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КРАТКА ОБСНОВКА

Това ново предложение за регламент на Комисията има за цел да насърчи 
сътрудничеството между държавите с цел наистина да се създаде устойчив риболов, 
осигуряващ както опазването на рибните запаси, така и тяхното оптимално използване. 

За тази цел е необходимо да се даде възможност на Европейския съюз да разполага с 
подходящи и ефективни инструменти за санкциониране на държавите, които са 
отговорни за мерки и практики, водещи до свръхексплоатация на запасите, или които 
не сътрудничат добросъвестно за приемането на договорени мерки за управление. 

Новият регламент, представен от Комисията, предвижда различни мерки за 
санкциониране на държавите, позволяващи неустойчив риболов, с цел да се гарантира 
дългосрочна устойчивост на рибните запаси от общ интерес на Европейския съюз и 
трети страни. 

Става въпрос по-конкретно за: 
- налагане на количествени ограничения на вноса в Съюза на риба и продукти от 

риба, уловена под контрола на държава, позволяваща неустойчив риболов, или 
на ограничения върху използването на пристанища на Съюза от риболовни 
кораби, плаващи под флага на държава, позволяваща неустойчив риболов; 

- забрана на закупуването от икономически оператори от Съюза на риболовни 
кораби, плаващи под флага на държава, позволяваща неустойчив риболов, или 
забрана на смяната на флага на риболовни кораби, плаващи под флага на 
държава-членка, с такъв на държава, позволяваща неустойчив риболов; 

- забрана на износа на риболовни кораби или на риболовно оборудване или 
консумативи към държава, позволяваща неустойчив риболов; 

- забрана за сключване на частни търговски споразумения с държави, 
позволяващи неустойчив риболов, и забрана на съвместни риболовни операции 
с участието на риболовни кораби, плаващи под флага на държава, позволяваща 
неустойчив риболов. 

Докладчикът счита, че новият регламент спомага за насърчаването и създаването на 
устойчив и отговорен риболов в световен мащаб и че е в тясна връзка с регламента 
относно борбата с нелегалния, безотчетен и нерегламентиран риболов. Във връзка с 
това поздравява Комисията за инициативата ѝ в тази област. 

Докладчикът счита обаче, че в името на съгласуваността на политиките с целите на 
политиката за развитие, както е предвидено в член 208 от ДФЕС, е необходимо да се 
осигури допълващият характер на взетите мерки и да се гарантира съгласуваността 
между тях, в рамките на политиката по рибарство и търговската политика, и мерките, 
които се прилагат в рамките на политиката за развитие. Следователно според 
докладчика е необходимо да се предвидят специални мерки за развиващите се страни, 
за да се отчетат с подобаващо внимание техният финансов, технически и материален 
капацитет и техните нужди. 

И накрая, докладчикът счита за необходимо да се въведе клауза за преразглеждане, с 
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цел да се контролира ефективността и целесъобразността на регламента и в случай на 
нужда да се предложат изменения.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва комисията по рибно стопанство, компетентна по 
същество, да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

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 вземат под внимание 
по-конкретно равнището на развитие 
и уязвимостта на съответната 
държава, с цел да не предизвикват 
пряко или косвено налагане на 
несъразмерно големи усилия на 
развиващата се държава за опазване 
на рибните запаси.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се вземе под внимание равнището на развитие и уязвимостта на 
държавата, която се смята за позволяваща неустойчив риболов. Действително, на 
развиващите се страни не могат да бъдат налагани същите изисквания. 
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 предвижда по-конкретно в част VII специални 
разпоредби за развиващите се държави.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Член 5 — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. При приемане на мерки в 
съответствие с настоящия регламент 
Комисията оценява екологичното, 
търговското, икономическото и 
социалното въздействие на тези мерки в 
краткосрочен и дългосрочен план, както 
и административната тежест, свързана с 
тяхното прилагане.

4. Преди приемане на мерки в 
съответствие с настоящия регламент 
Комисията оценява екологичното, 
търговското, икономическото и 
социалното въздействие на тези мерки в 
краткосрочен и дългосрочен план, както 
и административната тежест, свързана с 
тяхното прилагане. В оценката си 
Комисията отчита с дължимото 
внимание равнището на развитие, на 
уязвимост и на финансов, материален 
и технически капацитет на 
съответната държава, а също и 
последствията от посочените мерки 
върху евентуално провежданите в 
тази държава политики за развитие. 

(Следва да се поправи сгрешената номерация във френската версия на предложението 
на Комисията).

Or. fr

Обосновка
От решаващо значение е при извършването на оценка от страна на Комисията тя да 
вземе под внимание специфичната ситуация на развиващите се страни и проведените 
действия в областта на политиката за развитие в тези страни. Действително, 
мерките трябва да бъдат допълващи и съответстващи. 

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 8а
Проучване и доклад за изпълнение

Две години след влизане в сила на 
настоящия регламент и впоследствие 
на всеки три години Комисията 
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провежда проучване за изпълнението 
на настоящия регламент и представя 
доклад пред Европейския парламент и 
пред Съвета.
Докладът проучва по-конкретно:
– страните, спрямо които са приети 
мерки;
– мерките, приети от Комисията;
– евентуално осъществените 
корекции от страните — обект на 
мерки;
– ефекта от приетите мерки върху 
устойчивостта на рибарството.
В случай на нужда докладът се 
придружава от предложение за 
изменение на настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка
Необходимо е да бъде предвидена клауза за преразглеждане, за да може при нужда 
Европейският парламент да промени регламента, с цел да се отговори на 
трудностите и препятствията, възникнали при неговото прилагане. 


