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КРАТКА ОБОСНОВКА

Организацията и функционирането на пазарите на продуктите от риболова и 
аквакултурите имат пряко и косвено отражение както върху устойчивостта на рибните 
ресурси и върху морските екосистеми, така и върху общественото здраве и върху 
продоволствената сигурност на населението.

Предложените от докладчика изменения имат за цел да отговорят на два вида въпроси.

Въпроси, свързани с околната среда

Вашият докладчик счита, че икономическият, социалният и екологичният аспект на 
риболова са тясно свързани и взаимозависими. По този начин, за да се насърчи 
желаното подобрение на устойчивостта на околната среда на тази дейност, се оказва 
необходимо да се приемат богат набор от мерки, в които да бъдат включени социалните 
и икономическите аспекти.

Следователно е важно да се отдели особено внимание на дребния крайбрежен риболов 
и на дребномащабния риболов, и да се подпомогнат производителите, които са част от 
тези сегменти на флотата, като се отчете фактът че тяхната интеграция в Общата 
организация на пазарите (ООП) продължава да бъде твърде слаба. Следва да не се 
забравя, че тези сегменти обичайно се свързват с по-устойчиво използване на ресурсите 
било с по-слабо енергопотребление, било с по-голяма избирателност по отношение на 
използваните риболовни съоръжения.

Вашият докладчик счита, че по принцип ООП ще трябва да увеличи своя принос за 
гарантиране на доходите в сектора, подобряване на предлагането на пазара на рибни 
продукти и на продукти от аквакултури и за увеличаване на добавената им стойност. 
Тези въпроси са неразделни от устойчивото използване на ресурсите, което от своя 
страна допринася за установяване на риболовните усилия на равнища, които са 
съвместими с капацитета за самовъзстановяване на рибните запаси. Тази цел е 
несъвместима с премахването на публичните инструменти за регулиране на пазара, 
които изискват амбициозно и интелигентно укрепване.

Публичната намеса на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури е 
необходима също така от гледна точка на околната среда. Това е така защото 
понастоящем, наред с другото, пазарът не възнаграждава изцяло всички положителни 
външни фактори (екологични и социални), свързани с по-устойчивите начини на 
производство.

Докладчикът предлага няколко механизма, които според него ще могат да допринесат 
за преодоляването на пропуските и слабите места според него в предложението на 
Комисията.

Премахването на изхвърлянията, както и разтоварването на целия нежелан улов, 
съставляват една от целите на текущата реформа на ОПОР. За да може тази цел 
наистина да бъде постигната, ще трябва може би да се предоставят минимални 
финансови обезщетения на производителите, за да могат да поемат разходите за 



PE487.790v01-00 4/25 PA\899778BG.doc

BG

обработка на товарите, за съхранение и за разтоварване на целия нежелан улов.

Въпроси, свързани с околната среда и продоволствената сигурност

Развитието на пазарите на рибни продукти и продукти от аквакултури засили 
необходимостта от строг контрол и сертификация на продуктите, които влизат в 
общностния пазар, за да се гарантира, че те произхождат от устойчиви начини на 
производство и, в случая с вносните продукти, че спазват същите изисквания и 
стандарти за търговия, на които са подложени производителите от Общността. 
Следователно докладчикът предлага разяснение в това отношение.

Докладчикът предлага също няколко изменения, които имат за цел защитата на 
интересите на потребителите като се изясняват някои понятия и като им се предоставя 
също така по-ясна, пълна и обективна информация.

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
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Организациите на производителите 
са ключови действащи лица по 
отношение на правилното прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството и на общата организация на 
пазарите. Ето защо е необходимо да 
бъдат укрепени техните цели, за да се 
гарантира, че техните членове 
извършват дейности, свързани с 
рибарството и аквакултурите по 
устойчив начин, подобряват 
предлагането на пазара на продукти и 
събират икономическа информация 
относно аквакултурите. При 
реализирането на тези цели 
организациите на производителите 
следва да вземат предвид различните 
преобладаващи условия в секторите на 
рибарството и аквакултурите в Съюза, 
по-специално особеностите на 
дребномащабния риболов.

(7) Организациите на производителите 
са ключови действащи лица по 
отношение на правилното прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството и на общата организация на 
пазарите. Ето защо е необходимо да 
бъдат укрепени техните цели, за да се 
гарантира, че техните членове 
извършват дейности, свързани с 
рибарството и аквакултурите по 
устойчив начин, подобряват 
предлагането на пазара на продукти, 
като доходите им придобият 
значение, и събират екологична и 
икономическа информация относно 
аквакултурите. При реализирането на 
тези цели организациите на 
производителите следва да вземат 
предвид различните преобладаващи
условия в секторите на рибарството и 
аквакултурите в Съюза, по-специално 
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особеностите на дребномащабния 
риболов, по-специално увеличената 
екологична устойчивост – които 
оправдават подкрепа и положителна 
дискриминация на този сегмент на 
флота в рамките на ООП.

Or. pt

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7а) В някои държави членки се 
констатира голяма нестабилност и 
дори отсъствие на организации на 
производители на дребния 
крайбрежен риболов и на 
дребномащабния риболов, които 
представляват най-големият дял.

Or. pt

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 7 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7б) Следва да се вземе предвид 
фактът, че понастоящем пазарът не 
обезпечава изцяло положителните 
външни последици от социално и 
екологично естество, свързани с 
дребния крайбрежен риболов и с 
дребномащабния риболов.

Or. pt
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 10 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) Разтоварването на всичкия 
нежелан улов и изхвърлянето на 
улова, произтичащи от това, 
съставляват една от целите на 
реформата на ОПОР, която тече в 
момента. За пълното постигане на 
тази цел може да се окаже 
необходимо да се отпусне минимална 
финансова компенсация на 
производителите, с цел да им се 
позволи да се справят с разходите по 
поддръжка, съхраняване и 
разтоварване на нежелания улов;

Or. pt

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 15 a (ново) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) В някои държави членки се 
констатира значителен дисбаланс 
при разпределянето на добавената 
стойност върху цялата верига на 
стойността на сектора, при 
устойчивост на ниските цени при 
първата продажба на рибата, което 
може да се превърне във фактор за 
допълнителен натиск върху 
ресурсите, подтикващи към 
свръхулов. С оглед подобряване на 
цените при първата продажба на 
рибата, което да води до ползи за 
производителите и да насърчи 
справедливо и адекватно 
разпределение на добавената 
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стойност сред цялата верига на 
стойността на сектора, държавите 
членки следва да могат да приемат 
механизми за въздействие върху 
веригата като определяне на 
максимални маржове за всеки 
участник по веригата.

Or. pt

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1а (нов)  

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общата организация на пазара има за 
основна цел гарантирането на 
стабилността на пазарите на рибни 
продукти и на продукти на 
аквакултури и гарантирането на 
справедливи доходи на 
производителите в рамките на 
устойчивост и добро съхранение на 
рибните запаси и на екосистемите.

Or. pt

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 6 –  алинея 1 а (нова) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

При учредяването на организации на 
производители в областта на 
риболова следва да се отчита 
конкретната ситуация, в която се 
намират производителите на дребния 
крайбрежен риболов и на 
дребномащабния риболов, тъй като 
те следва да се ползват от 
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положителна дискриминация при 
достъпа до помощите за учредяване 
на организации на производители.

Or. pt

Обосновка

Този сегмент, който по принцип се свързва с по-устойчиво използване на рибните 
ресурси, се сблъска със значителни затруднения при създаването на организации на 
производителите, което възпрепятства пълното им интегриране в ООП. 

Изменение 8

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) допринасяне за предлагането на 
храни и заетостта в крайбрежните и 
селските райони;

Or. pt

Обосновка

Няма причина, поради която целта за допринасяне към снабдяването с храни и 
заетостта да бъде предвидена за организациите на производители в областта на 
аквакултурте, а не за тези в областта на риболова. От това произтича настоящото 
изменение.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) третиране на нежелан улов от запаси 
за търговски цели;

б) третиране на нежелан улов от живи 
морски ресурси с цел глобално 
намаляване на този нежелан улов и 
неговото разтоварване;

Or. pt



PA\899778BG.doc 9/25 PE487.790v01-00

BG

Обосновка

Предлага се целта за намаляване на нежелания улов да обхване живите ресурси като 
цяло, а не само запасите, които са обект на промишлен риболов. Освен това предвид 
значителната роля на организациите на производители, последните следва да бъдат 
приобщени към съвместните усилия за постепенно намаляване в глобален аспект на 
равнищата на нежелан улов и следва да бъдат надлежно подкрепяни в това 
начинание.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) принос за подобряване познанията 
относно консервационния статус на 
морските екосистеми от рибни 
запаси. 

Or. pt

Обосновка

Организациите на производители могат да дадат своя принос чрез своите 
практически познания и своята чувствителност по отношение на развитието на 
състоянието на рибните запаси, при адекватно насърчаване и подпомагане, за 
подобряване познанията върху консервационния статус на морските екосистеми, 
като попълнят сериозните пропуски съществуващи в тази връзка, и по този начин да 
допринесат за управление, основаващо се на знанието.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква б) - тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- безвъзмездна дистрибуция на 
разтоварени на сушата продукти за 
филантропични или 
благотворителни цели.

заличава се

Or. pt
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Изменение 12

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква e a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) изпращане на доброволни начала 
на информация, свързана с 
консервационния статус на морските 
екосистеми и на рибните запаси, на 
компетентните национални органи, 
при честота и с помощта на 
средствата, които се считат за 
уместни;

Or. pt

Обосновка

Организациите на производители могат да дадат своя принос чрез своите 
практически познания и своята чувствителност по отношение на развитието на 
състоянието на рибните запаси, при адекватно насърчаване и подпомагане, за 
подобряване познанията върху консервационния статус на морските екосистеми, 
като попълнят сериозните пропуски съществуващи в тази връзка, и по този начин да 
допринесат за управление, основаващо се на знанието.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква e б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еб) отпускане на минимални 
финансови обезщетения, които 
позволяват поемането на разходите 
по разтоварването на целия нежелан 
улов, за който няма потенциална 
търговска реализация, която да 
покрие същите тези разходи;

Or. pt
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Обосновка

Прилагането на ефикасна политика за цялостно разтоварване на нежелания улов 
изисква гарантиране на компенсация за разходите по разтоварването, когато уловът 
не може да бъде пласиран на пазара.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1 – буква e в) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ев) отпускане на минимални 
финансови обезщетения, които да 
позволят покриването на разходите 
за периодите на биологично 
възстановяване, за определените 
критични периоди от жизнения 
цикъл на видовете, като средство за 
опазване на рибните ресурси, така че 
да се позволи развитие на запасите, 
което да не бъде в разрез със запазване 
на риболовната дейност извън 
периода на възстановяване.

Or. pt

Обосновка

Биологичните прекъсвания представляват средство за опазване на рибните ресурси, 
които са се оказали ефикасни и са съществен инструмент за устойчивото управление 
на риболова. Независимо от това е необходимо и справедливо рибарите да бъдат 
обезпечени поне минимално за периода, в който не упражняват дейност. 

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 8 –  алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Доходите от предлагането на пазара 
на нежелания улов трябва като цяло 
да са в полза на националните органи, 
които ще ги посветят на 
придобиването и управлението на 
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биологичните данни, предназначени за 
подобряване на познанията относно 
състоянието на рибните запаси;  
производителите могат да бъдат 
обезщетявани за разходите по 
поддръжка, съхранение и 
разтоварване на този улов чрез 
отпускането на минимален процент 
от пазарната стойност на този улов. 

Or. pt

Обосновка

Ефикасното прилагане на политика за цялостно разтоварване на нежелания улов  
налага гарантирането на обезщетение за разходите по разтоварването; независимо 
от това е необходимо да се гарантира, че това обезщетение няма да представлява 
стимул за неустойчиви практики.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) насърчаване на устойчиви дейности, 
свързани с аквакултурата, от страна на 
нейните членове, като осигуряват 
възможности за тяхното развитие;

а) насърчаване на устойчиви и 
екологично надеждни дейности, 
свързани с аквакултурата, от страна на 
нейните членове, като осигуряват 
възможности за тяхното развитие;

Or. pt

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) допринасяне за предлагането на 
храни и заетостта в крайбрежните и 
селските райони;

б) допринасяне за предлагането на 
храни, при спазване на високи норми 
на качество и безопасност на 
храните, и заетостта в крайбрежните и 
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селските райони;

Or. pt

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) насърчаване на непрестанното 
подобряване на постиженията в 
областта на околната среда що се 
отнася до аквакултурите, като се 
сведат до минимум отрицателните 
последици по производствената 
верига. 

Or. pt

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) събиране на информация за 
предлаганите на пазара продукти, 
включително икономическа 
информация за първите продажби и 
прогнозите за производството.

д) събиране на информация от 
екологично естество и на данни за 
предлаганите на пазара продукти, 
включително икономическа 
информация за първите продажби и 
прогнозите за производството.

Or. pt

Обосновка

Новото предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕО) №861/2006 на Съвета за установяване на финансови 
мерки на Общността за прилагането на Общата политика по рибарство и в 
областта на морското право предвижда възможността са събиране, управление и 
използване на основни данни, свързани с околната среда, освен данните от социално-
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икономически характер в сектора на аквакултурите. По тази причина буквата 
трябва да бъде съответно изменена.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 17 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) те са достатъчно икономически
активни на своята територия или на част 
от нея, по-специално по-отношение на 
броя на членовете и обема на 
продукцията, която може да бъде 
предложена на пазара;

а) те са достатъчно активни на своята 
територия или на част от нея, по-
специално по-отношение на броя на 
членовете и обема на продукцията, 
която може да бъде предложена на 
пазара;

Or. pt

Обосновка

Предвид различията в отделните държави членки ще трябва да се запази 
възможността да се избере възможно най-уместният критерии за всяка държава 
членка. Следва да се обърне особено внимание на необходимостта да се гарантира 
представителството на дребномащабния риболов.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 22 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съобщаване на Комисията Съобщаване на Комисията и 
оповестяване на списъка с 
организациите на производители

Or. pt
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Изменение 22

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

В началото на всяка година 
Комисията публикува списък на 
признатите през предходната година 
организации на производители, както 
и на онези, чието признаване е било 
отнето през същия период.

Or. pt

Обосновка

Предвид важността на организациите на производители, тази информация трябва да 
бъде направена публично достояние, както се предвижда в настоящия Регламент № 
104/2000 на Съвета относно общата организация на пазарите на рибни продукти и 
продукти от аквакултури.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощие да приема делегирани 
актове в съответствие с член 50 с цел

заличава се

a) изменение или допълнение на 
условията за признаване, посочени в 
членове 17 и 18. Тези правила могат да 
засягат вътрешното функциониране 
на организация на производители или 
междубраншови организации, 
техните учредителни актове, 
финансови и бюджетни разпоредби, 
задълженията на техните членове и 
привеждането в изпълнение на 
техните правила, включително 
санкциите;
б) определяне на правила относно 
честотата, съдържанието и 
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практическите методи на 
проверките, които трябва да се 
извършват от държавите-членки в 
съответствие с членове 20 и 21.

Or. pt

Обосновка

Изменението на условията за признаване, посочени в членове 17 и 18, обосновава 
съвместно вземане на решение.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) организацията на производители се 
счита за представителна за 
производството и предлагането на 
пазара в една държава-членка и подаде
заявление до компетентните 
национални органи;

a) организацията на производители се 
счита за представителна за 
производството в една държава членка
и подава заявление до компетентните 
национални органи;

Or. pt

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 - буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) правилата, чийто обхват трябва да 
бъде разширен, засягат всяка от мерките 
за организации на производители, 
определени в член 8, букви а), б), в), г), 
д).

б) правилата, чийто обхват трябва да 
бъде разширен, засягат всяка от мерките 
за организации на производители, 
определени в член 8, букви а), б), в), г), 
д), еб) и ев).

Or. pt
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За целите на параграф 1, буква а) 
организация на производители на 
продукти от риболов се счита за 
представителна, когато е отговорна най-
малко за 65 % от предлаганите на 
пазара количества от въпросния 
продукт през предходната година в 
областта, в която се предлага 
разширяване на обхвата на правилата

2. За целите на параграф 1, буква а) 
организация на производители на 
продукти от риболов се счита за 
представителна, когато е отговорна най-
малко за 65 % от производителите и 
65% от количествата от въпросния 
продукт, разтоварени през предходната 
година в областта, в която се предлага 
разширяване на обхвата на правилата.

Or. pt

Обосновка

Този елемент следва да се добави, за да се избегнат ситуации, които биха могли да са 
в ущърб на производители от дребномащабния крайбрежен риболов и непромишления 
риболов, които макар и да съставляват голямо мнозинство би могло да отговарят за 
относително малко количество разтоварени риби в сравнение с други сегменти от 
флота, които би могло да действат в същата зона. 

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка организация на производители 
представя план за производство и 
предлагане на пазара пред своите 
компетентни национални органи за 
изпълнение на целите, определени в 
член 3.

1. Всяка организация на производители 
представя план за производство и 
предлагане на пазара пред своите 
компетентни национални органи за 
изпълнение на целите, определени в 
член 3. Плановете могат да 
предвиждат наличието на периоди за 
естествено възстановяване съгласно 
разпоредбите на член 8, буква з).

Or. pt



PE487.790v01-00 18/25 PA\899778BG.doc

BG

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 50 за 
определяне на правилата относно 
плана за производство и предлагане на 
пазара, посочен в член 32, параграф 1.

заличава се

Or. pt

Обосновка

Тази тема обосновава съвместно вземане на решение.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Организациите на производители могат 
да финансират съхранението на 
продуктите от риболов, изброени в 
приложение II към настоящия 
регламент, при условие че:

На организациите на производители ще 
може да бъде отпусната помощ за 
частно складиране за целите на 
съхранението на продуктите от риболов, 
изброени в приложение II към 
настоящия регламент, при условие че:

Or. pt

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка организация на производители 
може да създаде колективен фонд, който 
се използва единствено за финансиране 

Всяка организация на производители 
може да създаде колективен фонд, който 
се използва за финансиране на следните 
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на следните мерки: мерки:

Or. pt

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Мерките, посочени в член 8, букви 
з) и и). 

Or. pt

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Специфични помощи ще могат да 
бъдат отпускани на организациите 
на производители, които ще ги 
прехвърлят в общия фонд с оглед 
финансирането на тези мерки.

Or. pt

Изменение 33

Предложение за регламент
Раздел VI а (нов) - Член 38 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

РАЗДЕЛ VI а
УПРАВЛЕНСКИ ИЗБОР НА 
ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ
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Член 38 a)
Управленски избор на държавите 
членки
Предвид специфичните им 
особености и относителната степен 
на развитие на организациите на
производители на тяхна територия, 
държавите членки ще имат правото 
да избират дали желаят да оставят 
организациите на производители да 
отговарят за управленския избор или 
предпочитат да запазят вземането 
на важни решения в рамките на 
своите администрации, по-специално 
всеки път, когато това се оказва 
необходимо за гарантирането на 
жизнеспособността на сегментите 
на дребномащабния крайбрежен 
риболов и непромишления риболов.

Or. pt

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква a а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) Минималната степен на свежест 
на непреработената риба;

Or. pt

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 2 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Специфични търговски 
стандарти за продуктите, 
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произхождащи от нежелан улов с 
размер под минималния или извън 
квотите, съгласно разпоредбите на 
член 8. 

Or. pt

Обосновка

Степента на свежест на рибата също трябва да бъде изричен търговски стандарт 
предвид факта, че посочването на степента на свежест представлява форма на 
оценка за рибата и гаранция за нейното качество за потребителите.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Предвид постигането на по-добра 
цена при първа продажба на рибата, в 
интерес на производителите и по 
начин, който да насърчава 
справедливото и адекватно 
разпределение на добавената 
стойност по цялата верига на 
стойността в сектора, и когато 
бъдат установени сериозни проблеми 
по отношение приходите на 
производителите и неравновесия по 
веригата на стойността, държавите 
членки трябва да могат да приемат 
форми на намеса по веригата като 
например установяването на 
максимални маржове за 
посредниците за всеки субект по 
веригата.

Or. pt

Обосновка

В случай на тежки нарушения при разпределянето на добавената стойност по 
веригата на стойността в сектора определянето на максимален марж за
посредниците може решително да допринесе за насърчаването на справедливи 
изкупни цени на производството, като бъдат контролирани цените, плащани от 



PE487.790v01-00 22/25 PA\899778BG.doc

BG

крайния потребител, и бъдат намалени маржовете на посредниците. 

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите, за които са определени 
търговски стандарти, могат да бъдат 
пускани за консумация от човека на 
пазара в Съюза единствено в 
съответствие с тези стандарти. 

1. Продуктите, за които са определени 
търговски стандарти, могат да бъдат 
пускани за консумация от човека на 
пазара в Съюза единствено в 
съответствие с тези стандарти. Тази 
разпоредба се прилага също за всички 
вносни рибни продукти и продукти от 
аквакултури.

Or. pt

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

На Комисията се предоставя 
правомощие да приема делегирани 
актове в съответствие с член 50, с цел да 
определи общите търговски стандарти 
по член 39, параграф 1 по отношение на 
качеството, размера или теглото, 
опаковането, представянето и 
етикетирането и ако опитът от 
прилагането на стандартите го изисква, 
да ги изменя, като гарантира, че 
стандартите са определени по 
справедлив и прозрачен начин.

На Комисията се предоставя 
правомощие да приема делегирани 
актове в съответствие с член 50, когато 
става дума за допълване или детайлно 
описване на общите търговски 
стандарти по член 39, параграф 1 по 
отношение на качеството, размера или 
теглото, опаковането, представянето и 
етикетирането и ако опитът от 
прилагането на стандартите го изисква.

Or. pt
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Изменение 39

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) дали продуктът е пресен или е бил 
размразен;

д) дали продуктът е пресен, охладен или 
замразен;

Or. pt

Изменение 40

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. За целите на разпоредбите на 
параграф 1, буква д) и на член 39, 
параграф 2, буква б) се приема, че 
продуктът е пресен, когато уловът е 
бил извършен преди по-малко от 24 
часа.

Or. pt

Обосновка

Това изменение има за цел защитата на интересите на потребителите, като се 
изясняват някои понятия и като им се предоставя също така по-ясна, пълна и 
обективна информация. 

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 1 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) Информация относно 
пристанището на разтоварване на 
продукта.
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Or. pt

Обосновка

Това може да бъде релевантна информация при определянето на възможностите и 
избора на потребителя по екологични, икономически и социални причини.

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) да допълва или изменя изискванията 
за задължителна информация по член 
42, параграф 1, член 42, параграф 2, 
член 43 и член 44, като гарантира, че 
задължителната информация се 
извършва точно и прозрачно;

a) да допълва или посочва в детайли
изискванията за задължителна 
информация по член 42, параграф 1, 
член 42, параграф 2, член 43 и член 44, 
като гарантира, че задължителната 
информация се предоставя с нужната 
точност и прозрачност;

Or. pt

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) да определи минимални критерии за 
информацията, предоставяна 
доброволно от операторите по член 45, 
параграф 1, като гарантира, че 
условията за показване на доброволна 
информация са точни, прозрачни и 
недискриминационни.

б) детайлно описание на минимални 
критерии за информацията, 
предоставяна доброволно от 
операторите по член 45, параграф 1, 
като гарантира, че условията за 
показване на доброволна информация са 
точни, прозрачни и 
недискриминационни.

Or. pt
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Изменение 44

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) проучва редовно цените по веригата 
за доставки на Съюза на продукти от 
риболов и аквакултури и извършва 
анализи на пазарните тенденции;

б) проучва редовно цените по веригата
за доставки на Съюза на продукти от 
риболов и аквакултури и извършва 
анализи на пазарните тенденции, като 
прави публично достояние 
резултатите от тези проучвания и 
анализи;

Or. pt


