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КРАТКА ОБОСНОВКА

Неотложната необходимост от реформа на общата политика в областта на рибарството 
не би могла да бъде по-очевидна. Рибните запаси в европейските води намаляха 
драстично през последните десетилетия и съществува риск, че някои от тях могат да 
изчезнат напълно. Една от всеки четири риби, които са уловени, се разхищава, тъй като 
се изхвърля мъртва от кораба, и при все това понастоящем над 60 % от рибите, които се 
консумират в Европа, се внасят отвън. Въпреки че има прекалено много риболовни 
кораби и твърде малко риба, капацитетът на европейския флот продължава да се 
увеличава с 3 % годишно. Риболовният сектор почти не е печеливш и в много случаи 
той оцелява единствено благодарение на субсидии; значителните финансови 
затруднения благоприятстват краткосрочния начин на мислене и неустойчивите лоши 
практики, които нанесоха тежки щети на морската среда.  

Не е възможно да продължаваме по този начин.

Намаляването на рибните запаси е започнало много преди появата през 1983 г. на 
общата политика в областта на рибарството. Данните от миналото сочат, че в някои 
случаи риболовните флоти от дървени кораби с платна отпреди 100 години, зависещи 
от морските ветрове, са улавяли повече риба в сравнение с днешните 
високотехнологични кораби и че като цяло рибите са били много по-големи по размер.  

Прекомерният риболов датира отдавна, но в рамките на общата политика в областта на 
рибарството са положени малко усилия за ограничаването му. Вината се носи не от 
идеята за общи правила на ЕС, а от политиката и по-специално от нейното прилагане.  
Надделял е краткосрочният начин на мислене. Счита се, че решенията, взети на 
ежегодните срещи на министрите, по време на които се определят квотите, са довели до 
превишаване на препоръчаните от учените количества със средно 48 %. Вследствие на 
това броят на рибите, както и размерът на уловените риби, е по-малък. Настоящите 
практики не могат да осигурят устойчив източник на храни от моретата.

За щастие в нашите води могат да виреят много повече риби, отколкото има в момента, 
и не всяко решение е било погрешно. Намаляването на някои рибни запаси беше 
спряно и тенденцията беше обърната. В един малък, но нарастващ брой случаи 
политиката на ЕС успява да спомогне за възстановяване на рибните запаси до нива, 
превишаващи максималния устойчив улов. Това трябва да бъде нашата амбиция за 
всички рибни запаси.

Европейската комисия предлага широкообхватни реформи, които включват следните 
ключови елементи:

• установяване на дългосрочни планове за управление на всички запаси, с цел в 
срок до 2015 г. да се постигне максимален устойчив улов;

• ежегодно разпределяне на възможностите за риболов в тясно съответствие с 
научните препоръки или, при липсата на такива, с принципа на предпазните 
мерки;   
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• забрана за изхвърляне на мъртва риба, числяща се към търговските видове;

• въвеждането в Европа на основаващо се на права управление (прехвърляеми 
риболовни концесии или ПРК), предоставящо на рибарите търговски стимул за 
устойчив риболов и третиращо проблема със свръхкапацитета;

• слагане на край на микроуправлението от Брюксел, посредством 
децентрализация на всекидневните решения към регионалните органи, с оглед 
отчитане на обстоятелствата на място;

• изисквания за съобразяването от страна на европейската флота с високи 
стандарти при риболов във водите на трети страни;

• насърчаване на развитието на аквакултурата в Европа.

Европейската комисия инициира искането за промяна и докладчикът по становище 
приветства и подкрепя направените от нея предложения в настоящия 
проекторегламент.  При все това текстът не винаги изяснява как ще работят на 
практика предложените решения.  Необходими са допълнителни защитни мерки, които 
да гарантират постигането на целите и да насърчават устойчивостта, както и 
допълнителни мерки за обезпечаване на спазването.

Посредством измененията докладчикът по становище се стреми да постигне следните 
резултати:

• насърчаване на мерки, предназначени да възстановят рибните запаси;

• укрепване на водещата роля на дългосрочните планове за управление и 
ограничаване на способността на правителствата за пренебрегване на научните 
препоръки при определянето на годишните квоти;

• проправяне на пътя прилагането на забрана за изхвърляне за всички видове 
риба; 

• обезпечаване на по-силна защита за морската околна среда;

• демонстриране на това, че системите на основаващо се на права управление 
(ПРК) могат да бъдат оформени от държавите членки така, че да задоволяват 
националните приоритети и да защитават конкретни интереси;

• създаване на повече възможности за дребномащабните риболовни практики и за 
тези със слабо въздействие върху околната среда; 

• завишаване на стандартите за плавателните съдове на ЕС, ловуващи в чужди 
води;

• третиране на проблемите, свързани с развитието на аквакултурата;

• да се изтъкне, че политиката в областта на рибарството трябва да бъде прозрачна 
и открита за публичен контрол.
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При изготвяне на измененията докладчикът по становище приветства предложенията, 
направени от представителите на следните органи: Европейска комисия; 
правителствата на Дания, Франция, Исландия, Норвегия, Швеция и Обединеното 
кралство; Съвет за управление на аквакултурата; Балтийско море 2020; Birdlife; Client 
Earth; Greenpeace; New Under Ten Fishermen's Association; Ocean 2012; Oceana; Pew 
Environment Group, Организацията по прехраната и земеделието към ООН (FAO); 
WWF.  

При все това отговорността за направените предложения е изцяло негова. 

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните приканва 
водещата комисия по рибно стопанство да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за регламент
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

Or. en

Обосновка

Царува всеобщо съгласие, че трябва да насърчаваме устойчивите риболовни 
практики. Това изменение към първия член пояснява това и привежда формулировката 
в съответствие с Рамковата директива за морска стратегия.

Изменение

Предложение за регламент
 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 

б) насърчаването на устойчиви 
аквакултури в морска среда, 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 
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общата политика в областта на 
рибарството.

общата политика в областта на 
рибарството.

Or. en

Обосновка

Не е целесъобразно обхватът на общата политика в областта на рибарството да се 
разширява извън морските води, като в него се включат и всички сладководни води.

Изменение3

Предложение за регламент
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 
среда, осигуряват дългосрочни и 
устойчиви екологични, икономически и 
социални условия и допринасят за 
наличността на хранителни доставки.

Or. en

Обосновка

Поддържането на доброто състояние на морската среда е от ключово значение за 
наличието на богати рибни запаси. 
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Изменение4

Предложение за регламент
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 аквакултурите и 
гарантира, че популациите на улавяните 
видове са възстановявани до нива, 
надхвърлящи нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов към 2015 г., 
и до нива, които към 2022 г. могат да 
осигурят максимален от 
икономическа гледна точка улов.

Or. en

Обосновка

За да се осигурят максимални възможности за рибарите и крайбрежните общности, 
целта следва да бъде не само да се преустанови намаляването на рибните запаси, но и 
да се създадат условия за извличане на максимални икономически ползи.

Изменение5

Предложение за регламент
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 и аквакултурите, за да 
гарантира, че въздействието на тези 
дейности върху морската екосистема е 
сведено до минимум и че то не пречи 
на постигането към 2020 г. на добро 
екологично състояние.

Or. en
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Обосновка

Потвърждава се необходимата връзка с изискванията на Рамковата директива за 
морска стратегия.

Изменение6

Предложение за регламент
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 следва да бъде в 
съответствие с изискванията на 
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда и да допринася за 
постигането на техните цели.

Or. en

Изменение7

Предложение за регламент
Член 3 – буква -a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-а) осигуряване на това, че към 2016 г. 
управлението и експлоатацията на 
рибните запаси се извършват в 
рамките на многогодишни планове, 
предназначени да поддържат доброто 
състояние на морската среда и да 
създадат условията за максимално 
увеличаване на икономическите 
ползи;

Or. en
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Обосновка

Потвърждава се, че целта на общата политика в областта на рибарството в бъдеще 
ще бъде да се прилага дългосрочен подход към доброто управление на рибарството.

Изменение8

Предложение за регламент
Член 3 – 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, като 
се започне със запасите от търговски 
видове и постепенно се осигури, че 
уловът на всички видове риба се 
разтоварва на сушата, с изключение на 
нежеланите видове, които могат да 
оцелеят, след като бъдат изхвърлени;

Or. en

Обосновка

Дългосрочната амбиция трябва да бъде да се преустанови изхвърлянето не само на 
търговските видове риба, но и на всички риби, освен ако се касае за видове, които са 
предмет на дерогация, например видовете, които имат голям шанс да оцелеят, ако 
бъдат върнати в морето.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 3 – 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; 

Or. en
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Изменение10

Предложение за регламент
Член 3 – 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 
устойчиви и основани на 
екосистемите дейности, свързани с 
аквакултурата, с цел да се допринесе за 
продоволствената сигурност и заетостта 
в селските и крайбрежните райони; 

Or. en

Обосновка

Аквакултурите имат голям потенциал, но трябва да се погрижим тяхното развитие 
да няма неблагоприятни последици за околната среда, особено ако е възможно те да 
нанесат щети на други рибни ресурси.

Изменение11

Предложение за регламент
Член 3 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) допълване на целите на други 
законодателни мерки, чиято цел е да 
се опазят морската среда и 
разнообразието от форми на живот, 
които виреят в нея.

Or. en
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Изменение12

Предложение за регламент
Член 4 – буква б) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) определяне на мерки, които са 
съобразени с най-добрите налични 
научни препоръки и следват тези 
препоръки;

Or. en

Обосновка

Основна грешка в общата политика в областта на рибарството е свързана с 
ежегодното определяне на общия допустим улов и квотите, които често надвишават 
научните препоръки. Бъдещата политика трябва да се направлява от науката, като 
се ограничат значително възможностите за намеса от страна на министрите.

Изменение13

Предложение за регламент
Член 4 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) прозрачност и обществен достъп 
до информация в съответствие с 
Конвенцията от Орхус от 25 юни 
1998 г. за достъпа до информация, 
участието на обществеността в 
процеса на вземането на решения и 
достъпа до правосъдие по въпроси на 
околната среда, включително 
външното измерение;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да потвърди принцип, към който Парламентът отдавна се 
придържа.
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Изменение14

Предложение за регламент
Член 4 – буква е б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) децентрализация и регионализация 
на вземането на текущи решения, 
необходими за изпълнението на 
целите и изискванията на 
многогодишните планове.

Or. en

Обосновка

Това изменение е в подкрепа на широко разпространеното желание да се ограничи 
управлението на микроравнище от страна на Брюксел.

Изменение15

Предложение за регламент
Член 4 – буква е в) (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) равностойност на вътрешното и 
външното измерение на общата 
политика в областта на 
рибарството, така че стандартите и 
механизмите за правоприлагане, 
които се прилагат в рамките на 
Съюза, да се прилагат и извън него, 
ако това е уместно.

Or. en

Обосновка

Общите стандарти следва да се прилагат към риболовния флот на ЕС, независимо от 
това, къде корабите извършват риболовната си дейност. 
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Изменение16

Предложение за регламент
Член 5 – 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, без това 
да има трайно въздействие върху 
разпределението по възраст и размер, 
което е показателно за здрави 
популации,

Or. en

Обосновка

Прекомерният риболов намали значително средния размер на рибите в моретата и 
също така ограничи тяхната способност за размножаване.

Изменение17

Предложение за регламент
Член 5 – 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, 
съгласно който липсата на подходяща 
научна информация не оправдава 
отлагането или невземането на мерки за 
управление, целящи опазването или 
ограничаването на щетите на 
видовете, които са обект на риболов, на 
свързаните или зависещи от тях видове, 
на останалите видове и на тяхната 
околна среда, и съгласно който 
тежестта на доказване на това, че 
предложената дейност няма да 
причини подобни щети, се поема от 
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страната, предлагаща тази дейност,

Or. en

Обосновка

Предложените нови елементи са заети от Кодекса за поведение за отговорно 
рибарство на Организацията по прехрана и земеделие към Организацията на 
обединените нации.  Що се отнася до  тежестта на доказване, в Регламент 345/1992 
на Съвета може да се открие правен прецедент във връзка с плаващите мрежи. 

Изменение18

Предложение за регламент
Член 5 – 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, 

„екосистемен подход при управление на 
рибарството“ е подход, който гарантира 
значителни ползи от живите водни 
ресурси, като прякото и непряко 
въздействие на риболовните дейности 
върху морските екосистеми е сведено до 
минимум и при възможност е 
премахнато изцяло и то не нарушава 
бъдещото функциониране, разнообразие 
и цялост на тези екосистеми, 

Or. en

Обосновка

Не е достатъчно въздействието на риболовните дейности да бъде „слабо“, 
операторите трябва да бъдат задължени да полагат усилия за свеждане до минимум 
на подобно въздействие.
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Изменение19

Предложение за регламент
Член 5 – тире 32 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

„максимален от икономическа гледна 
точка улов“ е израз на възможно най-
голямата разлика между стойността 
на общите приходи от риболовната 
дейност и стойността на общите 
разходи, свързани с нея, като всички 
използвани материали се оценяват в 
съответствие с пропуснатите ползи, 
свързани с тях.

Or. en

Обосновка

Целта следва да бъде обхватът да се разшири отвъд максималния устойчив улов, за 
да се стигне до положение, при което запасите в моретата, както и устойчивият 
улов на риба, са достигнали максимално равнище. Тогава ще може да се отговори по 
по-ефикасен начин на социалните, икономическите и екологичните въпроси, свързани с 
риболова, и рибарите ще имат максимална печалба.

Изменение20

Предложение за регламент
Член 7 – 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 могат да включват следното: 

Or. en

Обосновка

Целта е не само да се опазят рибните запаси, но и да се предоставят устойчиви 
икономически възможности на риболовния флот.
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Изменение21

Предложение за регламент
Член 7 – 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 развитие на 
по-селективен риболов или на риболов с 
по-слабо въздействие или за 
насърчаване на спазването на 
нормативните изисквания;

Or. en

Обосновка

Финансовите стимули на ЕС могат да се използват за закупуването на затворени 
телевизионни системи (CCTV), за оказване на съдействие при събирането на данни, за 
подпомагане на закупуването на селективни уреди и за много други подходящи цели.

Изменение22

Предложение за регламент
Член 7 – буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) определяне на цели и предоставяне 
на стимули за прилагането на мерки 
за подобряване на състоянието на 
морската среда и на рибните запаси, 
включително отстраняване на т.нар. 
„призрачни мрежи“ (изгубени или 
изоставени мрежи), почистване на 
отпадъците в моретата и 
насърчаване на възстановяването на 
частите от морското дъно, върху 
които е възможно риболовните 
дейности да са нанесели щети.  
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Or. en

Изменение23

Предложение за регламент
Член 8 – 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. en

Обосновка

В някои случаи например би могло също да бъде целесъобразно да се забрани 
използването на сонарно оборудване.

Изменение24

Предложение за регламент
Член 8 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) действия, предназначени да 
намалят прилова; 

Or. en
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Изменение25

Предложение за регламент
Член 8 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение26

Предложение за регламент
Член 8 – буква e)

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 за намаляване на 
въздействието на риболовните дейности 
върху морските екосистеми и видовете, 
които не са обект на улов, и за 
ограничаване на изхвърлянето на 
риболовни уреди, на отпадъци, 
свързани с първоначалното 
обработване на рибите, и на други 
видове замърсяване; 

Or. en

Обосновка

Регионалните органи е възможно да поискат да въведат мерки за ограничаване на 
отпадъците от риболова, по-специално предмети като „призрачните мрежи“ 
(изгубени или изоставени мрежи), които могат да се окажат вредни за рибните 
запаси и риболовните дейности.
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Изменение27

Предложение за регламент
Член 8 – буква ж а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) мерки за пространствено 
управление, например определяне на 
зони, в които риболовът е забранен, 
на временна основа или в дългосрочен 
план.

Or. en

Обосновка

Понякога е необходимо да се въведат специфични изисквания за защита на конкретни 
географски райони, например на местата, в които рибите изхвърлят хайвера си.

Изменение28

Предложение за регламент
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 (2014 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 запаси 
от улавяни видове в Балтийско море;
iii) в срок до (2015 г.) за всички запаси 
от улавяни видове в североизточната 
част на Атлантическия океан;
iv) в срок до (2015 г.) за всички запаси 
от улавяни видове в Черно  море;
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v) в срок до (2015 г.) за всички запаси 
от улавяни видове в Средиземно море.

Or. en

Обосновка

Трябва да се установи ясен график за изготвянето на многогодишните планове. 
Точните дати и подробностите могат да се договорят по време на изготвянето на 
законодателството и от Комисията следва да се изиска да представи конкретно 
предложение, което да замени този текст.

Изменение29

Предложение за регламент
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 подхода на предпазливост 
по отношение управлението на 
рибарството и на отдаването на 
приоритетно значение на 
постигането на максимален устойчив 
улов при всички запаси; те отчитат по 
научно обоснован начин ограничеността 
на наличните данни и методи за оценка, 
както и всички количествено 
определени източници на несигурност, 
и са изцяло съобразени с член 4, буква 
б). 

Or. en

Обосновка

Многогодишните планове трябва да се определят в съответствие с най-добрите 
налични научни препоръки (член 4, буква б)) и с целта да се постигне максимален 
устойчив улов.
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Изменение30

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Многогодишните планове 
подлежат на преглед (на всеки две 
години) 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 
цели. 

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се потвърдят условията за преразглеждането на многогодишните 
планове. Честотата на тези прегледи може да се определи чрез преговори по време на 
изготвянето на законодателството.

Изменение31

Предложение за регламент
Член 9 - параграф 4 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. През периода преди приемането 
или подновяването на 
многогодишните планове всички 
страни се придържат към целите и 
принципите, посочени в настоящия 
член и в член 10.
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Or. en

Изменение32

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4в. Комисията гарантира, че целите
на многогодишните планове се 
постигат в съответствие с целите и 
показателите, посочени в член 11. Ако 
счита, че случаят не е такъв или че 
прилагането на необходимите мерки 
се бави неоснователно, съгласно член 
55 Комисията има правомощия да 
приема делегирани актове, като 
въвежда необходимите мерки за 
опазване или технически мерки. 

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да гарантира, че Комисията има правомощия да предприема 
действия в редките случаи, в които даден регионален орган не проявява ангажираност 
по отношение на постигането на целите на многогодишните планове.

Изменение33

Предложение за регламент
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 

1. Многогодишните планове 
предоставят основата за устойчива 
експлоатация на рибните запаси, 
позволяваща възстановяването и 
поддържането на запасите над нивата, 
позволяващи максимален устойчив улов 
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улов. към 2015 г. 

Or. en

Обосновка

Това изменение има за цел да подчертае, че дългосрочните планове за управление 
заемат централно място в Регламента и че те трябва да се ползват с предимство 
пред краткосрочното адаптиране на общия допустим улов и квотите.

Изменение34

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

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 
възстановяването и поддържането на 
запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов. 

Не се сключват споразумения, които 
предвиждат общ допустим улов или 
квоти за който и да е вид за дадена 
година или част от година, 
надвишаващи необходимото ниво за 
постигането на тази цел.

Or. en

Обосновка

Рибните запаси са унищожавани вследствие на краткосрочния начин на мислене и на 
многобройните случаи на незачитане на научните препоръки от страна на 
правителствата.  
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Изменение35

Предложение за регламент
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, 
надвишаващи максималния устойчив 
улов. 

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да изясни процедурата за случаите, в които може да се 
окаже невъзможно максималният устойчив улов да се постигне в срок до 2015 г.

Изменение36

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Многогодишните планове 
отчитат в пълна степен 
законодателните изисквания за 
поддържане и възстановяване на 
морската екосистема.

Or. en
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Изменение37

Предложение за регламент
Член 11 – буква в) – ii a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

iia) разпределение по възраст и 
размер;

Or. en

Обосновка

Средната възраст на рибите е от ключово значение за определяне на тяхната 
способност за размножаване, като уловът на риби, които не са достигнали 
потенциалния си пълен размер, намалява икономическите ползи от тях.

Изменение38

Предложение за регламент
Член 11 – буква иа) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) мерки за възстановяване и 
поддържане на функционирането на 
хранителните мрежи, които са 
неблагоприятно засегнати от 
риболовните дейности;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да затегне изискванията в многогодишните планове по 
отношение на дейностите по опазване.
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Изменение39

Предложение за регламент
Член 11 – буква и б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) мерки за защита на видовете, 
посочени в приложение IV към 
Директива 92/43/ЕИО и Директива 
2009/147/ЕО, от въздействието на 
риболова;

Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да затегне изискванията в многогодишните планове по 
отношение на дейностите по опазване.

Изменение40

Предложение за регламент
Член 11 – буква и в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ив) оценка на въздействието на 
риболовните дейности върху 
околната среда, включително на 
последиците за биологичното 
разнообразие и морската среда, и ако 
при оценката се открие 
неблагоприятно въздействие — план 
за преодоляване на това въздействие и 
за свеждане до минимум на подобни 
последици; 

Or. en
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Обосновка

Изменението има за цел да затегне изискванията в многогодишните планове по
отношение на дейностите по опазване.

Изменение41

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. В съответствие с член 4, буква б) 
количествените цели, посочени в 
алинея 1, буква в) от настоящия член, 
се основават и съответстват на най-
добрите налични научни препоръки 
или, при липсата на такива 
препоръки, се основават на подхода на 
предпазливост и се придържат към 
границите, които могат да се 
считат, въз основа на научно 
обоснован подход, за подходящи с 
оглед на гарантирането на 
постигането и поддържането на 
запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов съгласно 
член 10, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Изменението е изготвено със съдействието на правните служби на Парламента. То 
има за цел да гарантира, че многогодишните планове предоставят основата за 
постигането на целите на настоящия регламент и че изискванията, които те 
налагат, не могат да бъдат променяни, освен в много малка степен от Съвета на 
ежегодните му заседания за определяне на общия допустим улов и квотите.
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Изменение42

Предложение за регламент
Член 13 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Въз основа на доказателства за 
наличието на сериозна заплаха за 
опазването на морските биологични 
ресурси или за морските екосистеми, 
изискваща незабавно действие, 
Комисията — по мотивирано искане на 
държава членка или по своя собствена 
инициатива — може да вземе решение 
относно временни мерки за 
облекчаване на заплахата.

1. Въз основа на доказателства за 
наличието на сериозна заплаха за 
опазването на морските биологични 
ресурси или за морските екосистеми, 
изискваща незабавно действие, 
Комисията — по мотивирано искане на 
държава членка или по своя собствена 
инициатива — приема делегирани 
актове в съответствие с член 55, 
предвиждащи временни мерки за 
облекчаване на заплахата. Тези мерки 
пораждат незабавно действие.

Or. en

Обосновка

Ако има сериозна заплаха, трябва да се предприемат действия, при това незабавно.

Изменение43

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Мерките, посочени в параграф 1, се 
прилагат за най-краткия необходим 
срок и при всички случаи не по-дълго 
от шест месеца. Ако сериозната 
заплаха продължава да е налице, 
Комисията може, след като се 
консултира със заинтересованите 
страни, да подновява тяхното 
прилагане за последователни срокове 
от най-много шест месеца.
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Or. en

Обосновка

Изменението има за цел да изясни значението на „временни“.

Изменение44

Предложение за регламент
Член 13 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 13 а

Извънредни мерки на държавите 
членки

1. В случай че съществуват 
доказателства за сериозна и 
непредвидима заплаха в резултат от 
риболовните дейности за опазването 
на живите водни ресурси или за 
морските екосистеми във водите под 
суверенитета или юрисдикцията на 
държава членка и ако всякакво 
закъснение води до риск от 
причиняване на трудно поправими 
щети, въпросната държава членка 
може да приеме извънредни мерки за 
срок от най-много три месеца.
2. Държавите членки, които 
възнамеряват да предприемат 
извънредни мерки, уведомяват за 
своето намерение Комисията, 
останалите държави членки и 
съответните регионални 
консултативни съвети, като им 
изпращат проект на тези мерки, 
придружен от обяснителен 
меморандум, преди да приемат 
мерките.
3. Държавите членки и съответните 
регионални консултативни съвети 
могат да представят писмено своите 
забележки на Комисията в рамките 
на пет работни дни от датата на 
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уведомлението. Комисията 
потвърждава, отменя или изменя 
мярката в срок от петнадесет 
работни дни от датата на 
уведомлението.
4. Комисията уведомява съответните 
държави членки за своето решение. То 
се публикува в Официален вестник на 
Европейския съюз.
5. Заинтересованите държави-членки 
могат да сезират Съвета във връзка с 
решението, взето от Комисията, в 
срок от десет работни дни от 
датата на уведомлението за 
решението.
6. Съветът, който гласува с 
квалифицирано мнозинство, може да 
вземе различно решение в срок от един 
месец от датата, на която е сезиран.

Or. en

Обосновка

Докато член 13, параграф 1 предоставя правомощия на Комисията, настоящият член 
предоставя правомощия на държавите членки за предприемане на извънредни мерки. 
Текстът възстановява член 8 от предишния регламент за общата политика в 
областта на рибарството.

Изменение45

Предложение за регламент
Член 14 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) намаляват нежелания улов на морски 
организми;

в) намаляват до минимум нежелания 
улов на морски организми и морски 
птици; 

Or. en
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Изменение46

Предложение за регламент
Член 14 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) смекчават въздействието, което 
риболовните уреди оказват върху 
екосистемата и околната среда, особено 
по отношение на защитата на 
биологично чувствителните запаси и 
местообитания.

г) свеждат до минимум въздействието, 
което риболовните уреди оказват върху 
екосистемата и околната среда, особено 
по отношение на защитата на 
биологично чувствителните запаси и 
местообитания, по-специално 
морското дъно.

Or. en

Обосновка

Морското дъно е изключително богато на биологично разнообразие, но то е също 
така извънредно уязвимо по отношение на щетите, нанасяни от определени 
риболовни практики.

Изменение47

Предложение за регламент
Член 14 –буква г а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) оказват принос за постигането 
към 2020 г. на добро екологично 
състояние, както се предвижда в 
Рамковата директива за морска 
стратегия.

Or. en
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Изменение48

Предложение за регламент
Член 15 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Всички видове риба, уловени в 
рамките на риболовни дейности във 
водите на Съюза или от риболовни 
кораби на Съюза извън неговите води, 
се качват на борда на риболовните 
кораби и се записват подробно, без 
изключения.

Or. en

Обосновка

За да могат в бъдеще да се приемат разумни политики и квоти, от основно значение е 
учените да имат точни данни за това, какви риби се улавят, включително видовете, 
които понастоящем нямат търговска стойност.  Ето защо дори видовете, които 
впоследствие се изхвърлят, трябва да бъдат записвани.

Изменение49

Предложение за регламент
Член 15 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Цялото количество от следните 
подлежащи на ограничение на улова
рибни запаси, уловено в рамките на 
риболовни дейности във водите на 
Съюза или от риболовни кораби на 
Съюза извън неговите води, се качва и 
задържа на борда на риболовните 
кораби, записва се и се разтоварва на 
сушата, освен в случаите, когато се 
използва като жива стръв, в 
съответствие със следния график:

1. Цялото количество от следните рибни 
запаси, уловено в рамките на риболовни 
дейности във водите на Съюза или от 
риболовни кораби на Съюза извън 
неговите води, се качва и задържа на 
борда на риболовните кораби, записва 
се и се разтоварва на сушата, освен в 
случаите, когато се използва като жива 
стръв, в съответствие със следния 
график:

Or. en



PA\892163BG.doc 33/66 PE480.515v03-00

BG

Обосновка

Ако всички съответни видове се разтоварват на сушата, не е необходимо да се 
упоменават ограниченията на улова, които в случая се обезсмислят.

Изменение50

Предложение за регламент

Член 15 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За рибните запаси, определени в 
параграф 1, се определят минимални 
референтни размери за опазване въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки. Продажбата на улов от 
такива рибни запаси, който е под 
минималния референтен размер за 
опазване, се допуска само за смилане на 
рибни брашна или храна за домашни 
любимци.

2. За рибните запаси, определени в 
параграф 1, се определят минимални 
референтни размери за опазване въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки, като те не могат да 
надвишават параметрите и 
размерите, определени в 
действащото законодателство на 
Съюза. Продажбата на улов от такива 
рибни запаси, който е под минималния 
референтен размер за опазване, се 
допуска само за разрешеното 
производство на рибни брашна или 
рибно масло или храна за домашни 
любимци с търговска цел.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се ограничат незаконните продажби и продажбите на черния пазар 
на малки риби.

Възможно е да се окаже натиск за промяна на разпоредбите относно размера, с цел 
да се разреши продажбата на потребителите на по-малки риби. Трябва да се устои 
на този натиск, с цел да се насърчи възстановяването на рибните запаси.
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Изменение51

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. В случай на нарушения на 
изискванията по параграф 1, букви а), 
б) и в), държавите членки 
прекратяват разпределянето на 
възможности за риболов на въпросния 
кораб за период от максимално три 
години.

Or. en

Обосновка

Трябва да се посочи ясно, че изхвърлянето на търговски видове риба е недопустимо. 
Възможно е да се окаже, че нарушенията е трудно да бъдат открити, но ако бъдат 
доказани, те ще водят до тежки наказания. 

Изменение52

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Държавите членки приемат мерки 
за забрана на продажбата с цел 
консумация от човека на риба, чиито 
размери са под минималните 
референтни стойности, и 
предвиждат ефективни, 
пропорционални и възпиращи 
наказания.  

Or. en

Обосновка

Държавите членки отговарят за прилагането на наказателни санкции.
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Изменение53

Предложение за регламент
Член 15 - параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. От 1 януари 2020 г. всички рибни 
видове се разтоварват на сушата, 
освен ако има специална разпоредба за 
тяхното изхвърляне, съдържаща се в 
регистър, който Комисията 
публикува и поддържа, след като се 
консултира със заинтересованите 
страни.

Or. en

Обосновка

Изискването за разтоварване на сушата на всички търговски видове трябва в даден 
момент да бъде последвано от изискване за разтоварване на сушата на всички риби, 
освен ако няма добри перспективи за тяхното оцеляване. Практиката рибите да се 
изхвърлят мъртви обратно в морето, когато те могат да бъдат оползотворени, не е 
приемлива, нито разумна.

Изменение54

Предложение за регламент
Член 16 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. Съветът, действайки въз основа на 
предложение на Комисията съгласно 
член 43, параграф 3 от ДФЕС, взема 
решение относно възможностите за 
риболов и относно разпределянето им 
сред държавите членки. 
Предложението на Комисията и 
решението на Съвета са изцяло 
съобразени с член 4, буква б).
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Тези възможности за риболов не 
предвиждат улов на който и да е вид 
за дадена година или част от година, 
надвишаващ необходимото ниво за 
постигането на целта, определена в 
член 10, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Въпреки че многогодишните планове следва да се определят въз основа на 
процедурата за съвместно вземане на решение, последващото разпределяне на 
възможностите за риболов е необходимо да се извършва от Съвета. При все това не 
трябва да се допуска при определянето на общия допустим улов и квотите да се 
надвишават изискванията, необходими за постигането на максимален устойчив улов в 
рамките на предвидените срокове.  

Изменение55

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Съветът се отклонява от тези 
цели, срокове и маржове единствено 
въз основа на нови, потвърдени научни 
препоръки от страна на престижен 
научен комитет или институция, и в 
съответствие с член 4, буква б). 

Or. en

Обосновка

Това изменение предоставя на Съвета възможността по своя преценка да адаптира 
възможностите за риболов, ако актуализираните научни препоръки сочат, че 
ограниченията на многогодишния план вече не съответстват на целта за постигане 
на максимален устойчив улов.



PA\892163BG.doc 37/66 PE480.515v03-00

BG

Изменение56

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки отговарят за 
преразпределянето на разпределените 
им възможности за риболов сред 
различните сегменти на своите 
риболовни флотове, като при 
определянето на приоритетите 
държавите членки могат да вземат 
предвид социалните и екологичните 
фактори, включително 
потенциалните ползи, които могат 
да се извлекат от увеличаването на 
дела на дребномащабните риболовни 
практики и риболовните практики с 
ниско въздействие.

Or. en

Обосновка

Държавите-членки следва да разгледат възможността за предоставяне на по-висок 
дял от възможностите за риболов на дребномащабните рибари.

Изменение57

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
годишен доклад, съдържащ оценка на 
ефективността на текущите 
възможности за риболов по 
отношение на възстановяването и 
поддържането на популациите на 
улавяните видове над нивата, 
позволяващи максимален устойчив 
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улов. 

Or. en

Обосновка

Възможностите за риболов се определят от Съвета. Парламентът и 
обществеността трябва да разполагат с възможността да преценят дали 
допринасят за постигането на максимален устойчив улов.

Изменение58

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на многогодишен план, 
установен съгласно членове 9, 10 и 11, 
на държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие със същия многогодишен 
план, за да определят мерките за 
опазване, приложими към корабите под 
техен флаг, във връзка със запаси във 
водите на Съюза, за които са им били 
разпределени възможности за риболов. 

1. В рамките на многогодишен план, 
установен съгласно членове 9, 10 и 11, 
на държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие със същия многогодишен 
план, за да определят мерките за 
опазване, приложими към корабите под 
техен флаг, във връзка със запаси във 
водите на Съюза, за които са им били 
разпределени възможности за риболов, 
и за всички кораби, осъществяващи 
риболов в териториалните води на 
държавата членка.

Or. en

Обосновка

Съществува риск усилията за опазване да бъдат изцяло подкопани, ако не бъдат 
приложени и към корабите, които имат исторически права да ловуват в 6-12-
милната зона.  Не е сигурно, че останалите държави членки ще се съгласят да 
наложат необходимите ограничения по отношение на корабите, които плават под 
техен флаг, а неспазването от страна на някои кораби на изискванията за опазване 
води до голямо недоволство сред онези, които ги спазват  Във връзка с това 
правомощията на държавите членки трябва да бъдат разширени извън ролята, 
предложена в член 26.
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Изменение59

Предложение за регламент
Член 21 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, за 
които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите 
членки гарантират, че такива 
технически мерки: 

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите-членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към всички действащи 
кораби, във връзка със запаси в техните 
води, за които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите 
членки гарантират, че такива 
технически мерки:

Or. en

Обосновка

В крайбрежните води изискванията на държавите членки трябва да се прилагат за 
всички риболовни кораби, независимо от тяхната националност. Никакъв друг подход 
не може да се счита за справедлив за всички.

Изменение60

Предложение за регламент
Член 25 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) се прилагат единствено за 
риболовните кораби под флага на 
тази държава членка или, в случай на 
риболовни дейности, които не се 
извършват от риболовен кораб, за
лица, установени на нейната 
територия;

а) се прилагат за всички действащи
кораби във връзка със запаси в 
техните води, за които са им били 
разпределени възможности за риболов

Or. en
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Обосновка

В крайбрежните води изискванията на държавите членки трябва да се прилагат за 
всички риболовни кораби, независимо от тяхната националност. Никакъв друг подход 
не може да се счита за справедлив за всички.

Изменение61

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато мерките за опазване и 
управление, които трябва да бъдат 
предприети от държава членка, могат да 
засегнат риболовните кораби на други 
държави членки, те се приемат само 
след като проектът на мерките, 
придружен от обяснителен 
меморандум, бъде обсъден с
Комисията, съответните държави 
членки и съответните консултативни 
съвети.

2. Когато мерките за опазване и 
управление, които трябва да бъдат 
предприети от държава членка, могат да 
засегнат риболовните кораби на други 
държави членки, те се приемат само 
след като Комисията, съответните 
държави членки и съответните 
консултативни съвети бъдат уведомени 
за мерките, придружени от 
обяснителен меморандум, в който 
също да се покаже, че те са 
недискриминационни.

Or. en

Обосновка

В интерес на опазването и за да се насърчи справедливото разпределение между 
корабите, ролята на държавите членки в това отношение трябва да бъде засилена.

Изменение62

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Преди разпределението на 
прехвърляеми риболовни концесии 
всяка държава членка публикува 
изявление относно своята политика 
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при това разпределение, като посочва 
целта, посочва как ще се извършва 
продажбата на прехвърляеми 
риболовни концесии и предоставя 
подробности за правилата и 
уредбите, които ще се прилагат. В 
това изявление се посочват 
изискванията за добри практики, 
които трябва да спазват 
титулярите на прехвърляеми 
риболовни концесии.

Or. en

Обосновка

Държавите членки трябва да разяснят своята политика с цел да насърчат 
ефективното й прилагане и да гарантират, че функционирането й след това ще може 
да бъде оценено. 

Изменение63

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. При създаването на системата за 
прехвърляеми риболовни концесии, 
която ще приемат, държавите 
членки отчитат социални, 
икономически и екологически 
критерии и могат:
а) да ограничат съотношението на 
възможностите за риболов, които се 
разпределят на всеки титуляр;
б) да ограничат броя на 
прехвърляемите риболовни концесии, 
които могат да бъдат регистрирани 
за отделен кораб;
в) да ограничат или забранят 
прехвърлянето на прехвърляеми 
риболовни концесии между 
определени сегменти на риболовния 
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флот;
г) да ограничат или забранят 
прехвърлянето на прехвърляеми 
риболовни концесии между 
определени географски области с цел 
да се защитят крайбрежните 
общности;
д) да ограничат или забранят 
отдаването под наем на годишни 
възможности за риболов, за да се 
гарантира, че титулярите имат пряк 
и дългосрочен интерес в риболовната 
дейност;
е) да ограничат степента, до която 
могат да бъдат разделяни 
прехвърляемите риболовни концесии, 
и да изискват корабите да имат 
определен минимален брой, за да им 
бъде разрешено да ловуват;
ж) да ограничат прехвърлянето на
прехвърляеми риболовни концесии до 
участници, които могат да докажат 
пряка икономическа връзка с 
риболова;
з) да изискат бракуването на кораб, 
който в резултат от продажби 
притежава по-малко прехвърляеми 
риболовни концесии от определен 
минимум;
и) да запазят определен дял от 
риболовните възможности за 
разпределяне между нови участници;

Or. en

Обосновка

Важно е да се изясни, че държавите членки разполагат с огромна възможност да 
формират политиката по такъв начин, че да защитят максимално своите интереси. 
Оформянето на прехвърляеми риболовни концесии би могло да се счита за най-силния 
пример на „регионализация“, който позволява на държавите членки да определят 
своите собствени политически приоритети и да постигнат намаляване на 
капацитета.
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Изменение64

Предложение за регламент

Член 27 - параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Комисията може да приема 
делегирани актове съгласно член 55, с 
които да откаже признаването на 
определена система за прехвърляеми 
риболовни концесии, създадена от 
държава членка, ако счита, че 
системата не може да допринесе за 
намаляването на капацитета, 
необходимо за постигане на целите, 
определени в член 10, параграф 1, и в 
такива случаи може да приложи 
финансовите санкции, посочени в 
член 50, параграф 2, освен ако бъдат 
направени задоволителни промени.

Or. en

Обосновка

Системата на прехвърляеми риболовни концесии може да бъде създадена така, че да 
защищава много интереси в областта на риболова и да е насочена към много 
основания за загриженост, но една твърде рестриктивна търговска система би могла 
да възпрепятства постигането на намаляване на капацитет, необходимо за 
насърчаването на възстановяването на рибните запаси над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

Изменение65

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Прехвърляемите риболовни 
концесии остават собственост на 
държавата членка, която отговаря за 
тяхното разпределение. Държавата 
членка може да оттегли 
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прехвърляемите риболовни концесии, 
ако не са изпълнени целите или 
изискванията на нейната политика 
на разпределение и ако титулярят не 
се е съобразил с разумните искания на 
държавата членка за такова 
изпълнение.

Or. en

Обосновка

Прехвърляемите риболовни концесии не са собственост, а право на ползване, което се 
предоставя при условие за спазване на изискванията на държавата членка. 

Изменение66

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2 д (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2д. Комисията може да приема 
делегирани актове съгласно член 55, с 
които да одобрява, първоначално за 
ограничено време, добре обосновани 
искания на държави членки или на 
регионални органи за приемане на 
специфични регионални варианти на 
определението за 12 метра.

Or. en

Обосновка

Като се има предвид голямото разнообразие от морски условия и национални 
практики в Европа, важно е да се гарантира, че подробностите на регламента ще 
бъдат тълкувани гъвкаво, доколкото се поддържат целите му.
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Изменение67

Предложение за регламент
Член 28 –  параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държава членка може да разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
единствено на собственик на риболовен 
кораб под флага на тази държава членка 
или на юридическо или физическо лице 
с цел да бъдат използвани за такъв 
кораб. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да бъдат обединени за 
колективно управление от юридическо 
или физическо лице или от признати 
организации на производители. 
Държавите членки могат да ограничат 
достъпа до прехвърляеми риболовни 
концесии въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

4. Държава членка може да разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
единствено на собственик на риболовен 
кораб под флага на тази държава членка 
или на юридическо или физическо лице 
с цел да бъдат използвани за такъв 
кораб. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да бъдат обединени за 
колективно управление от юридическо 
или физическо лице или от признати 
организации на производители или 
подобни органи. Държавите членки 
могат да ограничат достъпа до 
прехвърляеми риболовни концесии въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии. 

Or. en

Обосновка

Много дребномащабни рибари не са членове на организации на производители.

Изменение68

Предложение за регламент
Член 28 - параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки могат да 
разпределят прехвърляеми риболовни 
концесии безплатно или да изискват 
заплащането на такса, или пък да 
разпределят такива концесии чрез 
провеждане на търг на титуляри, 
които отговарят на всички други 
изисквания.
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Or. en

Изменение69

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки могат 
да оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии, които не са били използвани 
от риболовен кораб в продължение на 
три последователни години.

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки могат 
да оттеглят и да преразпределят 
прехвърляемите риболовни концесии, 
които не са били използвани от 
риболовен кораб в продължение на три 
последователни години.

Or. en

Изменение70

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на държавите 
членки, или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите 
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на държавите 
членки, или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите 
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006, по 
честен, справедлив и прозрачен начин, 
по-специално по отношение на 
дребномащабните риболовни флоти, 
когато действат в рамките на 
система за прехвърляеми риболовни 
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концесии.

Or. en

Обосновка

Дребномащабните риболовни флоти представляват най-големия работодател и 
често имат най-малко въздействие върху околната среда, но рядко разполагат с 
ресурси или организация, аз да си извоюват разпределение на възможности за риболов, 
които да отразяват тяхната роля.

Изменение71

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези възможности за риболов не 
определят улов на който и да е вид, 
надвишаващ за дадена година или 
част от година необходимото ниво за 
постигането на целта, определена в 
член 10, параграф 1.

Or. en

Обосновка

Рибните запаси се унищожават вследствие на краткосрочната перспектива на 
мислене и на незачитането на научните препоръки от страна на правителствата. 
Целта за възстановяването на равнището на запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов, трябва да бъде приоритет.

Изменение72

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да запазят до 
5 % от възможностите за риболов. Те 

4. Държавите членки могат да запазят до 
10 % от възможностите за риболов. Те 
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определят цели и прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да 
бъдат разпределяни единствено на 
отговарящи на условията титуляри 
на прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, параграф 
4. 

определят цели и прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. 

Or. en

Обосновка

Държавите членки могат да желаят да насърчават конкретни риболовни практики, 
като например риболов със слабо въздействие върху околната среда, както и да 
предоставят допълнителни възможности за практики на дребномащабен риболов.

Изменение73

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При разпределяне на прехвърляемите 
риболовни концесии в съответствие с 
член 28 и при разпределяне на 
възможности за риболов в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член 
съответната държава членка може да 
предостави стимули за риболовните 
кораби да използват селективен 
риболовен уред, който да елиминира 
нежелания прилов в рамките на 
възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава членка.

5. При разпределяне на прехвърляемите 
риболовни концесии в съответствие с 
член 28 и при разпределяне на 
възможности за риболов в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член 
съответната държава членка може да 
предостави стимули за риболовните 
кораби за прилагане на методи на 
риболов със слабо въздействие върху 
околната среда и/или за използване 
на селективен риболовен уред, който да 
елиминира нежелания прилов в рамките 
на възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава-членка.

Or. en
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Обосновка

Разширяване на същия принцип, по-специално по отношение на дребномащабните 
риболовни кораби.

Изменение74

Предложение за регламент
Член 30 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират 
публичния достъп до регистъра и 
подробностите относно условията на 
разпределение на прехвърляеми 
риболовни концесии и възможности 
за риболов.

Or. en

Обосновка

Не е приемливо обществеността да няма възможност да установи идентичността 
на титулярите на разпределените концесии и възможности, както и условията, 
които се очаква те да спазват.

Изменение75

Предложение за регламент
Член 31 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Прехвърляемите риболовни 
концесии се прехвърлят само с 
разрешението на държавата членка, 
която ги притежава. Презумпцията е 
в полза на прехвърлянето на такива 
риболовни концесии, при условие че 
съответната държава членка счита, 
че те не са в противоречие с целите 
на нейната политика на 
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разпределение.

Or. en

Обосновка

Стойността на прехвърляемите риболовни концесии ще зависи отчасти от доброто 
разпореждане с възможностите за риболов и отчасти от възможността титулярят 
да ги прехвърля срещу финансова печалба. Поради това следва да има презумпция в 
полза такива прехвърляния, но държавите членки могат да желаят да имат право на 
интервенция.

Изменение76

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Държавите членки могат да 
определят като условие за това 
разрешение за прехвърляне корабът, 
който продава своите права на 
риболов, да бъде изведен от 
експлоатация и бракуван.

Or. en

Обосновка

Капацитетът на риболовния флот на Европа трябва да бъде намален.  Прехвърляния 
от този вид биха донесли значителна финансова печалба на корабособствениците, а
бракуването на корабите също може да носи печалби.   

Изменение77

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка решава как 
възможностите за риболов, 

1. Всяка държава членка решава как 
възможностите за риболов, 
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предоставени й в съответствие с член 
16, и които не са включени в система за 
прехвърляеми риболовни концесии, 
могат да бъдат разпределени на 
корабите под неин флаг. Тя уведомява 
Комисията за избрания метод на 
разпределяне. 

предоставени й в съответствие с член 
16, и които не са включени в система за 
прехвърляеми риболовни концесии, 
могат да бъдат разпределени на 
корабите под неин флаг, включително 
дребномащабните риболовни кораби. 
Тя уведомява Комисията за избрания 
метод на разпределяне. 

Or. en

Изменение78

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Информацията, която се съдържа в 
регистъра на риболовния флот на 
Съюза, се предоставя на разположение 
на всички държави членки. Комисията 
се оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 относно 
определянето на информацията по 
параграф 1.

4. Информацията, която се съдържа в 
регистъра на риболовния флот на 
Съюза, се предоставя на разположение 
на всички държави членки и на 
обществеността. Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55 относно 
определянето на информацията по 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Откритост и прозрачност.
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Изменение79

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки събират 
биологични, технически, екологични и 
социално-икономически данни, 
необходими за управлението на 
съобразеното с екосистемите рибарство, 
управляват ги и ги предоставят на 
крайните потребители на научни данни, 
включително на органите, определени 
от Комисията. Тези данни по-специално 
дават възможност за оценка на:

1. Държавите членки събират 
биологични, технически, екологични и 
социално-икономически данни, 
необходими за управлението на 
съобразените с екосистемите рибарство 
и аквакултура, управляват ги, 
осигуряват достъп на 
обществеността до тях и ги 
предоставят според изискванията на 
крайните потребители на научни данни, 
включително на органите, определени 
от Комисията. Тези данни се събират 
най-малко веднъж на две години за 
запасите, които са под нивата, 
позволяващи максимален устойчив 
улов. Те по-специално дават възможност 
за оценка на:

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат положени всички възможни усилия, за да се гарантира, че данните 
отразяват настоящата ситуация. Следва да има презумпция в полза на публичния 
достъп до данните, освен при изключителни обстоятелства. Необходими са данните, 
за да се установи, че управлението на аквакултурата не е вредно за морската среда.

Изменение80

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) състоянието на експлоатираните 
морски биологични ресурси; 

а) настоящото състояние на 
експлоатираните морски биологични 



PA\892163BG.doc 53/66 PE480.515v03-00

BG

ресурси; 

Or. en

Изменение81

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) нивото на риболов и въздействието, 
което риболовните дейности оказват 
върху морските биологични ресурси и 
морските екосистеми; и

б) настоящото ниво на риболов, 
включително прилова, въздействието, 
което риболовните дейности и 
аквакултурата оказват върху морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми и постигането на добро 
екологично състояние, както се 
предвижда в Директива 2008/56/ЕО, и

Or. en

Изменение82

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) социално-икономическите
резултати на сектора на рибарството, 
сектора на аквакултурата и 
преработвателния сектор във и извън 
водите на Съюза. 

в) настоящите социално-
икономически резултати на сектора на 
рибарството, сектора на аквакултурата и 
преработвателния сектор във и извън 
водите на Съюза. 

Or. en
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Изменение83

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) гарантират, че събраните данни са 
точни и надеждни; 

г) гарантират, че събраните данни са 
точни, надеждни и изчерпателни; 

Or. en

Изменение84

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – буква е)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) осигуряват безопасно съхранение на 
събраните данни и, където е 
приложимо, подходяща защита и 
поверителност на събраните данни;

е) осигуряват безопасно съхранение на 
събраните данни, като осигуряват 
обществен достъп до тях, освен в 
изключителни случаи, когато може 
да се изисква подходяща защита и 
поверителност на събраните данни, и 
при деклариране на причините за 
тези ограничения;

Or. en

Изменение85

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) гарантират на Комисията или на 
определените от нея органи достъп до 
националните бази данни и системи, 
използвани за обработката на събраните 
данни, с цел проверка на наличието и 
качеството на данните.

ж) гарантират на Комисията или на 
определените от нея органи достъп до 
всички национални бази данни и 
системи, използвани за обработката на 
събраните данни, с цел проверка на 
наличието и качеството на данните.
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Or. en

Изменение86

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 2 – буква ж a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) определят като условие за 
разпределянето на прехвърляемите 
риболовни концесии титулярите да 
представят ежегодно на държавите 
членки изискваните икономически и 
социални данни.

Or. en

Изменение87

Предложение за регламент
Член 37 –  параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Събирането, управлението и 
използването на данни се извършва в 
рамките на многогодишна програма, 
считано от 2014 г. Тази многогодишна 
програма съдържа цели за точността на 
данните, които трябва да се съберат, 
както и обобщени равнища за 
събирането, управлението и 
използването на такива данни. 

5. Събирането, управлението и 
използването на данни се извършва в 
рамките на Регламент 2008/199/ЕО на 
Съвета от 25 февруари 2008 г. за 
установяване на общностна рамка за 
събиране, управление и използване на 
данни в сектор Рибарство и за 
подкрепа на научните консултации 
във връзка с Общата политика в 
областта на рибарството1, който 
следва да бъде преразгледан и/или 
изменен, или при необходимост 
заменен с рамка с най-малко 
еквивалентен стандарт, с която да се 
изпълняват разпоредбите на 
настоящия член. Считано от 2014 г. 
събирането, управлението и 
използването на данни се управлява 
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от нова многогодишна програма, 
предмет на разпоредбите на 
настоящия член и на Регламент 
2008/199/ЕО. Тази многогодишна 
програма съдържа цели за точността на 
данните, които трябва да се съберат, 
както и обобщени равнища за 
събирането, управлението и 
използването на такива данни.

Регламент (ЕО) № 199/2008 
продължава да се прилага към 
националните програми, приети за 
събиране и управление на данните за 
периода 2011, 2012 и 2013 г.
_____________

1 ОВ L 60, 5.3.2008, стр. 1. 

Or. en

Изменение88

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
показатели за точността на събираните 
данни, както и обобщени равнища за 
събирането, управлението и 
използването на тези данни за 
многогодишната програма по параграф 
5. 

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
показатели за точността на събираните 
данни, както и обобщени равнища за 
събирането, управлението и 
използването на тези данни за 
многогодишната програма по параграф 
5, и да гарантира координацията 
между държавите членки по 
отношение на събирането на данните 
и тяхното представяне.

Or. en
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Изменение89

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В съответствие с член 50 
Комисията отказва предоставянето 
на финансова помощ, ако държавата 
членка не предостави научните 
данни, за чието събиране отговаря, и 
не изпълни разумните искания да 
направи това.

Or. en

Обосновка

От държавите членки се изисква да събират научни данни от много години, но някои 
не го правят. Тъй като научните доказателства са от съществено значение за 
ефективното действие на регламента, Комисията трябва да разполага с 
възможности за санкции.

Изменение90

Предложение за регламент
Член 39 –  параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Съюзът участва в работата на 
международните организации в 
областта на рибарството, включително 
регионалните организации за 
управление на рибарството (РОУР), в 
съответствие с международните 
задължения и политическите цели и 
съгласно целите, определени в членове 
2 и 3. 

1. Съюзът дава активен принос и 
подпомага работата на международните 
организации в областта на рибарството, 
включително регионалните организации 
за управление на рибарството (РОУР), в 
съответствие с международните 
задължения и политическите цели и 
съгласно целите, определени в членове 
2 и 3. 

Or. en
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Обосновка

ЕС трябва активно да насърчава най-добрите практики в управлението на 
рибарството по целия свят.

Изменение91

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В споразуменията за устойчиво 
рибарство се предвижда, че 
риболовните кораби на ЕС могат да 
осъществяват дейност във водите на 
трети държави само ако 
притежават разрешение за риболов, 
издадено в съответствие с 
процедурата, договорена от двете 
страни по споразумението.

Or. en

Обосновка

Има за цел да гарантира, че корабите на ЕС могат да ловуват само в съответствие с 
условията на споразумението и че не могат да установяват частни договорености, 
които да налагат не толкова строги условия.

Изменение92

Предложение за регламент
Член 41 - параграф 2 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Разрешение за риболов съгласно 
условията на споразумение за 
устойчиво рибарство не се 
предоставя на риболовни кораби, 
които са плавали под флаг на Съюза в 
период от 24 месеца преди подаването 
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на заявлението.

Or. en

Обосновка

Има информация за много случаи на кораби на ЕС, които променят своя флаг, за да 
заобиколят правилата на споразуменията за партньорство в областта на 
рибарството.  Тази практика трябва да се ограничи, доколкото е възможно.

Изменение93

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Зачитането на демократичните 
принципи, принципите на правовата 
държава и правата на човека, както 
са определени във Всеобщата 
декларация за правата на човека, 
представляват основен елемент на 
споразуменията за устойчиво 
рибарство, в които се включва 
специални разпоредби относно 
правата на човека.

Or. en

Изменение94

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2 г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Считано от 1 януари 2015 г., 
риболовните кораби на Съюза не 
предприемат никакви риболовни 
дейности в трети държави, освен в 
съответствие с условията на 
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споразумение за устойчиво рибарство.

Or. en

Обосновка

Важно е да се гарантира, че ЕС ще даде пример, като се погрижи присъствието му в 
глобалните води да се основава на определени правила и да е законно.

Изменение95

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) подобряване на 
конкурентоспособността на сектора на 
аквакултурата и подкрепа за развойната 
дейност и иновациите;

а) подобряване на качеството, 
устойчивостта и
конкурентоспособността на сектора на 
аквакултурата и подкрепа за развойната 
дейност и иновациите;

Or. en

Обосновка

Доказването на качеството и устойчивостта на аквакултурата е от съществено 
значение за доверието на обществеността и успеха на промишлеността. Такива
въпроси като хранителната верига, използването на антибиотици и изхвърлянето на 
риба трябва да бъдат обсъдени.
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Изменение96

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) ограничаване на количеството 
фуражи от аквакултури, получени от 
улов на диви организми, до нива, 
които не застрашават постигането 
на целите, определени в член 10, или 
устойчивостта на риболовните 
практики на друго място в света;

Or. en

Обосновка

Насоките трябва да разгледат най-сериозните критики по отношение на 
аквакултурата, като това, че използването на фуражи, които изискват по-голямо 
тегло на рибата, отколкото се произвежда от крайния продукт, не допринася за 
устойчивото развитие.  По-специално насоките трябва да гарантират, че 
потребностите на аквакултурата не застрашават постигането на максимален 
устойчив улов при конвенционалния риболов.

Изменение97

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гб) гарантиране, че действията, 
свързани с аквакултурата, 
съответстват на целите на 
Директива 2008/56/ЕО;

Or. en

Обосновка

Замърсяването от развъдниците е най-сериозната причина за безпокойство и може 
да застраши морската екосистема и здравето при конвенционалния риболов.  
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Спазването на изискванията на Рамковата директива за морска стратегия е от 
съществено значение.

Изменение98

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – буква г в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гв) предотвратяване на 
неблагоприятни промени в 
свързаните екосистеми.

Or. en

Обосновка

Изхвърлянията от аквакултура могат да бъдат вредни както за морската среда, 
така и за сладководната, и трябва да се контролират.

Изменение99

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 4 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) утвърждаване на показатели за 
екологична, икономическа и социална 
устойчивост;

в) утвърждаване на показатели за 
качество и екологична, икономическа и 
социална устойчивост;

Or. en

Обосновка

Доказването на качеството и устойчивостта на аквакултурата е от съществено 
значение за доверието на обществеността и успеха на промишлеността. Такива 
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въпроси като хранителната верига, използването на антибиотици и изхвърлянето на 
риба трябва да бъдат обсъдени.

Изменение100

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Финансовата помощ от Съюза може да 
бъде отпусната с цел да се 
подпомогне постигането на целите, 
определени в членове 2 и 3.

Финансовата помощ от Съюза се 
отпуска само за действия и 
инициативи, които са в 
съответствие с целите, определени в 
членове 2 и 3.

Or. en

Обосновка

Помощите от Съюза трябва да се предоставят при условие за съответствие с 
целите на регламента.

Изменение101

Предложение за регламент
Член 50 –  параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Неспазване от страна на държавите
членки на правилата на общата 
политика в областта на рибарството 
може да доведе до прекъсване или 
временно прекратяване на плащанията 
или до финансова корекция на помощта 
от Съюза съгласно общата политика в 
областта на рибарството. Тези мерки 
следва да бъдат съразмерни с 
естеството, степента, 
продължителността и повторяемостта на 

2. Неспазване от страна на държавите 
членки на правилата на общата 
политика в областта на рибарството 
води до прекъсване или временно 
прекратяване на плащанията или до 
финансова корекция на помощта от 
Съюза съгласно общата политика в 
областта на рибарството. Тези мерки 
следва да бъдат съразмерни с 
естеството, степента, 
продължителността и повторяемостта на 
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неспазването. неспазването.

Or. en

Обосновка

Помощите от Съюза трябва да се предоставят при условие за съответствие с 
целите на регламента.

Изменение102

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Финансовата помощ от Съюза за 
операторите зависи от тяхното спазване 
на правилата на общата политика в 
областта на рибарството.

1. Финансовата помощ от Съюза за 
операторите зависи от тяхното спазване 
на целите и правилата на общата 
политика в областта на рибарството.

Or. en
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Изменение103

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тежките нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството от страна на операторите 
води до временна или постоянна 
забрана за достъп до финансовата 
помощ от Съюза и/или до намаляване 
на нейния размер. Тези мерки следва да 
бъдат съразмерни с естеството, 
степента, продължителността и 
повторяемостта на тежките нарушения.

2. Тежките нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството от страна на операторите 
през период от три години след 
предоставянето на финансова помощ 
от Съюза води до временна или 
постоянна забрана за достъп до 
финансовата помощ от Съюза, до 
налагане на финансови санкции, 
както и до цялостно или частично 
възстановяване на отпуснатата 
преди това финансова помощ от 
Съюза. Тези мерки следва да бъдат 
съразмерни с естеството, степента, 
продължителността и повторяемостта на 
тежките нарушения.

Or. en

Обосновка

Не следва да се предоставят публични помощи на оператори, които сериозно 
нарушават правилата на ОПОР. 

Изменение104

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
финансовата помощ от Съюза се 
отпуска единствено ако на съответния 
оператор не са били налагани санкции 
за тежки нарушения в рамките на 
период от 1 година преди датата на 
заявката за финансова помощ от Съюза.

3. Държавите членки гарантират, че 
финансовата помощ от Съюза се 
отпуска единствено ако на съответния 
оператор не са били налагани санкции 
за тежки нарушения в рамките на 
период от три години преди датата на 
заявката за финансова помощ от Съюза.
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Or. en

Обосновка

По определение „тежките нарушения“ са действително тежки и ако санкциите са 
гарантирани, те трябва да бъдат наистина възпиращи.

Изменение105

Предложение за регламент
Член 51 - параграф 3 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Когато помощта за намаляване на 
капацитета на флота се плаща от 
държавата членка или от 
Комисията, всяка помощ, изплатена 
през предходните три гадини във 
връзка с модернизацията или 
подобряването на този кораб се 
възстановява.

Or. en

Обосновка

Комисията предлага занапред да не се плащат помощи за намаляване на капацитета 
на флота и ако се стигне до такова споразумение, това изменение ще бъде излишно. 
Ако това не се случи, то ще помогне да се гарантира защитата на използването на 
публичните средства.


