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Изменение 106
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Позоваване 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид становището на 
Европейския икономически и социален 
комитет,

заличава се

Or. nl

Изменение 107
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Позоваване 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид становището на 
Комитета на регионите,

заличава се

Or. nl

Изменение 108
Linda McAvan

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) Обхватът на общата политика в 
областта на рибарството включва 
опазването, управлението и 
експлоатацията на морските 
биологични ресурси. Също така той 
включва пазарните и финансовите 
мерки, подкрепящи целите на ОПОР, 
сладководните биологични ресурси и 

2) Обхватът на общата политика в 
областта на рибарството включва 
опазването, устойчивото управление
на морските биологични ресурси и 
свеждането до минимум на 
въздействието върху морската среда. 
Също така той включва пазарните и 
финансовите мерки, подкрепящи целите 
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аквакултури, както и преработката и 
предлагането на пазара на продукти от 
риболов и от аквакултури, когато тези 
дейности се осъществяват на 
територията на държавите членки или 
във водите на Съюза, включително от 
страна на риболовни кораби под флага 
на трети държави или регистрирани в 
тях, от страна на риболовни кораби на 
Съюза или от граждани на държавите 
членки, без да се засяга основната 
отговорност на държавата на флага и 
като се вземат предвид разпоредбите на 
член 117 от Конвенцията на ООН по 
морско право.

на ОПОР, сладководните биологични 
ресурси и аквакултури, както и 
преработката и предлагането на пазара 
на продукти от риболов и от 
аквакултури, когато тези дейности се 
осъществяват на територията на 
държавите членки или във водите на 
Съюза, включително от страна на 
риболовни кораби под флага на трети 
държави или регистрирани в тях, от 
страна на риболовни кораби на Съюза 
или от граждани на държавите членки, 
без да се засяга основната отговорност 
на държавата на флага и като се вземат 
предвид разпоредбите на член 117 от 
Конвенцията на ООН по морско право.

Or. en

Изменение 109
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Общата политика в областта на 
рибарството следва да гарантира, че 
дейностите, свързани с риболова и 
аквакултурата, допринасят за 
постигането на дългосрочни и 
устойчиви екологични, икономически и 
социални условия. Тя също така 
следва да допринася за повишаване на 
производителността, постигане на 
справедлив стандарт на живот за 
риболовния сектор, установяване на 
пазарна стабилност, осигуряване 
наличност на ресурсите и разумни 
цени на продуктите, предлагани на 
потребителите.

3) Общата политика в областта на 
рибарството следва да гарантира, че 
дейностите, свързани с риболова и 
аквакултурата, допринасят за 
постигането на дългосрочни и 
устойчиви екологични, икономически и 
социални условия.

Or. en
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Изменение 110
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Общата политика в областта на 
рибарството следва да гарантира, че 
дейностите, свързани с риболова и 
аквакултурата, допринасят за 
постигането на дългосрочни и 
устойчиви екологични, икономически и
социални условия. Тя също така следва 
да допринася за повишаване на 
производителността, постигане на 
справедлив стандарт на живот за 
риболовния сектор, установяване на 
пазарна стабилност, осигуряване 
наличност на ресурсите и разумни цени 
на продуктите, предлагани на 
потребителите.

3) Общата политика в областта на 
рибарството следва да гарантира, че 
дейностите, свързани с риболова и 
аквакултурата, допринасят за 
постигането на дългосрочни и 
устойчиви икономически и социални 
условия. Тя също така следва да 
допринася за повишаване на 
производителността, постигане на 
справедлив стандарт на живот за 
риболовния сектор и установяване на 
пазарна стабилност, както и 
осигуряване на непрекъсната 
наличност на ресурсите и справедливи
цени на продуктите, предлагани на 
потребителите.

Or. nl

Изменение 111
Linda McAvan

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3) Общата политика в областта на 
рибарството следва да гарантира, че 
дейностите, свързани с риболова и 
аквакултурата, допринасят за 
постигането на дългосрочни и
устойчиви екологични, икономически 
и социални условия. Тя също така 
следва да допринася за повишаване на 
производителността, постигане на 
справедлив стандарт на живот за 
риболовния сектор, установяване на 

3) Общата политика в областта на 
рибарството следва да гарантира, че 
дейностите, свързани с риболова и 
аквакултурата, допринасят за 
постигането на дългосрочна и
устойчива екологична, икономическа 
и социална стабилност. Тя също така 
следва да допринася за повишаване на 
производителността, осигуряването на 
безопасност на храните, постигане на 
справедлив стандарт на живот за 
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пазарна стабилност, осигуряване 
наличност на ресурсите и разумни цени 
на продуктите, предлагани на 
потребителите.

риболовния сектор, предоставяне на 
добри условия за работа за заетите в 
отрасъла, установяване на пазарна 
стабилност, осигуряване наличност на 
ресурсите и разумни цени на 
продуктите, предлагани на 
потребителите.

Or. en

Обосновка

Промяната е от лингвистично естество – не е ясно какво се има предвид под 
„постигане на условия“. Постигането на дългосрочна и устойчива екологична, 
икономическа и социална стабилност следва да е една от ключовите цели на ОПОР. 
Понастоящем ЕС внася над 60 % от рибата, която потребява. ОПОР следва да 
управлява морските ресурси, за да възстанови запасите до нива, които ще осигурят 
безопасността на храните в Европа. Много работници, които не са граждани на ЕС, 
особено работещите в открито море, не са защитени от социалното 
законодателство на ЕС.

Изменение 112
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а) Договорът не следва да 
представлява пречка пред 
задължението на Съюза да гарантира 
устойчива експлоатация на морските 
ресурси;

Or. en

Изменение 113
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4) Съюзът е договаряща страна по 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. (UNCLOS) и е 
ратифицирал Споразумението на 
Организацията на обединените нации за 
прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. относно 
опазването и управлението на 
трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси от 4 
август 1995 г. (Споразумение на ООН за 
рибните запаси). Той също така е приел 
Споразумението за насърчаване на 
спазването на международните мерки за 
опазване и управление от риболовните 
кораби в открито море на 
Организацията по прехрана и земеделие 
към ООН от 24 ноември 1993 г. 
(Споразумението за съответствие на 
ФАО). В тези международни 
инструменти се предвиждат най-вече 
задължения за опазване, в това число 
задължения за предприемане на мерки 
за опазване и управление, 
предназначени за запазването или 
възстановяването на морските ресурси 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов, както в морските зони 
под национална юрисдикция, така и в 
открито море, и за сътрудничество с 
други държави с тази цел, както и 
задължения за широко прилагане на 
подхода на предпазливост при 
опазването, управлението и 
използването на рибните запаси; 
предвиждат се също така задължения за 
постигане на съвместимост между 
мерките за опазване и управление в 
случаите, когато морските ресурси са в 
морски зони с различен юридически 
статус, и задължения за надлежно 
отчитане на другите видове законно 
използване на моретата. Общата 
политика в областта на рибарството 

4) Съюзът е договаряща страна по 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. (UNCLOS) и е 
ратифицирал Споразумението на 
Организацията на обединените нации за 
прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. относно 
опазването и управлението на 
трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси от 4 
август 1995 г. (Споразумение на ООН за 
рибните запаси). Той също така е приел 
Споразумението за насърчаване на 
спазването на международните мерки за 
опазване и управление от риболовните 
кораби в открито море на 
Организацията по прехрана и земеделие 
към ООН от 24 ноември 1993 г. 
(Споразумението за съответствие на 
ФАО). В тези международни 
инструменти се предвиждат най-вече 
задължения за опазване, в това число 
задължения за предприемане на мерки 
за опазване и управление, 
предназначени за запазването или 
възстановяването на морските ресурси 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов, както в морските зони 
под национална юрисдикция, така и в 
открито море, и за сътрудничество с 
други държави с тази цел, както и 
задължения за широко прилагане на 
подхода на предпазливост при 
опазването, управлението и 
използването на рибните запаси; 
предвиждат се също така задължения за 
постигане на съвместимост между 
мерките за опазване и управление в 
случаите, когато морските ресурси са в 
морски зони с различен юридически 
статус, и задължения за надлежно 
отчитане на другите видове законно 
използване на моретата. Общата 
политика в областта на рибарството 
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следва да подпомага ЕС в правилното 
изпълнение на неговите международни 
задължения по силата на тези 
международни актове. Когато 
държавите членки приемат мерки за 
опазване и управление, за които са били 
оправомощени в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, 
действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
посочените международни актове.

следва да подпомага ЕС в правилното 
изпълнение на неговите международни 
задължения по силата на тези 
международни актове. Когато 
държавите членки приемат мерки за 
опазване и управление, за които са били 
оправомощени в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, 
действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
посочените международни актове; освен 
това държавите членки, особено тези 
от средиземноморския регион, следва 
незабавно да приведат 
законодателството си в 
съответствие с действащото 
международно и европейско 
законодателство и да се въздържат 
от въвличане в юридически спорове 
между „свои“ рибари и рибари от 
други държави членки с цел 
постигането на икономическа 
печалба от чисто националистични 
съображения.

Or. nl

Изменение 114
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4) Съюзът е договаряща страна по 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. (UNCLOS)17 и е 
ратифицирал Споразумението на 
Организацията на обединените нации за 
прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. относно 
опазването и управлението на 

4) Съюзът е договаряща страна по 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. (UNCLOS)17 и е 
ратифицирал Споразумението на 
Организацията на обединените нации за 
прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. относно 
опазването и управлението на 
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трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси от 4 
август 1995 г. (Споразумение на ООН за 
рибните запаси)18. Той също така е 
приел Споразумението за насърчаване 
на спазването на международните мерки 
за опазване и управление от 
риболовните кораби в открито море на 
Организацията по прехрана и земеделие 
към ООН от 24 ноември 1993 г. 
(Споразумението за съответствие на 
ФАО)19. В тези международни 
инструменти се предвиждат най-вече 
задължения за опазване, в това число 
задължения за предприемане на мерки 
за опазване и управление, 
предназначени за запазването или 
възстановяването на морските ресурси 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов, както в морските зони 
под национална юрисдикция, така и в 
открито море, и за сътрудничество с 
други държави с тази цел, както и 
задължения за широко прилагане на 
подхода на предпазливост при 
опазването, управлението и 
използването на рибните запаси; 
предвиждат се също така задължения за 
постигане на съвместимост между 
мерките за опазване и управление в 
случаите, когато морските ресурси са в 
морски зони с различен юридически 
статус, и задължения за надлежно 
отчитане на другите видове законно 
използване на моретата. Общата 
политика в областта на рибарството 
следва да подпомага ЕС в правилното 
изпълнение на неговите международни 
задължения по силата на тези 
международни актове. Когато 
държавите-членки приемат мерки за 
опазване и управление, за които са били 
оправомощени в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, 
действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 

трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси от 4
август 1995 г. (Споразумение на ООН за 
рибните запаси)18. Той също така е 
приел Споразумението за насърчаване 
на спазването на международните мерки 
за опазване и управление от 
риболовните кораби в открито море на 
Организацията по прехрана и земеделие 
към ООН от 24 ноември 1993 г. 
(Споразумението за съответствие на 
ФАО)19. В тези международни 
инструменти се предвиждат най-вече 
задължения за опазване, в това число, 
предвид факта, че Съюзът е 
ратифицирал UNCLOS през 1998 г.,
задължения за предприемане на мерки 
за опазване и управление, 
предназначени за запазването или 
възстановяването на морските ресурси 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов, както в морските зони 
под национална юрисдикция, така и в 
открито море, и за сътрудничество с 
други държави с тази цел, както и 
задължения за широко прилагане на 
подхода на предпазливост при 
опазването, управлението и 
използването на рибните запаси; 
предвиждат се също така задължения за 
постигане на съвместимост между 
мерките за опазване и управление в 
случаите, когато морските ресурси са в 
морски зони с различен юридически 
статус, и задължения за надлежно 
отчитане на другите видове законно 
използване на моретата. Общата 
политика в областта на рибарството 
следва да подпомага ЕС в правилното 
изпълнение на неговите международни 
задължения по силата на тези 
международни актове. Когато 
държавите-членки приемат мерки за 
опазване и управление, за които са били 
оправомощени в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, 
действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
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посочените международни актове. задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
посочените международни актове.

Or. en

Изменение 115
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург 
през 2002 г. ЕС и неговите държави 
членки се ангажираха да предприемат 
действия срещу продължаващото 
намаляване на много рибни запаси. 
Ето защо е необходимо Съюзът да 
подобри своята обща политика в 
областта на рибарството, за да 
гарантира, че до 2015 г. ще бъде 
изпълнена приоритетната цел 
равнищата на експлоатация на 
морските биологични ресурси да се 
възстановят и поддържат на нива, 
позволяващи максимален устойчив 
улов от популациите на събирания 
улов. В случаите, когато е налице по-
малко научна информация, може да се 
наложи прилагането на 
приблизителни данни за максималния 
устойчив улов.

заличава се

Or. nl

Изменение 116
Linda McAvan

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. ЕС и неговите държави членки 
се ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 
2015 г. ще бъде изпълнена 
приоритетната цел равнищата на
експлоатация на морските 
биологични ресурси да се възстановят и 
поддържат на нива, позволяващи 
максимален устойчив улов от 
популациите на събирания улов. В 
случаите, когато е налице по-малко 
научна информация, може да се 
наложи прилагането на 
приблизителни данни за максималния 
устойчив улов.

5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. ЕС и неговите държави членки 
се ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 
2015 г. ще бъде изпълнена 
приоритетната цел равнищата на
популация на събирания улов да се 
възстановят и поддържат на нива над 
тези, позволяващи максимален 
устойчив улов. В случаите, когато е 
налице по-малко научна информация, 
следва да се прилага подхода на 
предпазливост.

Or. en

Изменение 117
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7) Устойчивата експлоатация на 
морските биологични ресурси следва да 
се ръководи от подхода на 
предпазливост, основаващ се на 
принципа на предпазните мерки, 
посочен в член 191, параграф 2, първа 
алинея от Договора.

7) Устойчивата експлоатация на 
морските биологични ресурси следва да 
се ръководи от подхода на 
предпазливост, основаващ се на 
принципа на предпазните мерки, 
посочен в член 191, параграф 2, първа 
алинея от Договора. Също така 
Комисията не може да основава нито 
едно решение за съществуващите 
рибни запаси на цифрите на агенция 
за проучвания с монопол в държавите 
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членки и следва свободните пазарни 
сили да се оставят да свършат 
своята работа при определянето на 
(националните) рибни запаси.

Or. nl

Изменение 118
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7) Устойчивата експлоатация на 
морските биологични ресурси следва да 
се ръководи от подхода на 
предпазливост, основаващ се на 
принципа на предпазните мерки, 
посочен в член 191, параграф 2, първа 
алинея от Договора.

7) Устойчивото управление на 
морските биологични ресурси следва да 
се ръководи от подхода на 
предпазливост, основаващ се на 
принципа на предпазните мерки, 
посочен в член 191, параграф 2, първа 
алинея от Договора. Подходът на 
предпазливост се прилага в случаите, 
когато научните свидетелства не са 
достатъчни, нито убедителни или 
категорични.

Or. en

Изменение 119
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) Общата политика в областта на 
рибарството следва да допринася за 
защитата на морската среда и по-
специално за постигането на добро 
екологично състояние най-късно до 
2020 г. съгласно разпоредбите на 
член 1, параграф 1 от 

заличава се
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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).

Or. nl

Изменение 120
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) Общата политика в областта на
рибарството следва да допринася за 
защитата на морската среда и по-
специално за постигането на добро 
екологично състояние най-късно до 
2020 г. съгласно разпоредбите на член 1, 
параграф 1 от 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)23.

8) Общата политика в областта на 
рибарството допринася за защитата на 
морската среда и по-специално за 
постигането на добро екологично 
състояние най-късно до 2020 г. съгласно 
разпоредбите на член 1, параграф 1 от 
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)23.

Or. en

Изменение 121
Linda McAvan

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8) Общата политика в областта на 
рибарството следва да допринася за 
защитата на морската среда и по-

8) Общата политика в областта на 
рибарството следва да допринася за 
защитата на морската среда, за 
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специално за постигането на добро 
екологично състояние най-късно до 
2020 г. съгласно разпоредбите на член 1, 
параграф 1 от 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)23.

устойчивото управление на всички 
видове, които са обект на използване 
за търговски цели, и по-специално за 
постигането на добро екологично 
състояние най-късно до 2020 г. съгласно
разпоредбите на член 1, параграф 1 от 
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)23.

Or. en

Изменение 122
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9) Необходимо е към управлението на 
рибарството да се приложи 
екосистемният подход, за да се 
ограничи въздействието на 
риболовните дейности върху
околната среда, а нежеланият улов да 
бъде сведен до минимум и постепенно 
премахнат.

9) Със задоволство отбелязва, че 
европейските рибари правят всичко 
по силите си, за да прилагат към
управлението на рибарството
екологичен подход и за да сведат до 
минимум и постепенно да премахнат 
нежелания улов; следователно в този 
смисъл призовава Комисията да 
предостави разрешителни за 
миграционен риболов възможно най-
бързо и с възможно най-широк 
обхват, тъй като тази система е 
особено екологично чиста, особено за 
намаляване на потреблението на 
гориво от плавателните съдове.

Or. nl

Изменение 123
Linda McAvan
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9) Необходимо е към управлението на 
рибарството да се приложи 
екосистемният подход, за да се 
ограничи въздействието на 
риболовните дейности върху околната 
среда, а нежеланият улов да бъде сведен 
до минимум и постепенно премахнат.

9) Необходимо е към управлението на 
рибарството да се приложи 
екосистемният подход, за да се 
ограничи екологичното въздействие на 
риболовните дейности върху рибните 
запаси, нецелевите видове, 
местообитанията и морското дъно, а 
нежеланият улов да бъде сведен до 
минимум и постепенно премахнат.

Or. en

Изменение 124
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

14) Правилата, ограничаващи достъпа 
до ресурси в рамките на зони от 
12 морски мили на държавите членки, 
засега функционират задоволително, 
като оказват положително влияние 
върху опазването чрез ограничаване на 
риболовното усилие в най-уязвимата 
част от водите на Съюза. Тези правила 
също така са спомогнали за съхраняване 
на традиционните риболовни дейности, 
от които социалното и икономическо 
развитие на някои крайбрежни 
общности е силно зависимо. Поради 
тази причина следва правилата да 
останат в сила.

14) Правилата, ограничаващи достъпа 
до ресурси в рамките на зони от 
12 морски мили на държавите членки, 
засега функционират задоволително, 
като оказват положително влияние 
върху опазването чрез ограничаване на 
риболовното усилие в най-уязвимата 
част от водите на Съюза. Тези правила 
също така са спомогнали за съхраняване 
на традиционните риболовни дейности, 
от които социалното и икономическо 
развитие на някои крайбрежни 
общности е силно зависимо. Поради 
тази причина следва правилата да 
останат в сила; но заплахите и 
атаките срещу риболовните кораби 
на държавите — членки на ЕС от 
местни крайбрежни рибари следва 
решително да се осъждат, така 
както и злоупотребата със 
„собствени“ (между)народни 
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мореплавателни карти, като 
например злополучно използваните 
от Франция.

Or. nl

Изменение 125
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

15) Морските биологични ресурси 
около Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови следва да 
продължат да се ползват със 
специална защита и при отчитане на 
структурното, социалното и 
икономическото положение на 
островите, тъй като тези ресурси 
допринасят за запазването на 
местната икономика. Следователно 
трябва да останат в сила 
ограниченията за някои риболовни 
дейности в тези води, отнасящи се до 
риболовни кораби, които са 
регистрирани в пристанищата на 
Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови.

заличава се

Or. nl

Изменение 126
Linda McAvan

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17) Когато е възможно, многогодишните 
планове следва да обхващат групи от

17) Когато е възможно, многогодишните 
планове следва да обхващат или 
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запаси в случаите, когато тези запаси 
се експлоатират съвместно. 
Многогодишните планове следва да 
задават основните принципи за 
определяне на възможностите за 
риболов и на измеримите цели за 
устойчива експлоатация на 
съответните запаси и морските 
екосистеми, като същевременно се 
предвиждат ясни срокове и защитни 
механизми в случай на непредвидени 
събития.

риболовни дейности, експлоатиращи 
единични рибни запаси, или риболовни 
дейности, експлоатиращи 
комбинация от запаси. 
Многогодишните планове следва да 
задават основните принципи за 
определяне на възможностите за 
риболов след консултации с най-
добрия наличен научен капацитет и 
на измеримите цели за устойчиво 
управление на съответните запаси и 
морските екосистеми, като 
същевременно се предвиждат ясни 
срокове и защитни механизми в случай 
на непредвидени събития.
Многогодишните планове следва да 
включват оценка на баланса между 
капацитета на флотите и 
наличните възможности за 
риболовна дейност.

Or. en

Изменение 127
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19) Разтоварването на нежелан улов 
не следва да води до максимални 
икономически предимства за 
оператора. Когато се разтоварва улов 
на риба, чийто размер е под 
минималния референтен размер за 
целите на опазването, 
предназначението на този улов следва 
да бъде ограничено, като се изключи 
продажбата с цел консумация от 
човека.

заличава се

Or. nl
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Изменение 128
Linda McAvan

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

21) За запасите, за които не е изготвен 
многогодишен план, следва да се 
гарантират равнища на експлоатация, 
при които се постига максимален 
устойчив улов, чрез въвеждане на 
ограничения за улова и/или 
риболовното усилие.

21) За запасите, за които не е изготвен 
многогодишен план, следва да се 
установят ограничения за улов и 
риболовно усилие, за да се гарантират 
равнища на експлоатация, при които не 
се компрометира целта за 
възстановяване и поддържане на 
популацията от уловени видове над 
равнищата, които могат да доведат 
до максимален устойчив улов до 2015 г.

Or. en

Изменение 129
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

22) Предвид несигурната икономическа 
ситуация, в която се намира 
риболовният сектор, и обстоятелството, 
че някои крайбрежни общности са 
зависими от него, трябва да се гарантира 
относителната стабилност на 
риболовните дейности посредством 
разпределяне на възможностите за 
риболов между държавите членки, 
основаващо се на предварителна оценка 
на дела от запасите за всяка държава 
членка.

22) Предвид несигурната икономическа 
ситуация, в която се намира 
риболовният сектор, и обстоятелството, 
че някои крайбрежни общности са 
зависими от него, трябва да се гарантира 
относителната стабилност на 
свързаните с морето дейности 
посредством разпределяне на 
възможностите за риболов между 
държавите членки, основаващо се на 
предварителна оценка на дела от 
запасите за всяка държава членка.

Or. en
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Изменение 130
Linda McAvan

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

24) Държавите членки следва да бъдат 
в състояние да представят на 
Комисията мотивирани искания за 
разработване на мерки в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството за действия, които 
според тях са необходими за
изпълнение на задълженията по 
отношение на специалните защитени 
зони съгласно член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици26, специалните 
защитени територии съгласно член 6 от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна27 и защитените морски 
територии съгласно член 13, параграф 4 
от 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)28.

24) Държавите членки регулират 
риболовните дейности с 
отрицателно въздействие върху 
природозащитния статус на 
защитените зони в свои води по 
начин, който позволява изпълнение на 
задълженията по отношение на 
специалните защитени зони съгласно 
член 4 от Директива 2009/147/ЕО на 
Съвета от 30 ноември 2009 г. относно 
опазването на дивите птици26, 
специалните защитени територии 
съгласно член 6 от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна27 и защитените морски 
територии съгласно член 13, параграф 4 
от 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)28.

Or. en

Изменение 131
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

27) Държавите членки следва да 
получат разрешение да приемат мерки 

27) Държавите членки следва да 
получат разрешение да приемат мерки 
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за опазване и управление в своите зони 
от 12 морски мили, като тези мерки са 
приложими към всички риболовни 
кораби на ЕС, при условие че когато се 
прилагат за риболовни кораби на други 
държави членки, те са 
недискриминационни, проведени са 
предварителни консултации с другите 
заинтересовани държави членки и 
Съюзът не е приел конкретни мерки за 
опазване и управление в рамките на 
съответната зона от 12 морски мили.

за опазване и управление в своите зони 
от 12 морски мили, като тези мерки са 
приложими към всички риболовни 
кораби на ЕС, при условие че когато се 
прилагат за риболовни кораби на други 
държави членки, те са 
недискриминационни, проведени са 
предварителни консултации с другите 
заинтересовани държави членки и 
Съюзът не е приел конкретни мерки за 
опазване и управление в рамките на 
съответната зона от 12 морски мили; в 
случай на арбитраж между 
държавите членки следва да се 
осигури присъствието на поне един 
независим представител на 
съответните национални надзорни 
органи.

Or. nl

Изменение 132
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

30) Риболовните концесии следва да 
могат да се прехвърлят и отдават под 
наем с цел да се децентрализира 
управлението на възможностите за 
риболов в посока към риболовната 
промишленост и да се гарантира, че 
рибарите, които се оттеглят от сектора, 
няма да разчитат на публична 
финансова помощ в рамките на общата 
политика в областта на рибарството.

30) Риболовните концесии следва да 
могат да се прехвърлят и отдават под 
наем с цел да се децентрализира 
управлението на възможностите за 
риболов в посока към риболовната 
промишленост и да се гарантира, че 
рибарите, които се оттеглят от сектора, 
няма да разчитат на публична 
финансова помощ в рамките на общата 
политика в областта на рибарството.
Тези договорености не следва обаче да 
са прекомерно рестриктивни, нито да 
препятстват ефективното 
намаление на риболовния капацитет.

Or. lt
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Изменение 133
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

36) Въз основа на многогодишна 
програма на Съюза държавите членки 
следва да управляват и предоставят 
събраните научни данни на съответните 
крайни потребители. Също така 
държавите членки следва да си 
сътрудничат с цел координиране на 
дейностите по събиране на данни. 
Когато е целесъобразно, това 
сътрудничество следва да обхване и 
трети държави в рамките на един и 
същи морски басейн.

36) Въз основа на многогодишна 
програма на Съюза държавите членки 
следва да управляват и предоставят 
събраните научни данни на съответните 
крайни потребители. Също така 
държавите членки следва да си 
сътрудничат с цел координиране на 
дейностите по събиране на данни. 
Когато е целесъобразно, това 
сътрудничество следва да обхване и 
трети държави в рамките на един и 
същи морски басейн съгласно 
съответните международни 
стандарти и конвенции, по-специално 
на Конвенцията на ООН по морско 
право (UNCLOS).

Or. el

Изменение 134
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

38) ЕС следва да поощрява постигането 
в международен план на целите на 
общата политика в областта на 
рибарството. За тази цел той следва да 
се стреми към подобряване на работата 
на регионалните и международните 
организации, полагащи усилия за 
съхраняване и управление на 

38) ЕС следва да поощрява постигането 
в международен план на целите на 
общата политика в областта на 
рибарството. За тази цел той следва да 
се стреми към подобряване на работата 
на регионалните и международните 
организации, полагащи усилия за 
съхраняване и устойчиво управление на 
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международните рибни запаси, като 
насърчава вземането на решения въз 
основа на научните препоръки, по-
доброто спазване на правилата, по-
голямата прозрачност и засиленото 
участие на заинтересованите страни, и 
като предприема мерки за борба с 
нелегалния, недекларирания и 
нерегулирания (ННН) риболов.

международните рибни запаси, като 
насърчава вземането на решения въз 
основа на научните препоръки, по-
доброто спазване на правилата, по-
голямата прозрачност и засиленото 
участие на заинтересованите страни, и 
като предприема мерки за борба с 
нелегалния, недекларирания и 
нерегулирания (ННН) риболов.

Or. en

Изменение 135
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

39) Сключените с трети държави 
споразумения за устойчиво рибарство 
следва да гарантират, че риболовната 
дейност на Съюза във водите на трети 
държави се ръководи от най-добрите 
налични научни препоръки, като 
същевременно се осигурява устойчива 
експлоатация на морските биологични 
ресурси. Тези споразумения, които 
осигуряват права за достъп в замяна за 
финансово участие от Съюза, следва да 
допринасят за създаването на 
висококачествена рамка за управление, 
за да се гарантират по-специално 
ефикасни мерки за наблюдение, контрол 
и надзор.

39) Сключените с трети държави 
споразумения за устойчиво рибарство 
следва да гарантират, че риболовната 
дейност на Съюза във водите на трети
държави се ръководи от най-добрите 
налични научни препоръки, като 
същевременно се осигурява устойчива 
експлоатация на морските биологични 
ресурси. Тези споразумения, които 
осигуряват права за достъп в замяна за 
финансово участие от Съюза, следва да 
допринасят за създаването на 
висококачествена рамка за управление, 
за да се гарантират по-специално 
ефикасни мерки за наблюдение, контрол 
и надзор; тук решаващ фактор следва 
да бъде положителната 
възвръщаемост на инвестициите за 
ЕС и тя не следва да се прикрива под 
формата на помощ за развитие.

Or. nl
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Изменение 136
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

39) Сключените с трети държави 
споразумения за устойчиво рибарство 
следва да гарантират, че риболовната 
дейност на Съюза във водите на трети 
държави се ръководи от най-добрите 
налични научни препоръки, като 
същевременно се осигурява устойчива 
експлоатация на морските биологични 
ресурси. Тези споразумения, които 
осигуряват права за достъп в замяна за 
финансово участие от Съюза, следва да 
допринасят за създаването на 
висококачествена рамка за управление, 
за да се гарантират по-специално 
ефикасни мерки за наблюдение, контрол 
и надзор.

39) Сключените с трети държави 
споразумения за устойчиво рибарство 
следва да гарантират, че риболовната 
дейност на Съюза във водите на трети 
държави се ръководи от най-добрите 
налични научни препоръки, като 
същевременно се осигурява устойчива 
експлоатация на морските биологични 
ресурси. Тези споразумения, които 
осигуряват права за достъп в замяна за 
финансово участие от Съюза, следва да 
допринасят за събирането на данни за 
запасите и натиска, оказван от 
риболова, както и създаването на 
висококачествена рамка за управление, 
за да се гарантират по-специално 
ефикасни мерки за наблюдение, контрол 
и надзор.

Or. en

Изменение 137
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

41) Зачитането на демократичните 
принципи и правата на човека, както са 
определени във Всеобщата декларация 
за правата на човека и други 
международни инструменти за правата 
на човека, както и на принципа на 
правовата държава, следва да бъде 
основен елемент на споразуменията за 
устойчиво рибарство и да бъде обект на 

41) Зачитането на демократичните 
принципи и правата на човека, както са 
определени във Всеобщата декларация 
за правата на човека и други 
международни инструменти за правата 
на човека, както и на принципа на 
правовата държава, следва да бъде 
основен и при необходимост 
обвързващ елемент на споразуменията 
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специална клауза за правата на човека. за (устойчиво) рибарство и да бъде 
обект на специална клауза за правата на 
човека. Тази клауза и съответствието 
с нея също ще играе определяща роля 
по отношение на вероятното 
удължаване на срока на действие на 
такива споразумения за рибарство с 
трети държави.

Or. nl

Изменение 138
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

42) Секторът на аквакултурата следва да 
допринесе за запазването на потенциала 
за устойчиво производство на 
хранителни продукти на цялата 
територия на ЕС, за да се гарантира 
дългосрочна продоволствена сигурност 
за европейските граждани и да се 
реагира на нарастващото търсене на 
морски храни в света.

42) Секторът на аквакултурата следва да 
допринесе за запазването на потенциала 
за устойчиво производство на 
хранителни продукти на цялата 
територия на ЕС, за да се гарантира 
дългосрочна продоволствена сигурност 
за европейските граждани и да се 
реагира на нарастващото търсене на 
морски храни в света. Секторът на 
аквакултурата не следва да увеличава 
натиска, оказван от риболова върху 
дивите запаси, а да извършва оценка 
на въздействието върху околната 
среда, преди евентуално разширяване 
на зоната на риболовна дейност.

Or. en

Изменение 139
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 44
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Текст, предложен от Комисията Изменение

44) Общата политика в областта на 
рибарството следва да допринесе за 
стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и 
приобщаващ растеж и да съдейства 
за постигането на целите, определени 
в тази стратегия.

заличава се

Or. nl

Изменение 140
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

46) Специфичното естество на 
сектора на аквакултурата изисква 
създаването на консултативен съвет, 
в рамките на който 
заинтересованите страни да могат 
да се консултират относно елементи 
на политиките на Съюза, които биха 
могли да окажат въздействие върху 
аквакултурата.

заличава се

Or. nl

Изменение 141
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

54) Счита за целесъобразно 
Комисията да бъде оправомощена 
чрез делегирани актове да създава 

заличава се
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нови консултативни съвети и да 
променя зоните на компетентност 
на съществуващите съвети, по-
специално предвид особеностите на 
Черно море.

Or. nl

Изменение 142
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

55) За постигане на целите на ОПОР 
правомощията за приемане на актове 
в съответствие с член 290 от 
Договора следва да бъдат делегирани 
на Комисията с цел определяне на 
свързани с риболова мерки за 
намаляване на въздействието на 
риболовните дейности в специалните 
сфери на опазването, адаптиране на 
задължението за разтоварване на 
сушата на целия улов с цел спазване 
на международните задължения на 
Съюза, приетите мерки за опазване в 
рамките на многогодишните планове 
или техническите мерки, 
преизчисляване на пределния 
капацитет на риболовния флот, 
определяне на информацията за 
характеристиките и дейностите за 
риболовните кораби на Съюза, 
правилата за осъществяване на 
пилотни проекти за нови технологии 
за контрол и системи за управление 
на данни, измененията на 
приложение III по отношение на 
зоните на компетентност на 
консултативните съвети и на 
състава и работата на 
консултативните съвети.

заличава се
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Or. nl

Изменение 143
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 58

Текст, предложен от Комисията Изменение

58) За да се осигурят еднакви условия 
за прилагането на техническите 
оперативни изисквания по отношение 
на реда и условията за предаване на 
информация, свързана с регистрите 
на риболовния флот и на 
изискванията относно данните за 
управление на риболова, на 
Комисията следва да бъдат 
предоставени изпълнителни 
правомощия. Тези правомощия следва 
да бъдат упражнявани в 
съответствие с разпоредбите на 
Регламент (ЕС) № 182/2011 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 16 февруари 2011 г. за 
установяване на общите правила и 
принципи относно реда и условията 
за контрол от страна на държавите 
членки върху упражняването на 
изпълнителните правомощия от 
страна на Комисията.

заличава се

Or. nl

Изменение 144
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 1 – член 1 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) опазването, управлението и а) опазването и устойчивото 
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експлоатацията на морските 
биологични ресурси; и

управление на морските биологични 
ресурси; и

Or. en

Обосновка

Устойчивото управление на морските ресурси не се ограничава до експлоатация и 
обхваща доброто разпореждане с рибните запаси.

Изменение 145
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Част 1 – член 1 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) опазването, управлението и 
експлоатацията на морските 
биологични ресурси; и

а) опазването, управлението и 
използването на морските биологични 
ресурси; и

Or. en

Обосновка

Устойчивото използване на морските ресурси е предварително условие за 
дългосрочното съществуване на риболовния отрасъл и управление на рибните запаси.

Изменение 146
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 1 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) опазването, управлението и 
експлоатацията на морските 
биологични ресурси; и

а) опазването, управлението и 
устойчивата експлоатация на 
морските биологични ресурси и 
сладководните биологични ресурси; и

Or. en
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Изменение 147
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 1 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сладководните биологични ресурси, 
аквакултурата, както и преработката и 
предлагането на пазара на продукти от 
риболов и аквакултури във връзка с 
мерките относно пазарите и 
финансовите мерки в подкрепа на 
общата политика в областта на 
рибарството.

б) устойчивата аквакултура, както и 
преработката и предлагането на пазара 
на продукти от риболов и аквакултури 
във връзка с мерките относно пазарите и 
финансовите мерки в подкрепа на 
общата политика в областта на 
рибарството.

Or. en

Изменение 148
János Áder

Предложение за регламент
Част 1 – член 1 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) сладководните биологични ресурси, 
аквакултурата, както и преработката и 
предлагането на пазара на продукти от 
риболов и аквакултури във връзка с 
мерките относно пазарите и 
финансовите мерки в подкрепа на 
общата политика в областта на 
рибарството.

б) сладководните биологични ресурси, 
сладководната и морска аквакултура, 
както и преработката и предлагането на 
пазара на продукти от риболов и 
аквакултури във връзка с мерките 
относно пазарите и финансовите мерки 
в подкрепа на общата политика в 
областта на рибарството.

Or. en

Обосновка

Текстът следва ясно да обясни, че всички видове аквакултури попадат в обсега на 
общата политика в областта на рибарството във връзка с мерките относно 
пазарите и мерките за финансово подпомагане.
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Изменение 149
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 1 – член 1 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) насърчаване на заетостта и 
развитието в крайбрежните 
общности.

Or. pt

Изменение 150
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че дейностите, 
свързани с рибарството и аквакултурата, 
осигуряват дългосрочни и устойчиви 
екологични, икономически и социални 
условия и допринасят за наличността на 
хранителни доставки.

1. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че дейностите, 
свързани с рибарството и аквакултурата, 
осигуряват дългосрочна и устойчива 
екологична, икономическа и социална
стабилност и допринасят за 
наличността на хранителни доставки.

Or. en

Обосновка

Промяната е от лингвистично естество – не е ясно какво се има предвид под 
„осигуряване на условия“. Осигуряването на дългосрочна и устойчива екологична, 
икономическа и социална стабилност следва да е една от ключовите цели на ОПОР.

Изменение 151
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че дейностите, 
свързани с рибарството и аквакултурата, 
осигуряват дългосрочни и устойчиви
екологични, икономически и социални 
условия и допринасят за наличността 
на хранителни доставки.

1. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че дейностите, 
свързани с рибарството и аквакултурата, 
осигуряват дългосрочна екологична 
устойчивост, която е предпоставка 
за развитието на икономически и 
социални условия и допринася за 
наличността на хранителни доставки.

Or. en

Изменение 152
János Áder

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че дейностите, 
свързани с рибарството и аквакултурата, 
осигуряват дългосрочни и устойчиви 
екологични, икономически и социални 
условия и допринасят за наличността на 
хранителни доставки.

1. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че дейностите, 
свързани с рибарството и аквакултурата, 
допринасят за насърчаване на 
доброто състояние на морската и 
сладководна среда, осигуряват 
дългосрочни и устойчиви екологични, 
икономически и социални условия и 
допринасят за наличността на 
хранителни доставки.

Or. en

Обосновка

Някои видове риболов (например дребномащабният традиционен риболов) и 
отрасълът аквакултура (например екстензивна аквакултура) може да допринесе за 
по-здравословната среда. Следва ясно да се покаже, че общата политика в областта 
на рибарството ще насърчи тези дейности.
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Изменение 153
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че дейностите, 
свързани с рибарството и аквакултурата, 
осигуряват дългосрочни и устойчиви 
екологични, икономически и социални 
условия и допринасят за наличността на 
хранителни доставки.

1. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че дейностите, 
свързани с рибарството и аквакултурата, 
са екологично устойчиви в 
дългосрочен план с цел постигането 
на целите на Договора и 
осигуряването на дългосрочни и 
устойчиви екологични, икономически и 
социални условия и допринасят за 
наличността на хранителни доставки.

Or. en

Изменение 154
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общата политика в областта на 
рибарството прилага подхода на 
предпазливост към управлението на 
рибарството и има за цел до 2015 г. да 
гарантира, че експлоатацията на живите 
морски биологични ресурси осигурява 
възстановяването и поддържането на 
популациите на улавяните видове над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов.

2. Общата политика в областта на 
рибарството прилага подхода на 
предпазливост към управлението на 
рибарството и има за цел до 2015 г. да 
гарантира, когато това е възможно, че 
експлоатацията на живите морски 
биологични ресурси осигурява 
възстановяването и поддържането на 
популациите на улавяните видове над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов.

Or. en

Обосновка

Постигането на целевите равнища за максимален устойчив улов следва да се извършва 
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постепенно, без драматични отрицателни социално-икономически последствия за 
отрасъла рибарство.

Изменение 155
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общата политика в областта на 
рибарството прилага подхода на 
предпазливост към управлението на 
рибарството и има за цел до 2015 г. да 
гарантира, че експлоатацията на живите 
морски биологични ресурси осигурява 
възстановяването и поддържането на 
популациите на улавяните видове над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов.

2. Общата политика в областта на 
рибарството прилага подхода на 
предпазливост към управлението на 
рибарството и има за цел да гарантира, 
че експлоатацията на живите морски 
биологични ресурси осигурява 
възстановяването и поддържането на 
популациите на улавяните видове над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов до 2015 г., когато това е 
възможно, като отчита 
сложностите на смесения риболов.

Or. en

Изменение 156
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Общата политика в областта на 
рибарството прилага подхода на 
предпазливост към управлението на 
рибарството и има за цел до 2015 г. да 
гарантира, че експлоатацията на 
живите морски биологични ресурси 
осигурява възстановяването и 
поддържането на популациите на 
улавяните видове над нивата, 
позволяващи максимален устойчив 

2. Общата политика в областта на 
рибарството прилага подхода на 
предпазливост към управлението на 
рибарството и аквакултурата и има за 
цел да гарантира, че устойчивата 
експлоатация на живите морски 
биологични ресурси осигурява 
възстановяването и поддържането на 
популациите на всички запаси от 
улавяни видове над нивата, 
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улов. позволяващи до 2015 г. да се постигне
максимален устойчив улов или 
съответните приблизителни 
стойности, както и над нивата, 
позволяващи до 2020 г. да се постигне 
максимален от икономическа гледна 
точка улов.

Or. en

Изменение 157
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Общата политика в областта на 
рибарството ще допринесе за 
постигането и поддържането на 
добро екологично състояние най-късно 
до 2020 г. съгласно разпоредбите на 
Директива 2008/56/ЕО, включително 
по-специално на факта, че 
наблюдаваното при всички запаси от 
уловени видове разпределение по 
възраст и размер е показателно за 
наличието на здрава популация, 
както и на дескриптори 1, 2, 3, 4, 6, 9 
и 10.

Or. en

Изменение 158
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
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подход към управлението на 
рибарството, за да гарантира 
ограниченото въздействие на 
риболовните дейности върху морската 
екосистема.

подход към управлението на 
рибарството, за да гарантира, че 
отрицателното въздействие на 
риболовните дейности и 
аквакултурата върху морската 
екосистема е сведено до минимум и че в 
морето не се изхвърлят никакви 
отпадъци, генерирани от тези 
дейности.

Or. ro

Изменение 159
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
подход към управлението на 
рибарството, за да гарантира 
ограниченото въздействие на 
риболовните дейности върху морската 
екосистема.

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
подход към управлението на 
рибарството, за да гарантира 
минималното въздействие на 
риболовните дейности върху морската 
екосистема.

Or. en

Обосновка

Минималното екологично въздействие на риболовните дейности е основна цел на 
директивата за морска стратегия и регламентът за ОПОР следва да отрази този 
факт.

Изменение 160
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
подход към управлението на 
рибарството, за да гарантира 
ограниченото въздействие на 
риболовните дейности върху морската 
екосистема.

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
подход към управлението на 
рибарството, за да гарантира 
минималното въздействие и, когато е 
възможно, премахването на
въздействието на риболовните 
дейности върху морската екосистема.

Or. en

Изменение 161
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
подход към управлението на 
рибарството, за да гарантира 
ограниченото въздействие на 
риболовните дейности върху морската 
екосистема.

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
подход към управлението на 
рибарството, за да гарантира, че 
въздействието на риболовните 
дейности и аквакултурата върху 
морската екосистема е сведено до 
минимум и че то не пречи на 
бъдещото функциониране, 
разнообразие и цялостност на тези 
екосистеми.

Or. en

Изменение 162
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
подход към управлението на 
рибарството, за да гарантира 
ограниченото въздействие на 
риболовните дейности върху морската 
екосистема.

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
подход към управлението на 
рибарството и аквакултурата, за да 
гарантира ограниченото въздействие на 
риболовните дейности върху морската 
екосистема.

Or. en

Изменение 163
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Общата политика в областта на 
рибарството насърчава устойчивото 
развитие и благоденствието на 
крайбрежните общности, заетостта 
и работните и безопасни условия за 
работа на заетите в сектора на 
рибарството.

Or. pt

Изменение 164
Rovana Plumb

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Общата политика в областта на 
рибарството включва изискванията на 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда.

4. Общата политика в областта на 
рибарството е в съответствие с
изискванията на законодателството на 
Съюза в областта на околната среда и 
допринася за постигането на нейните 
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цели.

Or. ro

Изменение 165
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Общата политика в областта на 
рибарството включва изискванията на 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда.

4. Общата политика в областта на 
рибарството включва изискванията на 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда, като същевременно 
зачита други съществуващи 
ангажименти.

Or. en

Изменение 166
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Общата политика в областта на 
рибарството включва изискванията на 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда.

4. Общата политика в областта на 
рибарството е в пълно съответствие с 
изискванията на законодателството на 
Съюза в областта на околната среда, 
съгласно член 11 от Договора.

Or. en

Изменение 167
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Общата политика в областта на 
рибарството допринася за 
събирането на всеобхватни и 
надеждни научни данни.

Or. en

Изменение 168
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 4б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че 
общностите, зависими от риболова, 
няма да бъдат ощетени при прехода.

Or. en

Изменение 169
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 1 – член 2 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Общата политика в областта на 
рибарството е застъпник на 
политиката на регионализация, 
която позволява на държавите 
членки да разработват и прилагат 
планове за управление.

Or. en
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Изменение 170
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а) гарантира, че възможностите за 
риболов са установени на нива, които 
ще възстановят и поддържат 
популациите от всички запаси 
уловени видове над нивата, 
позволяващи постигането до 2015 г. 
на максимален устойчив улов, или на 
съответните приблизителни 
стойности, и се определят въз основа 
на най-добрите налични научни данни 
и препоръки;

Or. en

Изменение 171
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) премахване на нежелания улов на 
запасите от търговски видове и 
постепенно въвеждане на гаранции, че 
всеки улов на такива запаси се 
разтоварва на сушата;

а) свеждане до минимум и, когато е 
възможно, премахване на нежелания 
улов на запасите от търговски видове и 
постепенно въвеждане на гаранции, че 
всеки улов на всички търговски и 
сладководни запаси се разтоварва на 
сушата, освен онези, които могат да 
оцелеят след изхвърлянето им;

Or. en

Изменение 172
Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) премахване на нежелания улов на 
запасите от търговски видове и 
постепенно въвеждане на гаранции, че 
всеки улов на такива запаси се 
разтоварва на сушата;

а) премахване на нежелания улов на 
запасите от търговски видове чрез 
употребата на селективни риболовни 
съоръжения и други средства, както и
постепенно въвеждане на гаранции, че 
всеки улов на такива запаси се
разтоварва на сушата;

Or. en

Обосновка

Целта е не само разтоварването на сушата на улова, който иначе би бил изхвърлен, 
но и на първо място намаляване обема на нежелания улов. Това трябва да се изясни в 
настоящото изменение.

Изменение 173
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) премахване на нежелания улов на 
запасите от търговски видове и 
постепенно въвеждане на гаранции, че 
всеки улов на такива запаси се 
разтоварва на сушата;

а) премахване на нежелания улов на 
запасите от търговски видове и 
постепенно въвеждане на гаранции, че 
всеки улов на такива запаси се 
разтоварва на сушата, с изключение на 
нецелевите видове с доказан процент 
на оцеляване след изхвърлянето им;

Or. en

Изменение 174
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) премахване на нежелания улов на 
запасите от търговски видове и 
постепенно въвеждане на гаранции, че 
всеки улов на такива запаси се 
разтоварва на сушата;

а) премахване на нежелания и 
контрабанден улов на запасите от 
търговски и нетърговски видове и 
постепенно въвеждане на гаранции, че 
всеки улов на такива запаси се 
разтоварва на сушата, без да се 
създават нови пазари или да се 
разгръщат съществуващи такива;

Or. en

Изменение 175
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) гарантира, че не са надвишени 
устойчивите равнища на улов, 
определени съгласно съответните 
научни препоръки;

Or. en

Изменение 176
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) гарантира, че възможностите за 
риболов са в съответствие с най-
добрите налични научни препоръки;

Or. en
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Изменение 177
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) допринася за постигането и 
поддържането на добро екологично 
състояние съгласно разпоредбите на 
член 1, параграф 1 от 
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);

Or. en

Изменение 178
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква аб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аб) ограничава броя и вида риболовни 
кораби с разрешение за извършване на 
риболовна дейност в съответствие с 
целта за възстановяване и 
поддържане на популациите от 
уловени видове над нивата, 
необходими за постигането на 
максимален устойчив улов, за да се 
избегне концентрацията на риболовен 
капацитет, да се признае потенциала 
на традиционния риболов, с който се 
прехранват крайбрежните 
общности, и да се подпомогне 
постигането на добро екологично 
състояние;
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Or. en

Изменение 179
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на условия за ефективни 
риболовни дейности в рамките на 
икономически жизнеспособен и 
конкурентен риболовен сектор;

б) осигуряване на условия за ефективни 
и устойчиви риболовни дейности в 
рамките на икономически 
жизнеспособен и конкурентен 
риболовен сектор, в който достъпът 
до ресурси се основава на справедливи 
и прозрачни критерии;

Or. en

Обосновка

Тези критерии са необходими, за да се даде определение и оценка на устойчивите 
риболовни дейности и да се гарантира, че най-устойчивите риболовни дейности имат 
достъп до риболовните ресурси.

Изменение 180
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на условия за ефективни 
риболовни дейности в рамките на 
икономически жизнеспособен и 
конкурентен риболовен сектор;

б) осигуряване на условия за ефективни 
риболовни дейности в рамките на 
екологично, икономически и социално 
устойчив риболовен сектор, както и 
гарантиране на продоволствената 
сигурност и заетостта в 
крайбрежните зони.

Or. pt
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Изменение 181
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) осигуряване на условия за ефективни 
риболовни дейности в рамките на 
икономически жизнеспособен и 
конкурентен риболовен сектор;

б) осигуряване на условия за ефективни, 
екологично устойчиви риболовни 
дейности със слабо въздействие в 
рамките на икономически 
жизнеспособен и конкурентен 
риболовен сектор;

Or. en

Изменение 182
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на развитието на 
дейностите, свързани с аквакултурата в 
Съюза, с цел да се допринесе за 
продоволствената сигурност и заетостта 
в селските и крайбрежните райони;

в) насърчаване на развитието на 
дейностите, свързани с аквакултурата в 
Съюза, с цел да се допринесе за 
продоволствената сигурност и заетостта 
в селските, вътрешните и 
крайбрежните райони, като 
същевременно се гарантира, че 
такива практики нямат 
отрицателно въздействие върху 
екосистемата.

Or. en

Изменение 183
João Ferreira
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Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на развитието на 
дейностите, свързани с аквакултурата в 
Съюза, с цел да се допринесе за 
продоволствената сигурност и заетостта 
в селските и крайбрежните райони;

в) насърчаване на устойчивото 
развитие на дейностите, свързани с 
аквакултурата в Съюза, с цел да се 
допринесе за продоволствената 
сигурност и заетостта в селските и 
крайбрежните райони;

Or. pt

Изменение 184
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на развитието на 
дейностите, свързани с аквакултурата 
в Съюза, с цел да се допринесе за 
продоволствената сигурност и заетостта 
в селските и крайбрежните райони;

в) насърчаване на устойчивото 
управление и развитие на екологично 
устойчивите, екосистемни дейности, 
свързани с аквакултурата в Съюза, с цел 
да се допринесе за продоволствената 
сигурност и заетостта в селските и 
крайбрежните райони;

Or. en

Изменение 185
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) насърчаване на развитието на 
дейностите, свързани с аквакултурата в
Съюза, с цел да се допринесе за
продоволствената сигурност и заетостта 

в) гарантиране на това, че дейностите, 
свързани с аквакултурата в Съюза, са 
екологично устойчиви и че те 
допринасят за продоволствената 
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в селските и крайбрежните райони; сигурност и заетостта в селските и 
крайбрежните райони;

Or. en

Изменение 186
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) принос към установяването на 
справедлив жизнен стандарт на лицата, 
които зависят от риболовните дейности;

г) принос към установяването на по-
добър и справедлив жизнен стандарт на 
лицата, които зависят от риболовните 
дейности;

Or. pt

Изменение 187
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) принос към установяването на 
справедлив жизнен стандарт на лицата, 
които зависят от риболовните дейности;

г) насърчаване на справедливото 
разпределение на морските ресурси, с 
което се допринася за установяването 
на справедлив жизнен стандарт на 
крайбрежните общности, които 
зависят от риболовните дейности;

Or. en

Изменение 188
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква д)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

д) отчитане на потребителските 
интереси;

д) защита на потребителските 
интереси, като се гарантира, че 
информацията на етикетите е 
изписана ясно, подробно и точно, и 
като се осигури проследимостта на 
продуктите от риболова и 
аквакултурата в рамките на 
хранителната верига;

Or. en

Изменение 189
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) осигуряване на системно и 
хармонизирано събиране и управление 
на данни.

е) осигуряване на системно и 
хармонизирано събиране на надеждни 
и актуални биологични, технически, 
екологични и социално-икономически 
данни, които са необходими за 
екосистемното управление на 
рибарството и аквакултурата;

Or. en

Изменение 190
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) осигурява местно управление, 
което осигурява участието на
сектора и зависещите от сектора 
общности в изготвянето и 
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прилагането на политики, насоки и 
мерки за управление, както и взема 
под внимание конкретните 
характеристики на различните 
държави членки и риболовни райони.

Or. pt

Изменение 191
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) гарантира установяването на 
рибни резервати.

Or. en

Изменение 192
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 1 – член 3 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

насърчава разпространението на 
риболовните уреди и практики със 
слабо екологично въздействие;

Or. en

Изменение 193
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата политика в областта на 
рибарството се основава на следните 
принципи на добро управление:

Общата политика в областта на 
рибарството се прилага за следните 
принципи на добро управление:

Or. en

Изменение 194
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – буква аа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) децентрализация на национално, 
регионално и местно равнище на 
решенията, необходими, за да се 
гарантира изпълнението на общите 
цели и насоки, определени на равнище 
Европейски съюз;

Or. pt

Изменение 195
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определяне на мерки в 
съответствие с най-добрите налични 
научни препоръки;

б) определяне на мерки, които следват 
най-добрите налични научни препоръки, 
като се има предвид, че липсата на 
адекватна научна информация няма 
да се използва като причина за 
отлагането или непоемането на 
мерки за опазване и управление;

Or. en
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Изменение 196
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) признаване на географски 
обстоятелства и конкретни 
характеристики за всеки вид 
риболовна дейност;

Or. el

Изменение 197
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) необходимост да се приемат 
ефективни и реалистични мерки;

Or. el

Изменение 198
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) проследимост на рибните 
продукти и морските храни;
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Or. en

Изменение 199
Georgios Koumoutsakos

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) намаляване на 
административните разходи;

Or. el

Изменение 200
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) адаптируемо управление в реално 
време;

Or. en

Изменение 201
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) съвместимост с интегрираната морска 
политика и с другите политики на 
Съюза.

е) съвместимост с интегрираната морска 
политика и с другите политики на 
Съюза, по-специално със 
съществуващото екологично 
законодателство на ЕС и с 
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международните правно обвързващи 
споразумения, като същевременно се 
осигурява политика за съгласуваност 
на развитието.

Or. en

Изменение 202
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) прилагане на оценки за 
въздействието върху околната среда 
и оценка на стратегическото 
въздействие.

Or. en

Обосновка

Това са утвърдени принципи в правото на ЕС и съставляват неразделна част от 
доброто управление.

Изменение 203
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 1 – член 4 – параграф 1 – буква еа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) прилагане на оценки за 
въздействието върху околната среда 
и оценка на стратегическото
въздействие.

Or. en
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Изменение 204
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „максимален устойчив улов“ е 
максималният улов, който може да 
бъде добиван от рибен запас за 
неограничен период от време;

– „максимален устойчив улов“ е най-
големият улов в условията на 
теоретично равновесие, който 
непрекъснато (в средни количества) 
може да се събира от запас при 
съществуващите (средни) екологични 
условия, без това да повлияе 
значително на процеса на 
възпроизводство.

Or. en

Обосновка

Определението на Организацията по прехрана и земеделие на Организацията на 
обединените нации е по-точно от използваното понастоящем определение за 
максимален устойчив улов.

Изменение 205
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „максимален устойчив улов“ е 
максималният улов, който може да бъде 
добиван от рибен запас за неограничен 
период от време;

– „максимален устойчив улов“ е 
максималният улов, който може да бъде 
добиван от рибен запас за неограничен 
период от време и при който се 
постига възстановяването на 
запасите до максималните възможни 
равнища на наличност при 
настоящите екологични условия;

Or. en
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Обосновка

В много случаи запасите са изчерпани и значително под историческите си равнища, 
често поради прекомерен риболов. Ето защо „максималният устойчив улов“ следва да 
се отнесе до потенциалното равнище при пълно изобилие, като се отчитат 
настъпващите с времето промени в екологичните условия, което ние знаем, че е 
исторически възможно и може да се постигне с активни, екосистемни подходи към 
управлението на рибарството (например затворените пространства, концентрирани 
около зоните за изхвърляне на хайвера и растеж на малките риби), а това на свой ред 
води до възстановяването на размера на запасите до пълния им потенциал.

Изменение 206
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „максимален устойчив улов“ е 
максималният улов, който може да бъде 
добиван от рибен запас за неограничен 
период от време;

– „максимален устойчив улов“ е 
максималният среден улов, който може 
да бъде добиван от рибен запас за 
неограничен период от време, който се 
постига чрез възстановяването и 
поддържането на запасите от 
биомаса над нивата, които могат да 
доведат до максимален устойчив улов 
и трайно да намалят смъртността 
при рибите до нива под прага за 
максимален устойчив улов;

Or. en

Изменение 207
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „максимален устойчив улов“ е 
максималният улов, който може да бъде 
добиван от рибен запас за неограничен 

– „максимален устойчив улов“ е 
максималният улов, който може да бъде 
добиван от рибен запас за неограничен 
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период от време; период от време, без да се наруши 
възпроизводителният процес на този 
запас и да се причини колапс на 
запаса, и който се отнася и до нивото 
на максималния устойчив улов 
(FMSY) и биомасата на 
възпроизводителния запас при 
максимален устойчив улов (SSBMSY); 
когато максималният устойчив улов 
не може да бъде определен за 
установяването на подходяща 
приблизителна стойност, се 
прилагат методологиите, изложени в 
дескриптор 3.1 и 3.2 на част Б от 
Решение 2010/477/ЕС на Комисията 
относно критериите и 
методологичните стандарти за добро 
екологично състояние на морските 
води за Рамковата директива за 
морска стратегия (Директива 
2008/56/ЕО);

Or. en

Изменение 208
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 6а) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- „уловени видове“ са видовете, 
подложени на натиск, оказван от 
риболова/експлоатация, включително 
видовете, които не се разтоварват на 
сушата, но са уловени като 
съпътстващ улов или са изложени на 
въздействието на риболова;

Or. en

Изменение 209
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „подход на предпазливост при 
управлението на рибарството“ е подход, 
съгласно който липсата на подходяща 
научна информация не оправдава 
отлагането или невземането на мерки за 
управление, целящи опазването на 
видовете, които са обект на риболов, на 
свързаните или зависещи от тях видове, 
на останалите видове и на тяхната 
околна среда,

– „подход на предпазливост при 
управлението на рибарството“, според 
определението в член 6 на 
Споразумението на ООН от 1995 г. 
относно рибните запаси е
положението, при което 
несигурната, ненадеждна или 
неподходяща научна информация 
налага да се подхожда по-предпазливо, 
а липсата на подходяща научна 
информация не оправдава отлагането 
или невземането на мерки за 
управление, целящи опазването на 
видовете, които са обект на риболов, на 
свързаните или зависещи от тях видове, 
на останалите видове и на тяхната 
околна среда;

Or. en

Изменение 210
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „подход на предпазливост при 
управлението на рибарството“ е подход, 
съгласно който липсата на подходяща 
научна информация не оправдава 
отлагането или невземането на мерки за 
управление, целящи опазването на 
видовете, които са обект на риболов, на 
свързаните или зависещи от тях видове, 
на останалите видове и на тяхната 
околна среда;

– „подход на предпазливост при 
управлението на рибарството“ е подход, 
прилаган в съответствие със 
Споразумението на ООН от 1995 г. 
относно рибните запаси (член 6 и 
приложение II), съгласно който 
липсата на подходяща научна 
информация не оправдава отлагането 
или невземането на мерки за 
управление, целящи опазването на 
видовете, които са обект на риболов, на 
свързаните или зависещи от тях видове, 
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на останалите видове и на тяхната 
околна среда, и трябва да стимулира 
прилагането на допълнителни мерки 
за управление и контрол във връзка с 
всяка риболовна дейност, която може 
да бъде оторизирана;

Or. en

Изменение 211
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „екосистемен подход при управление 
на рибарството“ е подход, който 
гарантира значителни ползи от живите 
водни ресурси, съпроводени със слабо 
пряко и непряко въздействие на 
риболовните дейности върху морските 
екосистеми, което не нарушава 
бъдещото функциониране, разнообразие 
и цялост на тези екосистеми,

– „екосистемно управление на 
рибарството“ е подход, който отчита 
всички видове натиск, оказвани върху 
морските биологични ресурси и който 
гарантира значителни ползи от 
морските екосистеми и морските 
биологични ресурси, съпроводени със 
слабо пряко и непряко въздействие на 
риболовните дейности върху морските 
екосистеми, което не нарушава 
бъдещото функциониране, разнообразие 
и цялост на тези екосистеми;

Or. en

Изменение 212
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „екосистемен подход при управление 
на рибарството“ е подход, който 
гарантира значителни ползи от живите 
водни ресурси, съпроводени със слабо

– „екосистемен подход при управление 
на рибарството“ е подход, който 
гарантира значителни ползи от живите 
водни ресурси, съпроводени с 
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пряко и непряко въздействие на 
риболовните дейности върху морските 
екосистеми, което не нарушава 
бъдещото функциониране, разнообразие 
и цялост на тези екосистеми;

минимално индивидуално и 
кумулативно, пряко и непряко 
въздействие на риболовните дейности и 
други антропогенни дейности върху 
морските екосистеми, което не 
нарушава бъдещото функциониране, 
разнообразие и цялост на тези 
екосистеми и в които няма 
значително нарушение в 
структурата и функционирането на 
екосистемата;

Or. en

Изменение 213
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 8а) (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „устойчива експлоатация“ е 
експлоатацията на запас или група 
от рибни запаси така, че той да се 
възстановява и поддържа при нива, 
позволяващи да се постигне 
максимален устойчив улов, да показва 
добро разпределение на популацията 
по възраст и размер, и да няма 
отрицателно въздействие върху 
морските екосистеми;

Or. en

Изменение 214
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „ограничение на улова“ е – „ограничение на улова“ е 



PE483.857v01-00 60/105 AM\895055BG.doc

BG

количественото ограничение върху 
разтоварвания на сушата улов от 
рибен запас или група рибни запаси за 
определен период;

количественото ограничение върху 
улова от рибен запас или група рибни 
запаси за определен период;

Or. en

Обосновка

Ако всички количества уловена риба се разтоварваха на сушата, тогава не е 
необходимо да се споменава „разтоварване на сушата“ в „ограничение на улова“. 
Това споменаване става неуместно и следва да се промени на „улов“.

Изменение 215
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „ограничение на улова“ е 
количественото ограничение върху 
разтоварвания на сушата улов от 
рибен запас или група рибни запаси за 
определен период;

– „ограничение на улова“ е 
количественото ограничение върху 
улова от рибен запас или група рибни 
запаси за определен период;

Or. en

Изменение 216
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „референтни равнища на опазване“ са 
стойности на параметрите, отнасящи се 
за популацията на рибни запаси (като 
биомасата или процент на смъртност от 
риболов), които се използват за 
управление на рибарството, например 
във връзка с допустимото равнище на 

– „референтни равнища на опазване“ са 
стойности на параметрите, отнасящи се 
за популацията на рибни запаси (като 
биомасата или процент на смъртност от 
риболов), които се използват за 
управление на рибарството, например 
във връзка с максималния устойчив 
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биологичен риск или на желаното 
равнище на улов;

улов (MSY) или най-добрата 
приблизителна стойност, която 
отразява доброто разпределение на 
популацията по възраст и размер, 
процента на смъртност от риболов, 
който генерира максималния 
устойчив улов, следва да се разглежда 
като минимален стандарт за 
граничните референтни стойности 
съгласно Споразумението на ООН от 
1995 г. относно рибните запаси;

Or. en

Изменение 217
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „защитна мярка“ е предохранителна 
мярка, предназначена да предпазва от 
настъпването на нежелани събития
или да ги предотвратява;

– „защитна мярка“ е предохранителна 
мярка, предназначена да предпазва или 
предотвратява експлоатацията на 
морски биологични ресурси от 
надвишаване на устойчивите 
равнища, включително референтните 
равнища на опазване, или от оказване 
на отрицателно въздействие върху 
морската екосистема;

Or. en

Изменение 218
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 13а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „предпазна мярка“ е мярка, която 
обхваща принципа на предпазните 
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мерки съгласно определението в член 
191, параграф 2, първа алинея на 
Договора, включително, но не само: 
мерки за съхранение, технически 
мерки и мерки, свързани с 
устойчивата експлоатация на запаси; 
и според определението в член 6 на 
Споразумението на ООН от 1995 г. 
относно рибните запаси е 
положението, при което 
несигурната, ненадеждна или 
неподходяща научна информация 
налага да се подхожда по-предпазливо, 
а липсата на подходяща научна 
информация не оправдава отлагането 
или невземането на мерки за 
управление, целящи опазването на 
видовете, които са обект на риболов, 
на свързаните или зависещи от тях 
видове, на останалите видове и на 
тяхната околна среда;

Or. en

Изменение 219
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „технически мерки“ са мерки, които 
регулират състава на видовете, 
разпределението по размер в улова и 
въздействието върху компонентите на 
екосистемите, произтичащо от 
риболовните дейности чрез въвеждането 
на условия за използването и 
структурата на риболовните уреди и 
ограничаването на достъпа до 
риболовни зони;

– „технически мерки“ са мерки, които 
регулират състава на видовете, 
разпределението по размер в улова и 
въздействието върху компонентите на 
екосистемите или функционирането на 
екосистемите, произтичащо от 
риболовните дейности чрез въвеждането 
на условия за използването и 
структурата на риболовните уреди и 
ограничаването на достъпа до 
риболовни зони;

Or. en
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Изменение 220
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 18а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- „рибен резерват“ е ясно обозначено 
географско пространство в рамките 
на крайбрежните териториални води 
на държавите членки, в които всички 
риболовни дейности са забранени;

Or. en

Изменение 221
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „риболовен капацитет“ е тонажът на 
един кораб, изразен в БТ (брутен 
тонаж), и мощността му, изразена в kW 
(киловати) съгласно определението в 
членове 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 
2930/8635 на Съвета;

– „риболовен капацитет“ е 
способността на един кораб да лови 
риба. Индикаторите, които могат да 
се използват за количественото 
изражение на риболовния капацитет, 
са характеристиките на кораба, 
включително тонажът на един кораб, 
изразен в БТ (брутен тонаж), и 
мощността му, изразена в kW 
(киловати) съгласно определението в 
членове 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 
2930/8635 на Съвета, риболовните уреди 
и риболовните техники, които той 
използва, както и броят риболовни 
дни;

Or. en



PE483.857v01-00 64/105 AM\895055BG.doc

BG

Изменение 222
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „риболовен капацитет“ е тонажът на 
един кораб, изразен в БТ (брутен 
тонаж), и мощността му, изразена в kW 
(киловати) съгласно определението в 
членове 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 
2930/8635 на Съвета;

– „риболовен капацитет“ е тонажът на 
един кораб, изразен в БТ (брутен 
тонаж), и мощността му, изразена в kW 
(киловати) съгласно определението в 
членове 4 и 5 от Регламент (ЕИО) № 
2930/8635 на Съвета, видът риболовен 
уред съгласно определението в 
приложение XI на Регламент 404/2011 
на Комисията и броят на 
разположените уреди;

Or. en

Изменение 223
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „споразумения за устойчиво 
рибарство“ означават международни 
споразумения, сключени с друга 
държава за целите на получаване на 
достъп до ресурси или във води в 
замяна на финансово участие от Съюза.

– „споразумения за устойчиво 
рибарство“ означават международни 
споразумения, сключени с друга 
държава за целите на получаване на 
достъп до ресурси или във води с цел 
устойчиво експлоатиране на част от 
излишъка морски биологични ресурси 
в замяна на финансово участие от 
Съюза, който ще окаже подкрепа за 
местния риболовен сектор, с 
конкретен акцент върху събирането, 
мониторинга и контрола на научни 
данни;

Or. en
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Изменение 224
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 32а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „основните рибни местообитания“ 
са уязвимите и жизнеспособни морски 
местообитания, които трябва да 
бъдат защитени поради тяхната 
роля при посрещане на екологичните 
и биологични нужди на рибните 
видове, включително изхвърляне на 
хайвер, растеж на малките риби и 
прехрана;

Or. en

Обосновка

Отнася се до изменение в член 8.

Изменение 225
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 32а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „добро състояние на околната 
среда“ е съгласно определението в 
член 9, параграф 3 на Директива 
2008/56/ЕО;

Or. en

Изменение 226
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 32б (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– „устойчиво управление“ е 
употребата на ресурс по такъв начин, 
че да не се увреди капацитета на 
морския ресурс за реакция на 
предизвиканите от човека промени, 
като същевременно се създава 
възможност за устойчива употреба 
на морските стоки и услуги от 
настоящите и бъдещи поколения;

Or. en

Обосновка

Установяване на принципа за устойчиво управление.

Изменение 227
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 32в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „референтен размер на опазване“ са 
размерите, посочени в морските 
биологични ресурси, уловени чрез 
риболов и всякакви размери и обеми, 
определени от съществуващото 
законодателство на ЕС, включително 
определенията в член 15 и
приложение III на Регламент № 
1967/2006 на ЕО;

Or. en

Изменение 228
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 32г (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– „устойчива експлоатация“ е 
експлоатацията на морски 
биологичен ресурс по такъв начин, че 
да се предотврати колапс на запаса, 
да се постигне неговото добро 
разпределение по възраст и размер, да 
не се увреди бъдещата експлоатация 
на запаса и последната да няма 
отрицателно въздействие върху 
морската екосистема;

Or. en

Изменение 229
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 32д (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „риболов със слабо въздействие“ е 
използването на селективни техники 
за риболов, които имат минимално 
увреждащо въздействие върху 
морските екосистеми и ниски 
транспортни емисии;

Or. en

Изменение 230
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 32е (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „селективен риболов“ е 
способността на риболовния метод 
или риболовния уред да си поставя за 
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цел и улавя организми по размер и 
видове по време на риболовната 
операция, с което се позволява да се 
избегнат нецелевите видове или те да 
бъдат освободени без да им се 
навреди;

Or. en

Изменение 231
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 32ж (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „уязвими морски ресурси“ са i) 
морските биологични ресурси, които 
не са в съответствие с минималния 
референтен размер за съхранение или 
такива, които не са достигнали 
полова зрялост или такива, които 
изхвърлят хайвер, ii) местообитания 
и видове, защитени в или по силата 
на мерки съгласно член 4, параграф 2 и 
приложение I на Директива 
2009/147/ЕО, приложения I, II и IV на 
Директива 92/43/ЕИО и/или член 13, 
параграф 4 на Директива 2008/56/ЕО, 
iii) всяко местообитание или вид, 
което е защитено в морска защитена 
зона;

Or. en

Изменение 232
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 1 – член 5 – параграф 1 – тире 32и (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

– „максимален икономически улов“ е 
равнището на улов, което може да се 
добие от рибен запас, който постига 
най-голямата положителна разлика 
между свързаните с риболова общи 
приходи и разходи.

Or. en

Изменение 233
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 2 – член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във водите, разположени на по-малко 
от 12 морски мили от изходните линии, 
и които са под суверенитета или 
юрисдикцията на държавите членки, от 
1 януари 2013 г. до 31 декември 2022 г.
държавите членки имат право да 
ограничат риболова до риболовните 
кораби, опериращи обичайно в тези 
води с достъп от близките пристанища, 
без да се засягат режимите, приложими 
за риболовните кораби на Съюза, 
плаващи под флаговете на други 
държави членки в рамките на съседски 
отношения, съществуващи между тези 
държави членки, и съобразно реда и 
условията, предвидени в приложение I, 
което определя за всяка държава членка 
географските зони на крайбрежните 
води на други държави членки, в които 
се извършват тези риболовни дейности, 
както и видовете риби, за които те се 
отнасят. Държавите членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

2. Във водите, разположени на по-малко 
от 24 морски мили от изходните линии, 
и които са под суверенитета или 
юрисдикцията на държавите членки, 
държавите членки имат право да 
ограничат риболова до риболовните 
кораби, опериращи обичайно в тези 
води с достъп от близките пристанища, 
без да се засягат режимите, приложими 
за риболовните кораби на Съюза, 
плаващи под флаговете на други 
държави членки в рамките на съседски 
отношения, съществуващи между тези 
държави членки, и съобразно реда и 
условията, предвидени в приложение I, 
което определя за всяка държава членка 
географските зони на крайбрежните 
води на други държави членки, в които 
се извършват тези риболовни дейности, 
както и видовете риби, за които те се 
отнасят. Държавите членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

Or. pt
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Изменение 234
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Част 2 – член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Във водите, разположени на по-малко 
от 12 морски мили от изходните линии, 
и които са под суверенитета или 
юрисдикцията на държавите членки, от 
1 януари 2013 г. до 31 декември 2022 г. 
държавите членки имат право да 
ограничат риболова до риболовните 
кораби, опериращи обичайно в тези 
води с достъп от близките пристанища, 
без да се засягат режимите, приложими 
за риболовните кораби на Съюза, 
плаващи под флаговете на други 
държави членки в рамките на съседски 
отношения, съществуващи между тези 
държави членки, и съобразно реда и 
условията, предвидени в приложение I, 
което определя за всяка държава членка 
географските зони на крайбрежните 
води на други държави членки, в които 
се извършват тези риболовни дейности, 
както и видовете риби, за които те се 
отнасят. Държавите членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

2. Във водите, разположени на по-малко 
от 12 морски мили от изходните линии, 
и които са под суверенитета или 
юрисдикцията на държавите членки, от 
1 януари 2013 г. до 31 декември 2022 г. 
държавите членки имат право да 
ограничат риболова до риболовните 
кораби, опериращи обичайно в тези 
води с достъп от близките пристанища, 
и да дадат приоритетен достъп до 
дребномащабен риболов със слабо 
екологично въздействие и висока 
културна и икономическа добавена 
стойност за крайбрежните 
общности, без да се засягат режимите, 
приложими за риболовните кораби на 
Съюза, плаващи под флаговете на други 
държави членки в рамките на съседски 
отношения, съществуващи между тези 
държави членки, и съобразно реда и 
условията, предвидени в приложение I, 
което определя за всяка държава членка 
географските зони на крайбрежните 
води на други държави членки, в които 
се извършват тези риболовни дейности, 
както и видовете риби, за които те се 
отнасят. Държавите членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

Or. en

Изменение 235
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Част 2 – член 6 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В области, защитени от ЕС или 
държави членки, включително, но не 
само, в области на опазване съгласно 
Директива 92/43/ЕИО, в специални 
защитени зони съгласно Директива 
79/409/ЕО, и в зони, защитени по 
силата на регионалните морски 
конвенции, риболовът следва да бъде 
забранен, освен ако не може да се 
покаже чрез предварителна оценка, че 
конкретните риболовни дейности не 
вредят на състоянието за опазване на 
конкретната зона и само след като 
държавата членка или европейските 
институции, под чиято закрила се 
намира зоната, приеме план за 
управление, който да предвижда 
позволени риболовни дейности;

Or. en

Изменение 236
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 2 – член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Във водите до 100 морски мили от 
изходните линии на Азорските острови, 
Мадейра и Канарските острови 
съответните държави членки могат от 
1 януари 2013 г. до 31 декември 2022 г.
да ограничат риболова до кораби, които 
са регистрирани в пристанищата на 
посочените острови. Ограниченията не 
се прилагат за кораби на Съюза, които 
традиционно извършват риболов в 
посочените води, доколкото тези кораби 
не надвишават традиционно 

3. Във водите до 200 морски мили от 
изходните линии на Азорските острови, 
Мадейра и Канарските острови 
съответните държави членки могат да 
ограничат риболова до кораби, които са 
регистрирани в пристанищата на 
посочените острови. Ограниченията не 
се прилагат за кораби на Съюза, които 
традиционно извършват риболов в 
посочените води, доколкото тези кораби 
не надвишават традиционно 
упражняваното риболовно усилие. 
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упражняваното риболовно усилие. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

Държавите членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

Or. pt

Изменение 237
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 2 – член 6 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Държавите членки могат да 
приемат специални мерки за 
съхранение в надлежно установените 
райони от зоните, определени в 
параграфи 2 и 3, с цел опазването на 
морските биологични ресурси от 
отрицателното въздействие на някои 
риболовни дейности. Държавите 
членки уведомяват Комисията за 
ограниченията, въведени съгласно 
настоящия параграф.

Or. pt

Изменение 238
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките за опазване на морските 
биологични ресурси могат да включват 
следното:

Мерките за опазване и устойчиво 
управление на морските биологични 
ресурси включват някое или всички от 
долуизброените:

Or. en
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Обосновка

Мерките за опазване трябва да имат задължителен характер, за да се гарантира 
пълното им прилагане.

Изменение 239
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките за опазване на морските 
биологични ресурси могат да включват 
следното:

Мерките за опазване на морските 
биологични ресурси включват следното:

Or. en

Изменение 240
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерките за опазване на морските 
биологични ресурси могат да включват 
следното:

Мерките за опазване, управление и 
устойчива експлоатация на морските 
биологични ресурси включват следното:

Or. en

Изменение 241
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определяне на цели за устойчива б) определяне на цели за устойчиво 
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експлоатация на запасите; управление на запасите;

Or. en

Обосновка

Устойчивото управление на морските ресурси не се ограничава до експлоатация и 
обхваща доброто разпореждане с рибните запаси.

Изменение 242
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) определяне на цели за устойчива 
експлоатация на запасите;

б) определяне на цели за устойчива 
експлоатация на запасите, 
включително възстановяване и 
поддържане на популациите от 
всички запаси от уловени видове над 
нивата, позволяващи достигането на 
максимален устойчив улов или 
съответната приблизителна 
стойност до 2015 г. и над нивата, 
позволяващи достигането на 
максимален икономически улов до 
2020 г. и гарантиращи постепенното 
въвеждане на допълнителни 
стандарти, свързани с управлението 
на многовидовия и екосистемен 
риболов;

Or. en

Изменение 243
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) приемането на мерки ще 
допринесе за постигането и 
поддържането на добро екологично 
състояние най-късно до 2020 г. 
съгласно разпоредбите на Директива 
2008/56/ЕО, включително по-
специално на факта, че 
наблюдаваното при всички запаси от 
уловени видове разпределение по 
възраст и размер е показателно за 
наличието на здрав запас и на 
дескриптори 1, 2, 3, 4, 6, 9 и 10.

Or. en

Изменение 244
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква бб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) приемането на мерки, които да 
допринесат за прилагането от 
държавите членки на Директива 
92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО;

Or. en

Изменение 245
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква бв) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бв) създаването на рибни резервати 
съгласно разпоредбите на настоящия 
регламент;
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Or. en

Изменение 246
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) приемане на мерки с цел адаптиране 
на броя на риболовните кораби и/или 
видовете риболовни кораби към 
наличните възможности за риболов;

в) приемане на мерки с цел адаптиране 
на броя на риболовните кораби и/или 
количеството на разположените 
риболовни уреди, и/или видовете 
риболовни кораби към наличните 
възможности за риболов;

Or. en

Изменение 247
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) приемане на мерки за целите на 
ограничаването или налагането на 
условия при упражнението на някои 
риболовни дейности;

Or. pt

Изменение 248
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на мерки за 
насърчаване, в това число мерки от 
икономически характер, за развитие на
по-селективен риболов или на риболов с 
по-слабо въздействие;

г) установяване на мерки за 
насърчаване, в това число мерки от 
икономически характер и под формата 
на достъп до риболовни 
възможности, за насърчаване на 
прехода към по-селективен, 
икономичен откъм разход на гориво 
риболов или на риболов с по-слабо 
въздействие;

Or. en

Обосновка

Рибата е обществен ресурс и по принцип тези, които предоставят по-висока
стойност на обществото, т.е. риба по по-устойчив начин, следва да бъдат 
възнаградени с възможност за риболов.

Изменение 249
Peter van Dalen

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на мерки за 
насърчаване, в това число мерки от 
икономически характер, за развитие на 
по-селективен риболов или на риболов с 
по-слабо въздействие;

г) установяване на мерки за 
насърчаване, в това число мерки от 
икономически характер, за да се 
позволи развитието на по-селективен 
и иновативен риболов или на риболов с 
по-слабо въздействие;

Or. nl

Изменение 250
Corinne Lepage

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква г)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на мерки за 
насърчаване, в това число мерки от 
икономически характер, за развитие на
по-селективен риболов или на риболов 
с по-слабо въздействие;

г) установяване на мерки и стимули, в 
това число мерки от икономически 
характер, за насърчаване на прехода 
към устойчив, по-селективен риболов и
към риболов с по-слабо въздействие и 
на рибарство от полза за 
крайбрежните общности;

Or. en

Изменение 251
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) установяване на мерки за 
насърчаване, в това число мерки от 
икономически характер, за развитие на 
по-селективен риболов или на риболов с 
по-слабо въздействие;

г) установяване на мерки за 
насърчаване, в това число 
преференциален достъп до 
възможности за риболов и други
икономически мерки, за развитие на по-
селективен риболов или на риболов с 
по-слабо въздействие;

Or. en

Изменение 252
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква да) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) установяване на референтни 
размери на опазване;

Or. en
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Изменение 253
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква ж) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) приемане на мерки относно 
задължението за разтоварване на сушата 
на целия улов;

ж) приемане на мерки относно 
задължението за разтоварване на сушата 
на целия улов и на мерки, целящи да се 
избегне и намали съпътстващият
улов, както и премахването на 
изхвърления улов съгласно член 3 и 
член 15;

Or. en

Изменение 254
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) налагане на задължения относно 
събирането на данни, включително 
събирането на данни относно 
състоянието на морските биологични 
ресурси и морската екосистема и 
въздействието на риболова и 
аквакултурата върху тях;

Or. en

Изменение 255
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква з)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) изпълнение на пилотни проекти, 
отнасящи се за други видове техники на 
управление на риболова.

з) изпълнение на пилотни проекти, 
отнасящи се за други видове техники на 
управление на риболова и селективни 
риболовни уреди със слабо 
въздействие, и риболовни техники.

Or. en

Изменение 256
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1 – буква з) – точка i) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) всяка друга подходяща мярка, 
предложена от държавата членка и 
одобрена от Комисията.

Or. en

Обосновка

Това гарантира гъвкавост.

Изменение 257
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ако държава членка не постигне 
очакваните резултати от мерките по 
този член, това ще доведе до 
прекъсването или спирането на 
финансовата помощ, предоставена на 
тази държава членка по силата на 
общата политика в областта на 
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рибарството. Тези мерки са 
съразмерни с естеството, степента, 
продължителността и 
повторяемостта на неспазването.

Or. en

Изменение 258
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Създаване на рибни резервати

1. С цел да се предотврати колапс в 
рибния запас и да се повиши 
възпроизводството на рибата в 
морето, както и за да се опазят, 
поддържат и управляват рибните 
запаси и за да се защитят живите 
водни ресурси и морски екосистеми, а 
също като част от подхода на 
предпазливост държавите членки 
създават рибни резервати за целите 
на опазването на рибата, в това 
число на основните рибни 
местообитания, по-специално зоните 
за растеж на малките риби, 
изхвърляне на хайвера и прехрана на 
рибните запаси;
2. В рамките на една година от 
влизането на настоящия регламент в 
сила държавите членки 
идентифицират и определят 
възможно най-много зони, необходими 
за създаването на цялостна мрежа 
от рибни резервати, спомената в 
параграф 1 по-горе във води под 
суверенитета и юрисдикцията на 
държавите членки и съставляваща 
поне 20 % от крайбрежните 
териториални води във всяка 



PE483.857v01-00 82/105 AM\895055BG.doc

BG

държава членка и уведомява 
Комисията за тези зони;
3. Въз основа на съответната научна 
информация държавите членки 
могат да разширят съществуващите 
определени зони или да определят 
допълнителни рибни резервати в 
рамките на своите териториални 
води след 1 януари 2016 г.;
4. Мерките и решенията, споменати 
в параграфи 2 и 3 по-горе, се 
съобщават на Комисията наред с 
налагащите ги научни, технически, 
социални и правни причини и се 
оповестяват;
5. Компетентните власти на 
съответните държави членки 
решават дали рибните резервати, 
определени съгласно параграфи 1—3, 
ще са заобиколени от зона или зони с 
ограничена риболовна дейност и 
решават, след като са уведомили 
Комисията за риболовните уреди, 
които може да се използват в тези 
зони, а също и за подходящите мерки 
за управление и приложените там 
технически правила, които трябва да 
са поне толкова строги колкото 
законодателството на ЕС. Тази 
информация е обществено достояние;
6. Ако риболовен съд преминава през 
рибен резерват, той трябва да 
отговаря на следните условия:
Всички риболовни уреди на борда 

трябва да са завързани и прибрани по 
време на превоза, по-специално:
- мрежи, тежести и подобни 
принадлежности се разкачват от 
техните тралови бордове, теглещи и 
влачещи въжета и корди;
- мрежи, които са на или над 
палубата надеждно се завързват и 
прибират;
- въжетата майка се прибират на по-
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долните палуби.
7. Ако има свидетелства за 
изместване в рамките на една година 
от създаването на рибния резерват 
или мрежата от рибни резервати, 
тогава държавата членка предприема 
мерки, за да гарантира постигането 
на целите на рибните резервати, 
изложени в параграф 1 и за да защити 
и осигури положителното 
въздействие от рибните резервати в 
зони извън тези, в които риболовът е 
забранен, както и информира 
Комисията по отношение на 
мерките, като тази информация е 
публично достъпна;
8. Ако Комисията прецени, че 

определените рибни резервати не са 
достатъчно висока степен на защита 
за съответните рибни запаси и 
морски биологични екосистеми, 
тогава посредством делегирани 
актове, приети в съответствие с 
член 55, тя приема допълнителни 
мерки.

Or. en

Изменение 259
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Техническите мерки могат да включват 
следното:

Техническите мерки включват следното:

Or. en

Изменение 260
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) размер на окото на мрежите и правила 
относно използването на риболовни 
уреди;

а) мерки за насърчаване на по-
селективни по отношение на размер и 
видове уреди със слабо въздействие 
върху дънната зона, които могат да 
включват:
i) размер на окото на мрежите и 

правила относно използването на 
риболовни уреди;

ii) изменения или допълнителни 
устройства за подобряване на 
селективността или за намаляване на 
въздействието върху дънната зона;
iii) изменения или допълнителни 
устройства за намаляване на 
инцидентния улов на застрашени, 
изчезващи, защитени и нецелеви 
видове;

Or. en

Изменение 261
Rovana Plumb

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) забрани за употребата на някои 
риболовни уреди в определени райони 
или през определени сезони;

в) забрани за употребата на някои 
видове техническо оборудване, 
включително риболовни уреди в 
определени райони или през определени 
сезони;

Or. ro
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Изменение 262
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) забрани за употребата на някои 
риболовни уреди в определени райони 
или през определени сезони;

в) забрани за употребата на някои 
видове кораби или риболовни уреди,
постоянни или в определени райони 
или през определени сезони;

Or. en

Изменение 263
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) забрана или ограничаване на 
риболовните дейности в определени 
зони и/или периоди;

г) забрана или ограничаване на 
риболовните дейности в определени 
зони и/или периоди, в това число 
зоните на изхвърляне на хайвер и 
растеж на запасите от риба и 
ракообразни животни;

Or. en

Обосновка

Намалелите и застрашени запаси от риба и ракообразни животни трябва да бъдат 
конкретно идентифицирани и защитени съгласно този регламент, за да се подпомогне 
възстановяването на тези запаси, които впоследствие да бъдат управлявани правилно 
и така, че впоследствие да бъдат годни за улов благодарение на пълния им потенциал 
(т.е. на максималните равнища на изобилие).

Изменение 264
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) забрана или ограничаване на 
риболовните дейности в определени 
зони и/или периоди;

г) забрана или ограничаване на 
риболовните дейности в определени 
зони и/или периоди, в това число 
мерки за защита на зоните за 
изхвърляне на хайвер, растеж и 
хранене на малките риби, за да се 
гарантира, че рибните запаси се 
поддържат или възстановяват над 
нивата, позволяващи достигането на 
максимален устойчив улов до 2015 г.;

Or. en

Изменение 265
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) мерки, които целят намаляването 
на съпътстващия улов;

Or. en

Изменение 266
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) забрана или ограничение на 
употребата на разрушаващи дъното 
риболовни уреди, като дънни тралове;

Or. en



AM\895055BG.doc 87/105 PE483.857v01-00

BG

Изменение 267
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква гб) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) действия, предназначени за 
защита на бентоса и морското дъно;

Or. en

Изменение 268
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) изисквания за риболовните кораби да 
прекратят дейностите си в дадена зона в 
продължение на определен минимален 
период, за да се защити временното 
струпване на уязвими морски ресурси;

д) изисквания за риболовните кораби да 
прекратят дейностите си в дадена зона в 
продължение на определен минимален 
период, за да се защитят рибните 
местообитания и за да се съхрани 
тяхната роля при оказването на 
подкрепа за биологичните нужди на 
рибните видове;

Or. en

Обосновка

Разяснение на целите и резултатите от временно затворените за риболов зони.

Изменение 269
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква е)



PE483.857v01-00 88/105 AM\895055BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) специфични мерки, предназначени за 
намаляване на въздействието на 
риболовните дейности върху морските 
екосистеми и видовете, които не са 
обект на улов;

е) специфични мерки, предназначени за 
намаляване на въздействието на 
риболовните дейности върху морските 
екосистеми и видовете, които не са 
обект на улов, в това число мерки за 
намаляването на съпътстващия улов, 
защитата на целостта на морското 
дъно, което защитава 
функционирането на морските 
хранителни вериги и намалява 
смущенията при взаимодействието 
между видовете в рамките на 
морската екосистема;

Or. en

Изменение 270
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) други технически мерки, насочени 
към защита на морското биологично 
разнообразие.

ж) други технически мерки, насочени 
към защита на морското биологично 
разнообразие и морските екосистеми, 
по-специално на уязвимите морски 
ресурси;

Or. en

Изменение 271
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1 – буква жа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) конкретни мерки за намаляване 
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на замърсяването на морето и 
морските отпадъци в резултат на 
риболов.

Or. en

Изменение 272
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че мерките, 
споменати в параграф 1, се 
предприемат своевременно. Ако 
мерките се забавят безпричинно или 
не допринасят достатъчно за 
опазването на морските биологични 
ресурси или морските екосистеми, 
Комисията приема такива мерки 
посредством делегирани актове 
съгласно член 55.

Or. en

Изменение 273
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 8 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държава членка не постигне 
очакваните резултати от мерките по 
този член, това ще доведе до 
прекъсването или спирането на 
финансовата помощ, предоставена на 
тази държава членка по силата на 
общата политика в областта на 
рибарството. Тези мерки са 
съразмерни с естеството, степента, 
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продължителността и 
повторяемостта на неспазването.

Or. en

Изменение 274
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Европейският парламент и 
Съветът, на основание на 
обикновената законодателна 
процедура, приоритетно приемат
най-късно до 2015 г. многогодишни 
планове за всички уловени видове, за да
се поддържат или възстановяват
всички запаси от уловени видове над 
нивата, позволяващи постигането на 
максимален устойчив улов до 2020 г. и 
над нивата, позволяващи 
постигането на максимален 
икономически улов до 2020 г., и за да се 
постигне добро състояние на 
околната среда до 2020 г.

Or. en

Изменение 275
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф -1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1а. Когато независимо от целевите 
мерки за възстановяване на запасите, 
целта за поддържане или 
възстановяване на рибните запаси 
над нивата, позволяващи 
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постигането на максимален устойчив 
улов до 2015 г. не могат да бъдат 
достигнати за един или повече 
запаси:
а) поради пропуски в данните, могат 
да се приемат стандарти за 
приблизителни стойности съгласно 
критериите и методологичните 
стандарти за добро екологично
състояние на морските води за 
Рамковата директива за морската 
стратегия (Директива 2008/56/ЕО), а 
смъртността от риболов 
превантивно се намалява 
допълнително. Държавите членки и 
Комисията оценяват и разглеждат 
бариери за проучвания и познания, за 
да гарантират, че допълнителната 
информация се предоставя възможно 
най-скоро.
б) поради сериозното намаляване на 
запаса се въвеждат мерки за 
допълнително управление в 
контекста на многогодишните 
планове, включително, но не само, 
поради допълнителното намаляване 
на смъртността от риболов, 
затворени зони и затворени сезони с 
оглед възстановяването и 
поддържането на популацията над 
нивата, позволяващи постигането на 
максимален устойчив улов възможно 
най-бързо от биологическа гледна 
точка и най-късно до 2020 г.
в) поради смесеното естество на 
риболова, управлението се направлява 
от научни препоръки, свързани с най-
уязвимите целеви видове по 
отношение на биомасата на 
изхвърлящия хайвер запас, 
разпределението по възраст и размер 
и други подходящи дескриптори.

Or. en
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Изменение 276
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като приоритет се определят 
многогодишните планове, които 
предвиждат мерки за опазване с цел 
поддържане или възстановяване на 
рибни запаси над нивата, 
позволяващи максимален устойчив 
улов.

заличава се

Or. en

Изменение 277
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като приоритет се определят 
многогодишните планове, които 
предвиждат мерки за опазване с цел 
поддържане или възстановяване на 
рибни запаси над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

1. Най-късно до 2015 г. се определят 
многогодишните планове, които 
предвиждат мерки за опазване с цел 
поддържане или възстановяване на 
рибни запаси над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов и които 
поддържат целостта на морските 
екосистеми.

Or. en

Обосновка

Поставя се общ краен срок до 2015 г. за многогодишните планове и се гарантира, че 
те включват екосистемния подход.

Изменение 278
Kārlis Šadurskis
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Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като приоритет се определят
многогодишните планове, които 
предвиждат мерки за опазване с цел 
поддържане или възстановяване на 
рибни запаси над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

1. Определят се многогодишните 
планове, които предвиждат мерки за 
опазване с цел поддържане или 
възстановяване на рибни запаси над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов:
i) в срок до 2015 г. за всички запаси от 
улавяни видове, които вече са 
включени в планове за възстановяване 
или управление;
ii) в срок до 2015 г. за всички други 
запаси от улавяни видове във водите 
на Съюза.

Or. en

Изменение 279
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като приоритет се определят 
многогодишните планове, които 
предвиждат мерки за опазване с цел 
поддържане или възстановяване на 
рибни запаси над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

1. Като приоритет се определят 
многогодишните планове, които 
предвиждат мерки за опазване с цел 
поддържане или възстановяване на 
рибни запаси над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов. В рамките 
на пет години от влизането на 
настоящия регламент в сила се 
приемат планове за всички регулирани 
запаси и риболовни райони и 
дейности.

Or. en
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Изменение 280
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Като приоритет се определят 
многогодишните планове, които 
предвиждат мерки за опазване с цел 
поддържане или възстановяване на 
рибни запаси над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

1. За всички риболовни райони в срок 
до 2015 г. се определят многогодишните 
планове, които предвиждат 
адаптирането на процента на 
смъртност от риболов, който ще 
доведе до възстановяването или 
поддържането на биомасата от 
всички запаси над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов и които 
поддържат или възстановяват 
издръжливостта на морската 
екосистема.

Or. en

Изменение 281
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) базата за определяне на 
възможностите за риболов за 
съответните рибни запаси въз основа 
на предварително зададени референтни 
равнища на опазване; и

а) базата за определяне на 
възможностите за риболов за всички 
запаси от улавяни видове въз основа на 
предварително зададени референтни 
равнища на опазване и без да се 
надвишава посоченото в научните 
препоръки равнище и която е в 
съгласие с поддържането или 
възстановяването на популациите от 
рибни запаси над нивата, 
позволяващи постигането на 
максимален устойчив улов до 2015 г., 
над нивата, позволяващи 
постигането на максимален 
икономически улов до 2020 г. и за 
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постигането и поддържането на 
добро екологично състояние в 
морската среда на Общността до 
2020 г.; и

Or. en

Изменение 282
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерките, които осигуряват 
събирането на подходящи данни, за да 
се позволи точната научна оценка на 
запасите от улавяни видове.

Or. en

Изменение 283
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 2 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки за възстановяването и 
поддържането на добро състояние на 
околната среда.

Or. en

Изменение 284
Daciana Octavia Sârbu

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 2 – буква ба) (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) мерки, които са съвместими с 
морските стратегии за 
възстановяването и поддържането 
на добро екологично състояние на 
водите в ЕС, съгласно определението 
в Директива 2008/56/ЕО и Решение 
2010/477/ЕС на Комисията.

Or. en

Обосновка

Съгласно Рамковата директива за морската стратегия държавите членки се 
задължават да приемат морски стратегии, които наред с друго, съдържат програма 
от мерки, целящи постигането на добро състояние на околната среда. Мерките, 
предприети съгласно многогодишните планове, са съвместими с тези стратегии и 
трябва да се координират в рамките на региона.

Изменение 285
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е възможно, многогодишните 
планове обхващат риболовни дейности, 
експлоатиращи единични рибни запаси, 
или риболовни дейности, 
експлоатиращи комбинация от запаси, 
като надлежно се отчита 
взаимодействието между запасите и 
дейностите.

3. Когато е възможно, многогодишните 
планове обхващат риболовни дейности, 
експлоатиращи единични рибни запаси, 
или риболовни дейности, 
експлоатиращи комбинация от запаси, 
като надлежно се отчита 
взаимодействието между запасите и 
дейностите и морската среда в по-общ 
план.

Or. en

Изменение 286
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е възможно, многогодишните 
планове обхващат риболовни дейности, 
експлоатиращи единични рибни запаси, 
или риболовни дейности, 
експлоатиращи комбинация от запаси, 
като надлежно се отчита 
взаимодействието между запасите и 
дейностите.

3. Когато е възможно, многогодишните 
планове обхващат риболовни дейности, 
експлоатиращи единични рибни запаси, 
или риболовни дейности, 
експлоатиращи комбинация от запаси, в 
който случай управлението ще се 
направлява от научните препоръки за 
най-уязвимите запаси, като надлежно 
се отчита взаимодействието между 
запасите и дейностите.

Or. en

Изменение 287
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е възможно, многогодишните 
планове обхващат риболовни дейности, 
експлоатиращи единични рибни запаси, 
или риболовни дейности, 
експлоатиращи комбинация от запаси, 
като надлежно се отчита 
взаимодействието между запасите и 
дейностите.

3. Когато е възможно, многогодишните 
планове обхващат риболовни дейности, 
експлоатиращи единични рибни запаси, 
или риболовни дейности, 
експлоатиращи комбинация от запаси, 
като надлежно се отчита 
взаимодействието между запасите и 
дейностите. Като приоритет се 
разработват многогодишни планове 
за многовидовите запаси.

Or. en

Изменение 288
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Многогодишните планове се 
основават на подхода на предпазливост 
по отношение управлението на 
рибарството и отчитат по научно 
обоснован начин ограничеността на 
наличните данни и методи за оценка, 
както и всички количествено 
определени източници на несигурност.

4. Многогодишните планове следва да 
целят постигането на максимален 
устойчив улов. Такива планове се 
основават на подхода на предпазливост 
по отношение управлението на 
рибарството и отчитат по научно 
обоснован начин ограничеността на 
наличните данни и методи за оценка, 
както и всички количествено 
определени източници на несигурност.

Or. en

Изменение 289
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Многогодишните планове се 
основават на подхода на предпазливост 
по отношение управлението на 
рибарството и отчитат по научно 
обоснован начин ограничеността на 
наличните данни и методи за оценка, 
както и на всички количествено 
определени източници на несигурност.

4. Многогодишните планове се 
основават на най-добрите налични 
научни данни и използват подхода на 
предпазливост по научно обоснован 
начин в случай на ограниченост на 
наличните данни и методи за оценка, 
както и на всички количествено 
определени източници на несигурност.

Or. en

Обосновка

Многогодишните планове следва да се основават единствено на принципа на 
предпазливост при липсата на най-добрите налични научни данни.

Изменение 290
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Многогодишните планове се 
основават на подхода на 
предпазливост по отношение 
управлението на рибарството и
отчитат по научно обоснован начин 
ограничеността на наличните данни
и методи за оценка, както и всички 
количествено определени източници
на несигурност.

4. Многогодишните планове се 
основават на предпазливото 
управление на рибарството, така че 
когато съществува несигурност по 
отношение на научните данни 
управлението на рибарството да се 
извършва по-предпазливо, а липсата 
на подходящи научни данни да не се 
използва като основание за липса на
действие.

Or. en

Изменение 291
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Многогодишните планове се 
основават на подхода на предпазливост 
по отношение управлението на 
рибарството и отчитат по научно 
обоснован начин ограничеността на 
наличните данни и методи за оценка, 
както и всички количествено 
определени източници на несигурност.

4. Многогодишните планове се 
основават на принципа на 
предпазливост по отношение 
управлението на рибарството и отчитат 
по научно обоснован начин 
ограничеността на наличните данни и 
методи за оценка, както и всички 
количествено определени източници на 
несигурност.

Or. en

Изменение 292
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 4a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Във връзка с всички уловени видове, 
които още не са обхванати от 
многогодишния план, следва да се 
предприемат мерки, които да 
гарантират постигането на целите и 
принципите, заложени в членове 9 и 
10 на настоящия регламент;

Or. en

Изменение 293
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Многогодишните планове 
подлежат на междинен преглед в 
консултация със заинтересованите 
страни с цел да се извърши оценка на 
напредъка по отношение на 
постигането на техните цели; може 
да се правят предложения за тяхното 
изменение, ако има научни 
доказателства, че това би било 
целесъобразно, или ако има 
основателни опасения относно 
липсата на напредък по отношение 
на постигането на съгласуваните цел;

Or. en

Изменение 294
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 9 – параграф 4б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Ако държава членка не постигне 
очакваните резултати от мерките в 
съответствие с членове 9, 10 и 11, 
това ще доведе до прекъсването или 
спирането на финансовата помощ, 
предоставена от Съюза на тази 
държава членка по силата на общата 
политика в областта на 
рибарството.

Or. en

Изменение 295
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 3 – член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Многогодишните планове 
предвиждат до 2015 г. да се извърши 
адаптиране на процента на смъртността 
от риболов по начин, позволяващ 
възстановяването и поддържането на 
запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

1. Многогодишните планове 
предвиждат, когато е възможно до 
2015 г., да се извърши адаптиране на 
процента на смъртността от риболов по 
начин, позволяващ възстановяването и 
поддържането на запасите над нивата, 
позволяващи максимален устойчив 
улов, като се отчитат сложностите 
на смесения риболов.

Or. en

Изменение 296
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Многогодишните планове 1. Многогодишните планове 
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предвиждат до 2015 г. да се извърши 
адаптиране на процента на смъртността 
от риболов по начин, позволяващ 
възстановяването и поддържането на 
запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

предвиждат до 2015 г. да се извърши 
адаптиране на процента на смъртността 
от риболов, като така се цели
възстановяването и поддържането на 
търговските запаси над нивата, 
позволяващи максимален устойчив 
улов.

Or. en

Обосновка

Постигането на максимален устойчив улов (MSY) до 2015 г. е нереалистично и следва
да се замени от fMSY и впоследствие, когато е възможно, от bMSY.

Изменение 297
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Многогодишните планове 
предвиждат до 2015 г. да се извърши 
адаптиране на процента на смъртността 
от риболов по начин, позволяващ 
възстановяването и поддържането на 
запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

1. Многогодишните планове 
предвиждат да се извърши адаптиране 
на процента на смъртността от риболов
по начин, позволяващ възстановяването 
и поддържането на запасите над нивата, 
позволяващи максимален устойчив улов 
в срок до 2015 г. и над нивата, 
позволяващи постигането на 
максимален икономически улов до 
2020 г., като същевременно се 
допринася за постигането на добро 
екологично състояние за морските 
води, в съответствие с изискванията 
на Директива 2008/56/ЕО.

Or. en

Изменение 298
Bas Eickhout
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Предложение за регламент
Част 3 – член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Многогодишните планове 
предвиждат до 2015 г. да се извърши 
адаптиране на процента на смъртността 
от риболов по начин, позволяващ 
възстановяването и поддържането на 
запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

1. Многогодишните планове 
предвиждат до 2015 г. да се извърши 
адаптиране на процента на смъртността 
от риболов по начин, позволяващ, с 
голяма степен на вероятност,
възстановяването и поддържането на 
запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

Or. en

Изменение 299
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 3 – член 10 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Многогодишните планове целят 
постигането на такива нива на 
биомаса, които позволяват 
максимален устойчив улов до 2020 г.

Or. en

Изменение 300
Bas Eickhout

Предложение за регламент
Част 3 – член 10 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Многогодишните планове целят 
премахването на нежелания и 
контрабанден улов от запаси с 
търговска и нетърговска цел.
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Or. en

Изменение 301
Linda McAvan

Предложение за регламент
Част 3 – член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато не е възможно да се определи 
процентът на смъртността от риболов, 
който да възстановява и поддържа 
запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов, 
многогодишните планове предвиждат 
предохранителни мерки с цел да се 
осигури сравнима степен на опазване на 
съответните запаси.

2. Когато не е възможно да се определи 
процентът на смъртността от риболов, 
който е в съответствие с параграф 1, 
многогодишните планове предвиждат 
предохранителни мерки с цел да се 
осигури като минимум сравнима 
степен на опазване на съответните 
запаси и определят като цел 
възможно най-ранната от 
биологична гледна точка дата за 
постигането на нива на запасите, 
надвишаващи максималния устойчив 
улов.

Or. en

Обосновка

Когато не е възможно да се определи процентът на смъртността от риболов, които 
гарантират, че запасите ще достигнат максималния устойчив улов до 2015 г. поради 
сериозното намаление на запасите или липсата на данни, следва да се предприемат 
предпазни мерки, за да се гарантира пълното целево възстановяване на запасите.

Изменение 302
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато не е възможно да се определи 
процентът на смъртността от риболов, 
който да възстановява и поддържа 
запасите над нивата, позволяващи 

2. Когато поради несигурност на 
данните не е възможно да се определи 
процентът на смъртността от риболов, 
който да възстановява и поддържа 
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максимален устойчив улов, 
многогодишните планове предвиждат 
предохранителни мерки с цел да се 
осигури сравнима степен на опазване на 
съответните запаси.

запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов, 
многогодишните планове предвиждат 
предохранителни мерки с цел да се 
осигури сравнима степен на опазване на 
съответните запаси. Ще се приемат 
стандарти за приблизителни 
стойности съгласно критериите и 
методологичните стандарти за добро 
екологично състояние на морските 
води за Рамковата директива за 
морската стратегия (Директива 
2008/56/ЕО), а смъртността от 
риболов превантивно се намалява 
допълнително. Държавите членки и 
Комисията оценяват и разглеждат 
бариери за проучвания и познания, за 
да гарантират, че допълнителната 
информация се предоставя възможно 
най-скоро.

Or. en

Изменение 303
Julie Girling

Предложение за регламент
Част 3 – член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато не е възможно да се определи 
процентът на смъртността от риболов, 
който да възстановява и поддържа 
запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов, 
многогодишните планове предвиждат 
предохранителни мерки с цел да се 
осигури сравнима степен на опазване на 
съответните запаси.

2. Когато не е възможно да се определи 
процентът на смъртността от риболов, 
който е в съответствие с параграф 1, 
многогодишните планове предвиждат 
предохранителни мерки с цел да се 
осигури сравнима степен на опазване на 
съответните запаси и определят като 
цел възможно най-ранната от 
биологична гледна точка дата за 
постигането на нива на запасите, 
равни на максималния устойчив улов.

Or. en


