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Предложение за регламент
Позоваване 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- като взе предвид Споразумението от 
1995 г. за прилагане на разпоредбите 
на Конвенцията на ООН по морско 
право от 1982 г. относно 
трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси,

Or. en

Изменение 5
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) В допълнение е необходимо да се 
определят видовете мерки, които могат 
да се предприемат по отношение на 
държавите, позволяващи неустойчив 
риболов, и да се установят общи 
условия за приемане на такива мерки, 
така че те да се основават на обективни 
критерии, да са справедливи, 
рентабилни и съвместими с 
международното право, по-специално 
Споразумението за създаване на 
Световната търговска организация.

(5) В допълнение е необходимо да се 
определят видовете мерки, които могат 
да се предприемат по отношение на 
държавите, позволяващи неустойчив 
риболов, и да се установят общи 
условия за приемане на такива мерки, 
така че те да се основават на обективни 
критерии, да са справедливи, 
рентабилни и съвместими с 
международното право, по-специално 
Споразумението за създаване на 
Световната търговска организация. Тези 
мерки следва да отчитат по-
специално равнището на развитие и 
уязвимостта на съответната 
държава, за да се гарантира, че 
развиващите се държави отговарят 
на условията за  финансова помощ, 
както е предвидено в Споразумението 
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от 1995 г. за прилагане на 
разпоредбите на Конвенцията на 
ООН по морско право от 1982 г. 
относно трансгранично 
преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси, с 
цел изпълнение на мерките за 
опазване.
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