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Изменение 22
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Дял 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за създаване на многогодишен 
план за запаса от сьомга в Балтийския 
регион и за риболовните дейности по 
експлоатацията на този запас

Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 
СЪВЕТА за създаване на многогодишен 
план за запаса от сьомга в Балтийския 
регион и за риболовните дейности по 
управлението на този запас

Or. en

Изменение 23
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) В неотдавнашно научно становище 
на Международния съвет за изследване 
на морето (ICES) и Научния, технически 
и икономически комитет по рибарство 
(НТИКР) се посочва, че някои запаси от 
сьомга в реките от Балтийския регион са 
извън сигурните биологични граници и 
че следва да се разработи многогодишен 
план на европейско равнище.

(2) В неотдавнашно научно становище 
на Международния съвет за изследване 
на морето (ICES) и Научния, технически 
и икономически комитет по рибарство 
(НТИКР) се посочва, че някои запаси от 
сьомга в реките от Балтийския регион са 
извън сигурните биологични граници, 
че запасите от сьомга в около 
тридесет реки, които се вливат в 
Балтийско море, са застрашени, и че 
следва да се разработи многогодишен 
план на европейско равнище. 

Or. lt

Изменение 24
Riikka Manner
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) В съответствие с член 3, параграф 1, 
буква г) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
предложението попада под 
изключителната компетентност на 
Европейския съюз в областта на 
опазване на морските биологични 
ресурси. Тъй като сьомгата 
представлява анадромен вид, опазването 
на морските запаси от сьомга в 
Балтийския регион не може да бъде 
постигнато без да се предприемат мерки 
за защита на тези запаси през времето 
на живота им в реките. Следователно 
такива мерки за осигуряване на 
ефективното опазване на морските 
видове през целия им цикъл на 
мигриране също са от изключителната 
компетентност на Съюза и следва бъдат 
разгледани в многогодишния план.

(3) В съответствие с член 3, параграф 1, 
буква г) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
предложението попада под 
изключителната компетентност на 
Европейския съюз в областта на 
опазване на морските биологични 
ресурси. Тъй като сьомгата 
представлява анадромен вид, опазването 
на запасите от сьомга в Балтийския 
регион не може да бъде постигнато без 
постепенното премахване на 
риболова на сьомга от смесен запас, 
нито без да се предприемат мерки за 
защита на тези запаси през времето на 
живота им в реките. Следователно 
такива мерки за осигуряване на 
ефективното опазване на морските 
видове през целия им цикъл на 
мигриране също са от изключителната 
компетентност на Съюза и следва бъдат 
разгледани в многогодишния план.

Or. fi

Изменение 25
Riikka Manner

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В Директива 92/43/ЕИО за опазване 
на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна сьомгата е 
посочена като вид, който е от интерес за 
Европейския съюз, и следва да се 
определят мерки по посочената 
директива, за да се гарантира, че 

(4) В Директива 92/43/ЕИО за опазване 
на естествените местообитания и на 
дивата флора и фауна сьомгата е 
посочена като вид, който е от интерес за 
Европейския съюз, и следва да се 
определят мерки по посочената 
директива, за да се гарантира, че 
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експлоатацията на сьомгата е 
съвместима с благоприятното 
природозащитно състояние. 
Следователно е необходимо да се
гарантира, че мерките за защита на 
сьомгата, предприети според настоящия 
регламент, са съвместими и 
координирани с мерките, които се 
предприемат по споменатата директива.

експлоатацията на сьомгата е 
съвместима с благоприятното 
природозащитно състояние. 
Следователно е необходимо да се 
гарантира, че мерките за защита на 
сьомгата, предприети според настоящия 
регламент, са съвместими и 
координирани с мерките, които се 
предприемат по споменатата директива.
За да се постигне устойчив растеж 
на запасите от сьомга, риболовът на 
сьомга от смесени запаси следва 
постепенно да бъде премахнат и да 
бъде заменен с отделен риболов от 
всеки запас. Забраната на риболова с 
кораби с парагади също е начин за 
подобряване на запасите от сьомга, 
тъй като би довела до намаляване на 
изхвърлянето на сьомга с по-малки 
размери.

Or. fi

Изменение 26
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да се избегне рискът от 
невярно деклариране на улова на 
морска пъстърва и сьомга е 
необходимо за тези видове да се 
поддържа минимален размер на 
рибата за разтоварване с цел 
спазването на регламентите на ЕС, 
т.е. минимален размер на рибата за 
разтоварване 60 см за сьомгата и 50 
см за морската пъстърва.

Or. en
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Изменение 27
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като обаче възстановяването на 
запаса от сьомга в някои държави 
членки понастоящем може да е 
задължително и за да се даде време на 
държавите членки да се приспособят 
към тези изисквания, такова 
възстановяване, когато е различно от 
попълване на запаса и прякото 
зарибяване, следва да бъде разрешено 
по време на преходен период от седем
години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

(14) Тъй като обаче възстановяването на 
запаса от сьомга в някои държави 
членки понастоящем може да е 
задължително и за да се даде време на 
държавите членки да се приспособят 
към тези изисквания, такова 
възстановяване, когато е различно от 
попълване на запаса и прякото 
зарибяване, следва да бъде разрешено 
по време на преходен период от десет
години след влизането в сила на 
настоящия регламент. 

Or. lt

Изменение 28
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Значителна част корабите, 
извършващи риболов на сьомга по 
крайбрежието, са с дължина по-малка от 
10 m. По тази причина използването на 
риболовен дневник, както се изисква в 
член 14, и предварителното 
уведомление, както се изисква в член 17 
от Регламент (ЕО) № 1224/2009, следва 
да бъде разширено, така че да обхваща 
всички кораби.

(16) Значителна част корабите, 
извършващи риболов на сьомга по 
крайбрежието, са с дължина по-малка от 
10 m. По тази причина използването на 
риболовен дневник, както се изисква в 
член 14, и предварителното 
уведомление, както се изисква в член 17 
от Регламент (ЕО) № 1224/2009, следва 
да бъде разширено, така че да обхваща 
всички търговски риболовни кораби и 
кораби за услуги, използвани за 
риболов с въдици и за други видове 
риболов.

Or. en
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Изменение 29
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С оглед предоставянето на по-
добри и повече научни данни за запаса 
от сьомга е необходимо да се разреши
електрориболовът.

(18) С оглед предоставянето на по-
добри и повече научни данни за запаса 
от сьомга е необходимо да се проучи 
възможността за извършването на
електрориболов.

Or. en

Изменение 30
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) търговския риболов в Балтийско море 
и в реки, свързани с Балтийско море, на 
територията на държавите членки 
(наричани по-долу съответните държави 
членки);

а) търговския риболов и корабите за 
услуги в Балтийско море и в реки, 
свързани с Балтийско море, на 
територията на държавите членки 
(наричани по-долу съответните държави 
членки); 

Or. lt

Изменение 31
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) любителския риболов на сьомга в заличава се
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Балтийско море, когато този риболов 
се извършва от кораби, предоставящи 
услуги.

Or. en

Изменение 32
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) любителския риболов на сьомга в 
Балтийско море, когато този риболов 
се извършва от кораби, предоставящи 
услуги.

б) любителския риболов на сьомга в 
съответните държави членки, когато
той оказва значително въздействие.

Or. en

Изменение 33
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) любителския риболов на сьомга в 
Балтийско море, когато този риболов 
се извършва от кораби, предоставящи 
услуги.

б) любителския риболов на сьомга в 
Балтийско море и в реките на 
територията на държавите членки, 
които се вливат в Балтийско море.

Or. lt

Изменение 34
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) „запас от сьомга в Балтийския 
регион“ означава всички запаси от 
сьомга в Балтийско море и в реките от 
Балтийския регион, както от дивата, 
така и от отглежданата сьомга;

в) „запаси от сьомга в Балтийския 
регион“ означава всички запаси от 
сьомга в Балтийско море и в реките от 
Балтийския регион, както от дивата, 
така и от отглежданата сьомга;

Or. fi

Изменение 35
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква к)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „общ допустим улов“ (ОДУ) означава 
количеството от запаса от сьомга от 
Балтийския регион, което може да се 
лови и разтоварва всяка година.

к) „общ допустим улов“ (ОДУ) означава 
количеството сьомга, което може да се 
лови и разтоварва от търговски 
риболовни кораби в Балтийско море 
всяка година.

Or. en

Изменение 36
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) запасът от сьомга в Балтийския 
регион се експлоатира по устойчив 
начин в съответствие с принципа за 
максималния устойчив улов;

а) запасът от сьомга в Балтийския 
регион се управлява по устойчив начин 
в съответствие с принципа за 
максималния устойчив улов;

Or. en
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Изменение 37
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За реки с дива сьомга, в които са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
75 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от пет години от влизането в 
сила на настоящия регламент.

1. За реки с дива сьомга, в които са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
максимума от реално постижимия
капацитет за производство на млада 
сьомга за всяка река в срок от пет 
години от влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 38
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За реки с дива сьомга, в които не са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
50 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от пет години и 75 % — в 
срок от десет години от влизането в 
сила на настоящия регламент.

2. За реки с дива сьомга, в които не са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
50 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от пет години и 
максималния реално постижим 
капацитет за производство на млада 
сьомга — в срок от десет години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. en
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Изменение 39
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След срок от десет години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент производството на дива 
млада сьомга трябва да бъде 
поддържано на ниво най-малко 75 % от 
потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга във всяка 
река с дива сьомга.

3. След срок от десет години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент производството на дива 
млада сьомга трябва да бъде 
поддържано на ниво от максималния 
реално постижим капацитет за 
производство на млада сьомга във всяка 
река с дива сьомга.

Or. en

Изменение 40
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Годишният ОДУ за запаси от 
сьомга в реки с дива сьомга не 
надвишава равнището, 
съответстващо на процента 
смъртност от риболов, посочен в 
параграф 2.

заличава се

2. Всяка от държавите членки 
определя процента смъртност от 
риболов за запасите от сьомга в 
реките с дива сьомга в съответствие 
с конкретните цели, определени в 
член 5, и експертните мнения на 
НТИКР и ICES, като се подлага на 
редовна преоценка от тези органи, 
когато има на разположение повече 
информация или когато 
характеристиките на реката се 
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променят. За тази цел държавите 
членки вземат предвид потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга, изчислен от ICES за всяка 
река на базата на съответните 
конкретни параметри на реката, 
като той се подлага на редовна 
преоценка от този орган, когато има 
на разположение повече информация 
или когато характеристиките на 
реката се променят.
3. В срок до една година след 
влизането в сила на настоящия 
регламент съответните държави 
членки публикуват и ежегодно 
преразглеждат процента смъртност 
от риболов в реките с дива сьомга и 
съответния ОДУ на сьомга в зоната 
със свободен достъп на техните 
уебсайтове, създадени в 
съответствие с член 114 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета. 
4. На всеки три години Комисията 
оценява съвместимостта и 
ефективността на мерките, 
предприети от държавите членки 
съгласно настоящия член, на базата 
на общите и конкретните цели, 
посочени в членове 4 и 5.
5. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 26, за да 
определи процента смъртност от 
риболов и/или съответния ОДУ за 
реки с дива сьомга и/или да забрани 
съответния риболов, ако 
съответните държави членки не са 
публикували мерките, посочени в 
параграфи 1, 2 и 3, в рамките на 
определения срок след влизането в 
сила на настоящия регламент.
6. Комисията се упълномощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 26, за да 
определи процента смъртност от 
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риболов и/или съответния ОДУ за 
реки с дива сьомга и/или да забрани 
съответния риболов, ако на базата на 
оценка, извършена в съответствие с 
параграф 4, мерките на държавите 
членки бъдат счетени за 
несъвместими с общите и 
конкретните цели, посочени в 
членове 4 и 5, или за подходящи за 
постигането им.
7. Приетите от Комисията мерки 
целят да се осигури, че общите и 
конкретните цели, посочени в членове 
4 и 5, бъдат постигнати. С 
приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавите 
членки престават да действат.

Or. en

Изменение 41
Justas Vincas Paleckis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Приетите от Комисията мерки целят 
да се осигури, че общите и конкретните 
цели, посочени в членове 4 и 5, бъдат 
постигнати. С приемането на 
делегирания акт от Комисията мерките 
на държавите членки престават да 
действат.

7. Приетите от Комисията мерки целят 
да се осигури, че общите и конкретните 
цели, посочени в членове 4 и 5, ще 
бъдат постигнати. С приемането на 
делегирания акт от Комисията мерките 
на държавите членки престават да 
действат. За да се постигне 
устойчивост на риболовната 
дейност, се укрепва доверието и се 
подобряват начините за комуникация 
между заинтересованите страни.

Or. en
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Изменение 42
Justas Vincas Paleckis

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Мерките, предприети за 
възстановяването на генетичната 
цялост и разнообразието на запасите 
от сьомга в Балтийския регион, не 
оказват неоправдано въздействие 
върху икономическите и социалните 
условия в риболовните региони.

Or. en

Изменение 43
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Годишният ОДУ за запасите от 
сьомга в морето не надвишава 
равнището, което съответства на 
процент смъртност от риболов от 0,1.

1. Годишният ОДУ за запасите от 
сьомга в морето не надвишава 
равнището, което съответства на 
процент смъртност от риболов от 0,25.

Or. en

Изменение 44
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уловът на сьомга в реки и морета 
отвъд базовата линия се премахва 
постепенно. Риболовното усилие за 
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сьомга следва да се намали с 50 % в 
срок до три години от влизането в 
сила на настоящия регламент, а 
уловът следва да бъде забранен до 
четири години от влизането му в 
сила.

Or. fi

Обосновка

Риболовът на сьомга от смесен запас не е устойчив и поради това следва да бъде 
преустановен напълно след изтичането на определен преходен период.

Изменение 45
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Годишният ОДУ за запасите от 
сьомга в морето не надвишава 
равнището, което съответства на 
процент смъртност от риболов от 0,1.

1. Годишният ОДУ за запасите от 
сьомга в морето не надвишава 
равнището, което съответства на 
процент смъртност от риболов от 0,1.

Уловът на сьомга в реки и морета в 
базовата линия се намалява в срок от 
шест години от влизането в сила на 
настоящия регламент и се оценява в 
рамките на осем години от влизането 
в сила на същия.
С цел да се даде възможност на 
популацията от дива сьомга да 
надхвърли размера на максималния 
устойчив улов, уловът на сьомга по 
време на размножителния период 
следва да бъде забранен в районите на 
естествено размножаване.

Or. en
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Изменение 46
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 8 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прилагане на националната квота върху 
кораби за услуги

Прилагане на националната квота върху 
кораби за услуги и любителския 
риболов

Or. en

Изменение 47
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Сьомгата, уловена в морето от кораби 
за услуги, се приспада от националната 
квота.

1. Сьомгата, уловена в морето от кораби 
за услуги и чрез крайбрежен и речен 
любителски риболов, се приспада от 
националната квота.

Or. en

Обосновка

Любителският риболов не е включен в настоящото определяне на риболовната квота, 
а той също следва да се отчита и регулира на национално равнище.

Изменение 48
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Минимален размер на рибата за 
разтоварване за сьомгата и морската 
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пъстърва. Минималният размер на 
рибата за разтоварване е 60 см за 
сьомгата и 50 см за морската 
пъстърва.

Or. en

Изменение 49
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В срок до две години след влизането в 
сила на настоящия регламент 
съответните държави членки определят 
национални технически мерки за 
опазване на реките с дива сьомга, в 
които към момента на влизане в сила на 
настоящия регламент не са достигнати 
50 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга.

1. В срок до две години след влизането в 
сила на настоящия регламент 
съответните държави членки определят, 
спазват и, ако е целесъобразно, 
подобряват съществуващите
национални технически мерки за 
опазване на реките с дива сьомга, в 
които към момента на влизане в сила на 
настоящия регламент не са достигнати 
50 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга.

Or. en

Изменение 50
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Попълването на запаса от сьомга 
може да се извършва единствено в реки 
с дива сьомга. Броят на пуснатите 
млади екземпляри във всяка река не 
следва да надвишава прогнозирания 
потенциален капацитет на реката за 
производство на млада сьомга.

1. Попълването на запаса от сьомга 
може да се извършва в реки с дива 
сьомга, а по време на преходния период 
и в устията. Броят на пуснатите 
дребни риби във всяка река не следва да 
надвишава прогнозирания потенциален 
капацитет на реката за производство на 
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млада сьомга.

Or. fi

Обосновка

Забраната на задължителното зарибяване сама по себе си няма да реши проблемите 
със запасите от сьомга, тъй като не е ясно доказано, че зарибяването със сьомга 
създава съществени проблеми за генетичния фонд на дивата сьомга. Необходимо е да 
се развият допълнително алтернативни мерки за зарибяване, като коридори за 
преминаване на рибата и задължителната компенсация, като в дългосрочен план 
следва да е възможно зарибяването да се замени с тези алтернативни мерки.

Изменение 51
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Попълването на запаса се извършва 
по начин, който гарантира генетичното 
разнообразие на различните речни 
запаси от сьомга, като се вземат под 
внимание съществуващите риби в 
съответните и съседните реки, докато в 
същото време въздействието от 
попълването се увеличава в максимална 
степен.

2. Попълването на запаса се извършва 
по начин, който гарантира генетичното 
разнообразие на различните речни 
запаси от сьомга, като се вземат под 
внимание съществуващите риби в 
съответните и съседните реки, докато в 
същото време въздействието от 
попълването се увеличава в максимална 
степен. Зрелите риби са от същия 
речен басейн.

Or. en

Изменение 52
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Попълването на запаса се извършва 
по начин, който гарантира генетичното 

2. Попълването на запаса се извършва 
по начин, който гарантира генетичното 
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разнообразие на различните речни 
запаси от сьомга, като се вземат под 
внимание съществуващите риби в 
съответните и съседните реки, докато в 
същото време въздействието от 
попълването се увеличава в максимална 
степен.

разнообразие на различните речни 
запаси от сьомга, като се вземат под 
внимание съществуващите риби в 
съответните и съседните реки, докато в 
същото време въздействието от 
попълването се увеличава в максимална 
степен. Младата сьомга е от 
възможно най-близката река с дива 
сьомга.

Or. en

Изменение 53
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) реката има свободни водни пътища за 
миграция, подходящо качество на 
водата и местообитание, което е 
подходящо за възпроизводството и 
растежа на сьомгата;

а) реката или съответните части от 
нея имат свободни водни пътища за 
миграция, подходящо качество на 
водата и местообитание, което е 
подходящо за възпроизводството и 
растежа на сьомгата;

Or. en

Изменение 54
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) реката има свободни водни пътища
за миграция, подходящо качество на 
водата и местообитание, което е 
подходящо за възпроизводството и 
растежа на сьомгата;

а) сьомгата има възможност да 
мигрира, а реката има подходящо 
качество на водата и местообитание, 
което е подходящо за 
възпроизводството и растежа на 
сьомгата;
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Or. fi

Обосновка

Пригодените за сьомга реки не са съвсем безпрепятствени, но миграцията на сьомга 
може въпреки това да бъде възможна в тях, например с помощта на коридори за 
преминаване на рибата.

Изменение 55
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) зрелите риби са от същия речен 
басейн.

Or. en

Изменение 56
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква га)(нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) младата сьомга е от възможно 
най-близката река с дива сьомга.

Or. en

Изменение 57
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Прякото зарибяване може да се 
извършва и извън реките с потенциал 
за сьомга, в рамките на установената 
от ICES методология относно 
технологиите за развъждане и 
условията за зарибяване, с цел 
избягване на отрицателното 
въздействие от такова 
възстановяване върху популациите от 
дива сьомга.

Or. en

Изменение 58
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Преходен период заличава се
Мерки за възстановяване на запасите 
от сьомга, различни от тези, 
извършвани в съответствие с 
членове 12 и 13, могат да продължат 
до 7 години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 59
Riikka Manner

Предложение за регламент
Член 14 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за възстановяване на запасите от 
сьомга, различни от тези, извършвани в 

Мерки за възстановяване на запасите от 
сьомга, различни от тези, извършвани в 
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съответствие с членове 12 и 13, могат да 
продължат до 7 години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

съответствие с членове 12 и 13, могат да 
продължат до 15 години след влизането 
в сила на настоящия регламент.

Or. fi

Обосновка

Преходен период от седем години е твърде кратко време за въвеждането и 
разработването на алтернативни мерки.

Изменение 60
Rolandas Paksas

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за възстановяване на запасите от 
сьомга, различни от тези, извършвани в 
съответствие с членове 12 и 13, могат да 
продължат до 7 години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Мерки за възстановяване на запасите от 
сьомга, различни от тези, извършвани в 
съответствие с членове 12 и 13, могат да 
продължат до 10 години след влизането 
в сила на настоящия регламент. 

Or. lt

Изменение 61
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 14 от Регламент 
(ЕО) № 1224/2009 капитаните на 
риболовни кораби на Европейския съюз 
с всякаква дължина, които притежават 
разрешение за риболов на сьомга, 
трябва да водят дневник за своите 
операции в съответствие с правилата, 
определени в член 14 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009.

Чрез дерогация от член 14 от Регламент 
(ЕО) № 1224/2009 капитаните на 
риболовни кораби на Европейския съюз 
с всякаква дължина, които притежават 
разрешение за риболов на сьомга, 
трябва да водят дневник за своите 
операции в съответствие с правилата, 
определени в член 14 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009, с изключение на кораби 
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под флага на съответната държава 
членка с годишен улов на сьомга под 10 
тона и дължина под 12 метра, когато 
риболовът се осъществява 
изключително в териториални води и 
корабът не прекарва повече от 24 часа 
извън пристанището.

Or. en

Изменение 62
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 14 от Регламент 
(ЕО) № 1224/2009 капитаните на 
риболовни кораби на Европейския съюз 
с всякаква дължина, които притежават 
разрешение за риболов на сьомга, 
трябва да водят дневник за своите 
операции в съответствие с правилата, 
определени в член 14 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009.

Чрез дерогация от член 14 от Регламент 
(ЕО) № 1224/2009 капитаните на 
риболовни кораби на Европейския съюз 
с всякаква дължина, които притежават 
разрешение за риболов на сьомга, 
както и капитаните на търговски 
риболовни кораби и кораби за услуги 
на Европейския съюз, използвани за 
риболов с въдици и други видове 
риболов, трябва да водят дневник за 
своите операции в съответствие с 
правилата, определени в член 14 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Or. en

Изменение 63
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от въвеждащото 
изречение на член 17, параграф 1 от 

Чрез дерогация от въвеждащото 
изречение на член 17, параграф 1 от 
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Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните 
на риболовни кораби на Европейския 
съюз с всякаква дължина, които 
задържат сьомга и/или морска пъстърва 
на борда, незабавно след 
приключването на риболовната 
операция съобщават информацията по 
член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 на компетентните органи 
на своята държава членка на флага.

Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните 
на риболовни кораби на Европейския 
съюз с всякаква дължина, които 
задържат сьомга и/или морска пъстърва 
на борда, незабавно след 
приключването на риболовната 
операция съобщават информацията по 
член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 на компетентните органи 
на своята държава членка на флага, с 
изключение на кораби под флага на 
съответната държава членка с 
годишен улов на сьомга под 10 тона и 
дължина под 12 метра, когато 
риболовът се осъществява 
изключително в териториални води и 
корабът не прекарва повече от 24 часа 
извън пристанището.

Or. en

Изменение 64
Jolanta Emilia Hibner

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от въвеждащото 
изречение на член 17, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните 
на риболовни кораби на Европейския 
съюз с всякаква дължина, които 
задържат сьомга и/или морска пъстърва 
на борда, незабавно след 
приключването на риболовната 
операция съобщават информацията по 
член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 на компетентните органи 
на своята държава членка на флага.

Чрез дерогация от въвеждащото 
изречение на член 17, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните 
на търговски риболовни кораби и 
кораби за услуги на Европейския съюз, 
използвани за риболов с въдици и други 
видове риболов, с всякаква дължина, 
които задържат сьомга и/или морска 
пъстърва на борда, незабавно след 
приключването на риболовната 
операция съобщават информацията по 
член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 на компетентните органи 
на своята държава членка на флага.

Or. en



AM\899182BG.doc 25/27 PE486.132v02-00

BG

Изменение 65
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Задълженията, посочени в 
параграфи 1 и 2 на член 18, не се 
прилагат за кораби за услуги на 
държавите членки, чийто годишен 
улов на сьомга е по-малък от 10 тона. 
В тези случаи риболовът на сьомга 
следва да се контролира и данните се 
събират в съответствие с член 55 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Or. en

Изменение 66
Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Член 21 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) спазването на правилата във връзка с 
усвояването на квоти, разрешението за 
дейност и декларацията за улова от 
корабите за услуги;

б) спазването на правилата във връзка с 
усвояването на квоти, разрешението за 
дейност и декларацията за улова от 
корабите за услуги и от любителския 
риболов при използване на всякакви 
риболовни уреди;

Or. en

Изменение 67
Kartika Tamara Liotard

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целите на събирането на данни 
всяка група млада сьомга във всички 
реки с дива сьомга може да бъде 
изследвана чрез електрориболов преди 
да излезе са първи път в морето.

1. За целите на събирането на данни, 
след извършване на оценка на 
въздействието с положителен 
резултат, всяка група млада сьомга във 
всички реки с дива сьомга може да бъде 
изследвана чрез електрориболов преди 
да излезе са първи път в морето.

Or. en

Обосновка

С оглед на вредните последствия, които електрориболовът може да има за 
различните видове, е необходимо преди прилагането на този метод за събиране на 
данни върху застрашени видове, като някои сьомгови видове, да се извършва оценка на 
въздействието. Вредните последствия от електрориболова включват наранявания, 
забавяне на развитието, поведенчески изменения и намалена способност за успешно 
изхвърляне на хайвера.

Изменение 68
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 5 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– Salaca, Vitrupe, Peterupe, Irbe, Uzava, 
Saka

– Salaca

Or. en

Обосновка

Тези малки реки със сьомга не отговарят на критериите за реки с дива сьомга, 
посочени в предложението, тъй като популацията им е много малка, сьомгата не 
изхвърля хайвера си всяка година и не са налични исторически данни.

Изменение 69
Anna Rosbach
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка от съответните държави членки 
издава за своите кораби за услуги 
официален формуляр за попълване като 
декларация за улова. В този формуляр 
се съдържа най-малкото следната 
информация:

За да се ограничи неизвестното и 
нерегулирано премахване на сьомга от 
морето и значителното ѝ изхвърляне, 
всяка от съответните държави членки 
издава за своите кораби за услуги 
официален формуляр за попълване като 
декларация за улова. В този формуляр 
се съдържа най-малкото следната 
информация:

Or. en


