламентиран риболов) крайно 
недостатъчно за намаляване на 
смъртността от риболов до равнищата, 
необходими за възстановяване на 
запасите от атлантическа треска, като 
никой от четирите запаса, обхванати от 
Регламент (ЕО) № 423/2004, не показва 
ясни признаци за възстановяване.

Or. da

Изменение 2

Предложение за регламент - акт за изменение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Следва да бъдат въведени нови 
механизми за насърчаване ангажирането 
на риболовците в програми за избягване 
на улова на атлантическа треска.

(5) Следва да бъдат въведени нови 
механизми за насърчаване ангажирането 
на риболовците и държавите-членки в 
програми за избягване на улова на 
атлантическа треска.

Or. da

Обосновка

Държавите-членки следва да бъдат насърчавани да въвеждат мерки, целящи 
ограничаването на смъртността при риболова и върнатия улов в морето.
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Изменение 3

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 3
Регламент (ЕО) № 423/2004
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо от разпоредбите в 
параграф 1, букви б) и в) и параграф 2, 
Съветът не определя TAC с повече от 
15 % под или над равнището на TAC, 
установено за предходната година.

4. Независимо от разпоредбите в 
параграф 1 и параграф 2, Съветът не 
определя TAC с повече от 15 % под или 
над равнището на TAC, установено за 
предходната година.

Or. da

Обосновка

Какъвто е случаят с останалите планове за управление, маржа от +/- 15% следва да 
бъде общо приложим.

Изменение 4

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 4
Регламент (ЕО) № 423/2004
Член 8а - параграф 2 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) за първата година на прилагане на 
настоящия регламент базовата линия се 
установява като средното усилие в 
kW/дни, изразходвано през 2005, 2006 и 
2007 г., въз основа на становището на 
STECF.

а) за първата година на прилагане на 
настоящия регламент базовата линия се 
установява като средното усилие в 
kW/дни, изразходвано през 2004, 2005 и 
2006 г., въз основа на становището на 
STECF.

Or. da

Обосновка

За да се гарантира, че използваните данни са с високо качество и надеждност, 2004-
2006 г. следва да бъдат използвани като референтни години.
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Изменение 5

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 4
Регламент (ЕО) № 423/2004
Член 8а - параграф 3 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За групи за риболовно усилие, които 
на базата на годишната оценка на 
данните за управление на риболовното 
усилие, представени в съответствие с 
членове 18, 19 и 20 от Регламент (ЕО) 
№ ххх/2008 са допринесли най-много за 
общия улов на атлантическа треска и 
чийто общ улов, според същата оценка, 
съдържа най-малко 80% атлантическа 
треска, максимално допустимото 
риболовно усилие се изчислява, както 
следва:

3. За групи за риболовно усилие, които 
на базата на годишната оценка на 
данните за управление на риболовното 
усилие, представени в съответствие с 
членове 18, 19 и 20 от Регламент (ЕО) 
№ ххх/2008 са допринесли най-много за 
общия улов на атлантическа треска (не 
касае българската версия) и чийто 
натрупан улов, според същата оценка, 
съдържа най-малко 80% атлантическа 
треска, максимално допустимото 
риболовно усилие се изчислява, както 
следва:

Or. da

Обосновка

Следва да бъде уточнено, че категориите, свързани със скоростта, които допринасят 
за 80% от общия улов на треска са тези, които допринасят за намаляването на 
смъртността при риболова.

Изменение 6

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 4
Регламент (ЕО) № 423/2004
Член 8а - параграф 3 - буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) в приложното поле на член 6, чрез 
прилагане към базовата линия на 
същото намаление в проценти, като 
определеното в член 6 за смъртността от 
риболов.

а) в приложното поле на член 6, чрез 
прилагане към базовата линия на 
същата промяна в проценти, като 
определеното в член 6 за смъртността от 
риболов.
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Or. da

Обосновка

Следва да се вземе предвид фактът, че риболовното усилие може също така да бъде 
увеличено, при условие че смъртността при риболова е под целта от F = 0.4. Такъв 
може би ще бъде случаят тази година, например, с висока степен на наемане, при 
което максималната стойност на ТАС от 15% означава, че смъртността при 
риболова ще падне под F = 0.4.

Изменение 7

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 4
Регламент (ЕО) № 423/2004
Член 8б - параграф 1 - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава-членка взема решение 
по отношение на корабите, плаващи под 
нейния флаг, за метода за разпределение 
на максимално допустимото риболовно 
усилие за единични кораби, 
основавайки се на следните критерии:

1. Всяка държава-членка взема решение 
по отношение на корабите, плаващи под 
нейния флаг, за метода за разпределение 
на максимално допустимото риболовно 
усилие за единични кораби, в 
светлината на определен брой
критерии, в това число например:

Or. da

Обосновка

Един от ключовите елементи в схемата за киловат/дни е да гарантира, че самите 
държави-членки са достатъчно гъвкави, за са определят кой критерий да бъде 
използван при разпределянето на броя киловат/дни, които се отпускат на 
плавателните съдове.

Изменение 8

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 4
Регламент (ЕО) № 423/2004
Член 8б - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. За всяка група за риболовно усилие 
общият капацитет, изразен 
едновременно в брутен тонаж и в kW, 
за кораби, разполагащи със специално 
разрешително за риболов, издадено в 
съответствие с параграф 2, следва да 
не бъде по-голям от капацитета на 
корабите, активни през 2007 г., 
използващи риболовни съоръжения и 
осъществявали риболов в 
съответната риболовна зона.

заличава се 

Or. da

Обосновка

Разпоредбата възпрепятства преструктурирането на флотата спрямо 2007 г. 
Например, не би било възможно да се заменят плавателните съдови с бием тралове с 
плавателни съдове с гривни мрежи, които имат по-малък разход на гориво в сравнение 
със структурата на флотата през 2007 г.

Изменение 9

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 4
Регламент (ЕО) № 423/2004
Член 8 г - уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Максимално допустимото риболовно 
усилие, установено в съответствие с 
член 8а, се адаптира от съответните 
държави-членки с оглед на: 

Максимално допустимото риболовно 
усилие, установено в съответствие с 
член 8а, може да се адаптира от 
съответните държави-членки с оглед на: 

Or. da

Обосновка

При промяната на по-слабите квоти няма необходимост от промяна в риболовното 
усилие и това следва следователно да не бъде условие, а възможност.
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Изменение 10

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 4
Регламент (ЕО) № 423/2004
Член 8д - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Прехвърлянето е разрешено само от 
група риболовни съоръжения, 
показваща, относно атлантическата 
треска, улов за единица усилие, по-
голям от улова за единица усилие на 
получаващата група съоръжения. 
Държавите-членки, отправили искането 
за прехвърляне, осигуряват 
необходимата информация за улова за 
единица усилие.

3. Прехвърлянето е разрешено по 
принцип само от група риболовни 
съоръжения, показваща, относно 
атлантическата треска, улов за единица 
усилие, по-голям от улова за единица 
усилие на получаващата група 
съоръжения. Когато даден трансфер 
се извършва от една група риболовни 
съоръжения към друга група 
риболовни съоръжения с по висок улов 
за единица усилие, прехвърленото 
усилие следва да бъде предмет на 
ограничаване под форма на по-
специфично дефиниран коригиращ 
коефициент.  Държавите-членки, 
отправили искането за прехвърляне, 
осигуряват необходимата информация 
за улова за единица усилие.

Or. da

Обосновка

От съществено значение е да има достатъчна гъвкавост, за да може да се отговори 
на изискванията на външните обстоятелства.  Например, нарастващите цени на 
горивата могат да насърчат риболовците да преминат към по-икономичен риболов с 
хрелни мрежи, но ако подобен риболов има по-голям улов за единица усилие от 
риболова с бийм тралове, например, не може да бъде извършен трансфер на риболовно 
усилие съгласно предложения член 8 д, параграф 3.

Изменение 11

Предложение за регламент - акт за изменение
Член 1 - точка 6
Регламент (ЕО) № 423/2004
Член 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Процедура за вземане на решения заличава се 
Когато настоящият регламент 
предвижда вземане на решение от 
Съвета, Съветът взема решение с 
квалифицирано мнозинство по 
предложение на Комисията.

Or. da

Обосновка

Не следва да бъде въвеждана никаква специална процедура за вземане на решение, 
която да изключва Парламента от процеса на вземане на решение, освен ако няма 
конкретна изключителна обосновка за това.
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EXPLANATORY STATEMENT

INTRODUCTION

Since November 2000, the International Council for the Exploration of the Sea (ICES) has 
drawn attention to the fact that there is a serious risk of a collapse in cod stocks in the North 
Sea and off west Scotland, and at the Council meeting held in December the same year, 
Fisheries Ministers and the Commission expressed concern at the critical state of stocks.

It was noted on that occasion that fishing pressure is too high and that too many small juvenile 
fish were being caught, resulting in a large volume of discards. Both of these factors have 
eroded the quantity of adult fish (biomass) to such a degree that it is highly probable that 
stocks can no longer regenerate themselves through reproduction. If fishing pressure remains 
unchanged and such large quantities of juvenile fish continue to be caught, stocks will not be 
sustainable. Stocks are in a critical state and there is therefore an urgent need for recovery 
plans, as the Commission noted in its Communication on rebuilding stocks of cod and hake in 
Community and adjacent waters (COM(2001)326).

In 2004, the Council adopted the ‘cod recovery plan’, the overall objective of which is to 
ensure the safe recovery of cod stocks to the precautionary stock sizes advised by scientists 
within a timeframe of five to 10 years.

COMMISSION’S PROPOSED AMENDMENTS

Scientific advice from the Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries 
(STECF) has indicated that the reductions arising from the collective effort of total allowable 
catches (TACs), technical measures and complementary effort management regulations have 
been far from sufficient to reduce fishing mortality to the level required to allow cod stocks to 
rebuild. In the light of that assessment and the experience gained, the Commission submitted 
proposals for the following amendments in April 2008:

The objectives are to be revised in order to obtain the highest sustainable yield even if oceanic 
conditions change as a result of global warming.

The effort management system is to be simplified since it has become so complex that a new 
system is needed, based on effort ceilings to be managed by Member States, which will have 
more flexibility and therefore achieve more efficient implementation.

The plan is to be adapted to different levels of recovery and it therefore incorporates a 
modular strategy where the adjustment of fishing mortality is a function of the level of 
recovery achieved.

Clear rules are to be introduced and applied when and where scientists cannot provide 
precise estimates of stock status.

The need to reduce discards by introducing new mechanisms to encourage fishermen to 
engage in cod-avoidance programmes.
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The recovery plan is to be extended to include the Celtic Sea as this stock has also proved to 
be equally overexploited as the other cod stocks in Community waters.

Overall, the Commission wishes to amend the existing cod recovery plan in order to make it 
more complete, updated to recent developments, simpler, more efficient and easier to 
implement, monitor and control.

RAPPORTEUR’S REMARKS

The success of the recovery plan is also dependent on not landing fish caught through illegal, 
unreported and unregulated fishing. Monitoring and control are, therefore, important 
instruments to ensure the enforcement of fishing regulations.

Owing to the importance of cod fisheries, its impact on fishing for other species and the major 
economic and social interests at stake, the recovery plan for cod stocks must be successfully 
implemented.

The cod recovery plan has serious implications for the fishing industry and its related local 
communities but if the plan does not succeed, the implications are, everything else being 
equal, even greater and more serious and a successful recovery plan must therefore have 
utmost priority.

From a purely biological viewpoint, the best method of promoting a swift recovery of cod 
stocks is to completely prohibit all fisheries where there is a risk of catching cod. Such an 
approach would have enormous social and economic implications as cod is caught in mixed 
fisheries, which would also mean banning fishing for other species, including haddock, 
whiting, Norway lobster, plaice, sole, angler, megrim, etc. To avoid ending up in such a 
situation, the recovery plan must produce visible positive results.

It is a general problem when Member States do not adhere to the Commission’s proposals for 
TACs and instead, make compromises and set higher TACs than those recommended by 
scientific experts. At the abovementioned Council meeting in December 2000, the Fisheries 
Ministers adopted markedly reduced TACs for cod and hake and moderately reduced TACs 
for related species. With the exception of North Sea cod, which is covered by a TAC agreed 
with Norway, higher TACs were set than those proposed by the Commission. Even in a crisis 
situation, the Member States are unable to agree on measures which are more consistent with 
the scientific advice.

The depletion of cod stocks in the Atlantic Ocean off the east coast of Canada, to which cod 
has never returned despite a ban on fishing since 1992, should serve as a deterrent and a 
warning not to delay in adopting the measures required.
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