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Изменение 228
Alain Cadec

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 3a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

като взе предвид член 349 от Договора 
за функционирането на Европейския 
съюз,

Or. fr

Изменение 229
Carmen Fraga Estévez

Проект на законодателна резолюция
Позоваване 3a (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

като взе предвид решението на 
Съвета за приемане на Процедурен 
правилник на Съвета1,
__________________
1 Решение на Съвета 2009/937/ЕС от 1 
декември 2009 година за приемане на 
Процедурен правилник на Съвета (ОВ
L 325 от 11.12.2009 г., стр. 35).

Or. es

Изменение 230
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Позоваване 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взе предвид Конвенцията на 
ООН по морско право от 10 декември 
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1982 г. (UNCLOS),

Or. en

Изменение 231
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 1a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1a) Риболовната промишленост е от 
стратегическо значение по 
отношение на снабдяването на 
населението с риба и баланса на 
храните в различните държави 
членки и в самия Европейски съюз, 
както и социално-икономическото 
благосъстояние на крайбрежните 
общности, местното развитие, 
заетостта, запазването и 
създаването на икономически 
дейности нагоре и надолу по веригата 
и запазването на местните културни 
традиции.
__________________
1 Решение на Съвета 2009/937/ЕС от 1 
декември 2009 година за приемане на 
Процедурен правилник на Съвета (ОВ 
L 325 от 11.12.2009 г., стр. 35).

Or. pt

Изменение 232
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обхватът на общата политика в 
областта на рибарството включва 

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

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

Or. en

Изменение 233
Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Обхватът на общата политика в 
областта на рибарството включва 
опазването, управлението и 
експлоатацията на морските 
биологични ресурси. Също така той 
включва пазарните и финансовите 
мерки, подкрепящи целите на ОПОР, 
сладководните биологични ресурси и 
аквакултури, както и преработката и 
предлагането на пазара на продукти от 
риболов и от аквакултури, когато тези 
дейности се осъществяват на 
територията на държавите членки или 
във водите на Съюза, включително от 

(2) Обхватът на общата политика в 
областта на рибарството включва 
опазването и управлението на морските 
биологични зони и ресурси на 
държавите членки. Също така той 
включва пазарните и финансовите 
мерки, подкрепящи целите на ОПОР, 
сладководните биологични ресурси и 
аквакултури, както и преработката и 
предлагането на пазара на продукти от 
риболов и от аквакултури, когато тези 
дейности се осъществяват на 
територията на държавите членки или 
във водите на Съюза, включително от 



PE489.437v01-00 6/187 AM\901580BG.doc

BG

страна на риболовни кораби под флага 
на трети държави или регистрирани в 
тях, от страна на риболовни кораби на 
Съюза или от граждани на държавите
членки, без да се засяга основната 
отговорност на държавата на флага и 
като се вземат предвид разпоредбите на 
член 117 от Конвенцията на ООН по 
морско право.

страна на риболовни кораби под флага 
на трети държави или регистрирани в 
тях, от страна на риболовни кораби на 
Съюза или от граждани на държавите
членки, без да се засяга основната 
отговорност на държавата на флага и 
като се вземат предвид разпоредбите на 
член 117 от Конвенцията на ООН по 
морско право.

Or. it

Изменение 234
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 2a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Договорът за функционирането 
на Европейския съюз следва да не 
представлява пречка пред 
задължението на Съюза да управлява 
експлоатацията на морските ресурси 
по устойчив начин.

Or. en

Изменение 235
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Общата политика в областта на 
рибарството следва да гарантира, че 
дейностите, свързани с риболова и 
аквакултурата, осигуряват 
съществуването на продуктивни 
морски биологични ресурси и здрави 
морски екосистеми и следователно 



AM\901580BG.doc 7/187 PE489.437v01-00

BG

следва да допринася за повишаване на 
производителността, постигане на 
справедлив стандарт на живот за 
риболовния сектор, установяване на 
пазарна стабилност, осигуряване 
наличност на ресурсите и разумни цени 
на продуктите, предлагани на 
потребителите.

допринасят за постигането на 
дългосрочно и устойчиво екологично, 
икономическо и социално развитие. Тя 
също така следва да допринася за 
повишаване на производителността, 
постигане на справедлив стандарт на 
живот за риболовния сектор, 
установяване на пазарна стабилност, 
осигуряване наличност на ресурсите и 
разумни цени на продуктите, 
предлагани на потребителите.

Or. en

Изменение 236
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt
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Изменение 237
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 238
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Общата политика в областта на 
рибарството следва да гарантира, че 
дейностите, свързани с риболова и 
аквакултурата, са устойчиви и че се 
управляват по начин, който 
съответства на целта за постигане 
на добро състояние на морската среда 
с оглед да се гарантира постигането на 
дългосрочни социални, икономически и 
екологични ползи. Тя също така следва 
да допринася за повишаване на 
производителността, постигане на 
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наличност на ресурсите и разумни цени 
на продуктите, предлагани на 
потребителите.

справедлив стандарт на живот за 
риболовния сектор, установяване на 
пазарна стабилност, осигуряване 
наличност на ресурсите и разумни цени 
на продуктите, предлагани на 
потребителите.

Or. pt

Изменение 239
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(3) Общата политика в областта на 
рибарството следва да гарантира, че 
дейностите, свързани с риболова и 
аквакултурата, допринасят за 
постигането на дългосрочни и 
устойчиви екологични, икономически и 
социални условия. Тя също така следва 
да допринася за повишаване на 
производителността, постигане на 
справедлив стандарт на живот за 
риболовния сектор, установяване на 
пазарна стабилност, осигуряване 
наличност на ресурсите и разумни цени 
на продуктите, предлагани на 
потребителите. Общата политика в 
областта на рибарството към
момента не е постигнала тези цели и 
в тази връзка е необходимо Съюзът да 
направи основна преоценка на 
управлението на рибарството.

Or. en

Изменение 240
Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 241
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Изменение 242
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) ОПОР трябва да насърчава високо 
ниво на заетост в секторите на 
рибарството и аквакултурата, да 
подобрява условията на труд на 
рибарите и лицата, отглеждащи 
аквакултури, като им гарантира 
подходящо ниво на социална защита 
и на практика осигурява лоялна 
конкуренция с трети държави и 
между държавите –членки на ЕС, и 
предотвратява случаите на 
нарушаване на конкуренцията въз 
основа на прекомерни различия в 
разходите за труд. В това отношение 
общата политика в областта на 
рибарството определя условията за 
хармонизиране на социалното 
законодателство, приложимо за 
работещите в тези сектори, по-
специално въз основа на Конвенция № 
188 на МОТ и Международната 
конвенция за вахтената служба, 
нормите за подготовка и 
освидетелстване на персонала от 
риболовните кораби (STCW-F).

Or. fr

Изменение 243
Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Съображение 3a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) От жизненоважно значение е 
общата политика в областта на 
рибарството да възприеме подход към 
сектора на рибарството, който взема 
предвид биологичните, екологичните 
и икономическите и социалните нива, 
така че винаги да има компромис 
между състоянието на 
съществуващите ресурси в 
различните морски зони и опазването 
на социално-икономическата 
структура на крайбрежните 
общности, които зависят от 
крайбрежния риболов, за да се 
гарантират работни места и 
просперитет.

Or. pt

Изменение 244
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 3б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3б) Принципът, според който 
управлението на рибарството следва 
да се основава на морските 
биогеографски региони, 
разграничаващи се в зависимост от 
своите характеристики, е принципът 
на европейско равнище, който най-
добре ще насърчава устойчивостта 
на ресурсите и опазването на 
социално-икономическата структура 
на крайбрежните общности.

Or. pt
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Изменение 245
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съюзът е договаряща страна по 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. (UNCLOS)17 и е 
ратифицирал Споразумението на 
Организацията на обединените нации за 
прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. относно 
опазването и управлението на 
трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси от 4 
август 1995 г. (Споразумение на ООН за 
рибните запаси)18. Той също така е 
приел Споразумението за насърчаване 
на спазването на международните мерки 
за опазване и управление от 
риболовните кораби в открито море на 
Организацията по прехрана и земеделие 
към ООН от 24 ноември 1993 г. 
(Споразумението за съответствие на 
ФАО)19. В тези международни 
инструменти се предвиждат най-вече
задължения за опазване, в това число 
задължения за предприемане на мерки 
за опазване и управление, 
предназначени за запазването или 
възстановяването на морските ресурси 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов, както в морските зони 
под национална юрисдикция, така и в 
открито море, и за сътрудничество с 
други държави с тази цел, както и 
задължения за широко прилагане на 
подхода на предпазливост при 
опазването, управлението и 
използването на рибните запаси; 
предвиждат се също така задължения за 
постигане на съвместимост между 

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

другите видове законно използване на 
моретата. Общата политика в областта 
на рибарството следва да подпомага ЕС 
в правилното изпълнение на неговите 
международни задължения по силата на 
тези международни актове. Когато 
държавите членки приемат мерки за 
опазване и управление, за които са били 
оправомощени в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, 
действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
посочените международни актове.

Or. en

Изменение 246
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съюзът е договаряща страна по 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. (UNCLOS)17 и е 
ратифицирал Споразумението на 
Организацията на обединените нации за 
прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. относно 
опазването и управлението на 
трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси от 4 
август 1995 г. (Споразумение на ООН за 
рибните запаси)18. Той също така е 
приел Споразумението за насърчаване 
на спазването на международните мерки 

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

за опазване и управление от 
риболовните кораби в открито море на 
Организацията по прехрана и земеделие 
към ООН от 24 ноември 1993 г. 
(Споразумението за съответствие на 
ФАО)19. В тези международни 
инструменти се предвиждат най-вече 
задължения за опазване, в това число 
задължения за предприемане на мерки 
за опазване и управление, 
предназначени за запазването или 
възстановяването на морските ресурси 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов, както в морските зони 
под национална юрисдикция, така и в 
открито море, и за сътрудничество с 
други държави с тази цел, както и 
задължения за широко прилагане на 
подхода на предпазливост при 
опазването, управлението и 
използването на рибните запаси; 
предвиждат се също така задължения за 
постигане на съвместимост между 
мерките за опазване и управление в 
случаите, когато морските ресурси са в 
морски зони с различен юридически 
статус, и задължения за надлежно 
отчитане на другите видове законно и 
регулирано използване на моретата. 
Общата политика в областта на 
рибарството следва да подпомага ЕС в 
правилното изпълнение на неговите 
международни задължения по силата на 
тези международни актове, като 
насърчава приемането на тези добри 
практики в световен мащаб в интерес 
на устойчивостта на рибните 
ресурси и справедливия достъп до 
живите водни ресурси  на световните 
флотове. Когато държавите членки
приемат мерки за опазване и 
управление, за които са били 
оправомощени в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, 
действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
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посочените международни актове.

Or. pt

Изменение 247
Guido Milana, Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съюзът е договаряща страна по 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. (UNCLOS)17 и е 
ратифицирал Споразумението на 
Организацията на обединените нации за 
прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. относно 
опазването и управлението на 
трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси от 4 
август 1995 г. (Споразумение на ООН за 
рибните запаси)18. Той също така е 
приел Споразумението за насърчаване 
на спазването на международните мерки 
за опазване и управление от 
риболовните кораби в открито море на 
Организацията по прехрана и земеделие 
към ООН от 24 ноември 1993 г. 
(Споразумението за съответствие на 
ФАО)19. В тези международни 
инструменти се предвиждат най-вече 
задължения за опазване, в това число 
задължения за предприемане на мерки 
за опазване и управление, 
предназначени за запазването или 
възстановяването на морските ресурси 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов, както в морските зони 
под национална юрисдикция, така и в 
открито море, и за сътрудничество с 
други държави с тази цел, както и 
задължения за широко прилагане на 
подхода на предпазливост при 

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

опазването, управлението и 
използването на рибните запаси; 
предвиждат се също така задължения за 
постигане на съвместимост между 
мерките за опазване и управление в 
случаите, когато морските ресурси са в 
морски зони с различен юридически 
статус, и задължения за надлежно 
отчитане на другите видове законно 
използване на моретата. В интерес на 
хармонизирана устойчива политика в 
областта на рибарството във всички 
общи морета и с цел подобряване на
сътрудничеството със съседните 
страни и управлението на 
споделените запаси, Съюзът следва да 
се стреми да сключи споразумения за 
сътрудничество в областта на 
устойчивото рибарство с трети 
държави, съгласно които Съюзът 
може да предоставя финансиране и 
техническа помощ в замяна на 
прилагането на еднакви или сравними 
правила за устойчиво управление като 
прилаганите в Съюза. Общата 
политика в областта на рибарството 
следва да подпомага ЕС в правилното 
изпълнение на неговите международни 
задължения по силата на тези 
международни актове. Когато
държавите членки приемат мерки за 
опазване и управление, за които са били 
оправомощени в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, 
действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
посочените международни актове.

Or. it

Изменение 248
Alain Cadec
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Предложение за регламент
Съображение 4a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) ОПОР следва да гарантира 
заетост в секторите на рибарството 
и аквакултурата и да допринася за 
подобряване на условията на труд на 
рибарите и на лицата, отглеждащи 
аквакултури, отчитайки социалното 
измерение на риболовната дейност. 
Също така общата политика в 
областта на рибарството следва да 
бъде координирана с търговската и 
митническата политика на Съюза, за 
да се контролира вносът от трети 
държави в Европейския съюз и 
неговото въздействие върху цените, 
постигнати от производителите в 
Общността, и да се установи лоялна 
конкуренция с трети държави, 
особено като се предотвратяват 
случаите на нарушаване на 
конкуренцията поради различия в 
разходите за труд.

Or. fr

Изменение 249
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. ЕС и неговите държави членки 
се ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 

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

2020 г. ще бъде изпълнена 
приоритетната цел равнищата на 
експлоатация на морските биологични 
ресурси да се възстановят и поддържат 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов от популациите на 
събирания улов. В случаите, когато е 
налице по-малко научна информация, 
може да се наложи прилагането на 
приблизителни данни за максималния 
устойчив улов.

Or. fr

Изменение 250
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. и след това на срещата на 
върха в Нагоя през 2010 г. ЕС и 
неговите държави членки се ангажираха 
да предприемат действия срещу 
продължаващото намаляване на много 
рибни запаси. Ето защо е необходимо 
Съюзът да подобри своята обща 
политика в областта на рибарството, за 
да гарантира, че до 2015 г. за запасите, 
за които това ще бъде възможно, и 
най-късно до 2020 г. ще бъде изпълнена 
приоритетната цел равнищата на 
експлоатация на морските биологични 
ресурси да се възстановят и поддържат 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов от популациите на 
събирания улов. В случаите, когато е 
налице по-малко научна информация, 
може да се наложи прилагането на 
приблизителни данни за максималния 
устойчив улов.
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Or. fr

Изменение 251
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 252
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. ЕС и неговите държави членки 

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

се договориха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 
2015 г., когато това е възможно, и 
най-късно до 2020 г. за всички 
търговски популации, ще бъде 
изпълнена приоритетната цел 
равнищата на експлоатация на морските 
биологични ресурси да се възстановят и 
поддържат около нива, позволяващи 
максимален устойчив улов от 
популациите на събирания улов. В 
случаите, когато е налице по-малко 
научна информация, може да се наложи 
прилагането на приблизителни данни за 
максималния устойчив улов.

Or. es

Обосновка

Като се има предвид, че целта за постигане на максимален устойчив улов до 2015 г. за 
всички популации е практически неосъществима, особено за смесения риболов, 
критериите от конференцията в Нагоя също трябва да бъдат включени.

Изменение 253
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. ЕС и неговите държави членки 
се ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 
2015 г. ще бъде изпълнена 

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

изпълнена приоритетната цел 
равнищата на експлоатация на морските 
биологични ресурси да се възстановят и 
поддържат на нива, позволяващи 
максимален устойчив улов от 
популациите на събирания улов. В 
случаите, когато е налице по-малко 
научна информация, може да се наложи 
прилагането на приблизителни данни за 
максималния устойчив улов.

Or. en

Изменение 254
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. ЕС и неговите държави членки
се ангажираха, макар и необвързващо,
да предприемат действия срещу 
продължаващото намаляване на много 
рибни запаси. Ето защо е необходимо 
Съюзът да подобри своята обща 
политика в областта на рибарството, за 
да предприеме стъпки в посока към 
това да се гарантира, че във 
възможно най-кратък срок, 
постепенно и по начин, обусловен от 
различните типове риболов – смесен и 
чист – и винаги на научна основа, ще 
бъде изпълнена целта равнищата на 
експлоатация на морските биологични 
ресурси да се възстановят и поддържат 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов от популациите на 
събирания улов. В случаите, когато е 
налице по-малко научна информация, 
може да се наложи прилагането на 
приблизителни данни за максималния 
устойчив улов, като се вземат предвид
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становищата на заинтересованите 
страни, по-специално на 
консултативните съвети.

Or. pt

Изменение 255
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 256
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Съображение 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Нагоя през 2010 г. 
ЕС и неговите държави членки се 
ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 
2015 г., когато е възможно, и най-
късно до 2020 г. ще бъде изпълнена 
целта равнищата на експлоатация на 
морските биологични ресурси да се 
възстановят и поддържат на нива, 
позволяващи максимален устойчив улов 
от популациите на събирания улов. В 
случаите, когато е налице по-малко 
научна информация, може да се наложи 
прилагането на приблизителни данни за 
максималния устойчив улов.

(Словосъчетанието „до 2015 г.“ като 
краен срок за държавите членки да 
постигнат равнищата на 
експлоатация на морските 
биологични ресурси и нива, 
позволяващи максимален устойчив 
улов, да се чете в цялото 
предложение за регламент като „до 
2015 г., когато е възможно, и най-
късно до 2020 г“.)

Or. pt

Изменение 257
Diane Dodds, James Nicholson

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 

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

2002 г. ЕС и неговите държави членки 
се ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 
2015 г., и когато е възможно, ще бъде 
изпълнена приоритетната цел 
равнищата на популация на събирания 
улов да се възстановят и поддържат на 
нива над тези, позволяващи 
максимален устойчив улов. В случаите, 
когато е налице по-малко научна 
информация, може да се наложи 
прилагането на приблизителни данни за 
максималния устойчив улов.

Or. en

Изменение 258
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

научна информация, може да се наложи 
прилагането на приблизителни данни за 
максималния устойчив улов.

Or. en

Обосновка

Ангажиментът на Европейската комисия през 2002 г. към Декларацията от 
Йоханесбург за устойчиво развитие за постигане на максимален устойчив улов до 
2015 г. включва предупреждението „когато е възможно“, което трябва да остане 
важна всеобхватна уговорка към тази цел, особено в областта на смесения риболов.

Изменение 259
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. ЕС и неговите държави членки
се ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира
постепенно, че до 2015 г. при 
риболовните дейности, където това е 
възможно, или до 2020 г., при 
риболовните дейности, където това 
не е възможно, и винаги въз основа на 
научни данни и критерии, ще бъде 
изпълнена приоритетната цел 
равнищата на експлоатация на морските 
биологични ресурси да се възстановят и 
поддържат на нива, позволяващи 
максимален устойчив улов от 
популациите на събирания улов.

Or. es
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Изменение 260
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 261
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. ЕС и неговите държави членки 
се ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 

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

обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 
2015 г., когато е възможно и според 
всяка риболовна дейност, ще бъде 
изпълнена приоритетната цел 
равнищата на експлоатация на морските 
биологични ресурси да се възстановят и 
поддържат на нива, позволяващи 
максимален устойчив улов от 
популациите на събирания улов. В 
случаите, когато е налице по-малко 
научна информация, може да се наложи 
прилагането на приблизителни данни за 
максималния устойчив улов.

Or. es

Изменение 262
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 263
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. ЕС и неговите държави членки
се ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 
2015 г., когато е осъществимо и не по-
късно от 2020 г. за други видове, ще 
бъде изпълнена целта равнищата на 
експлоатация на морските биологични 
ресурси да се възстановят и поддържат 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов от популациите на 
събирания улов. В случаите, когато е 
налице по-малко научна информация, 
може да се наложи прилагането на 
приблизителни данни за максималния 
устойчив улов.

Or. el

Изменение 264
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 

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

2002 г. ЕС и неговите държави членки
се ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 
2015 г., когато е възможно или до 
2020 г. съгласно критериите от 
Нагоя, ще бъде изпълнена 
приоритетната цел равнищата на 
експлоатация на морските биологични 
ресурси да се възстановят и поддържат 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов от популациите на 
събирания улов. В случаите, когато е 
налице по-малко научна информация, 
може да се наложи прилагането на 
приблизителни данни за максималния 
устойчив улов.

Or. es

Изменение 265
Catherine Trautmann

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. ЕС и неговите държави членки 
се ангажираха да предприемат действия 
срещу продължаващото намаляване на 
много рибни запаси. Ето защо е 
необходимо Съюзът да подобри своята 
обща политика в областта на 
рибарството, за да гарантира, че до 
2015 г. ще бъде изпълнена 
приоритетната цел равнищата на 
експлоатация на морските биологични 
ресурси да се възстановят и поддържат 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов от популациите на 

(5) На Световната среща на върха за 
устойчиво развитие в Йоханесбург през 
2002 г. и след това на срещата на 
върха в Нагоя през 2010 г. ЕС и 
неговите държави членки се ангажираха 
да предприемат действия срещу 
продължаващото намаляване на много 
рибни запаси. Ето защо е необходимо 
Съюзът да подобри своята обща 
политика в областта на рибарството, за 
да гарантира, че до 2015 г. за запасите, 
за които това ще бъде възможно, и 
поетапно най-късно до 2020 г. ще бъде 
изпълнена приоритетната цел 
равнищата на експлоатация на морските 
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събирания улов. В случаите, когато е 
налице по-малко научна информация, 
може да се наложи прилагането на 
приблизителни данни за максималния 
устойчив улов.

биологични ресурси да се възстановят и 
поддържат на нива, позволяващи 
максимален устойчив улов от 
популациите на събирания улов. В 
случаите, когато е налице по-малко 
научна информация, може да се наложи 
прилагането на приблизителни данни за 
максималния устойчив улов.

Or. fr

Изменение 266
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) Концепцията за максимален 
устойчив улов, установена в UNCLOS,
е правно обвързваща цел за Съюза в 
областта на управлението на 
рибарството от момента на 
ратифицирането й през 1998 г.

Or. en

Изменение 267
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Приемането на процент на 
смъртност от риболов под 
необходимия за поддържане на 
рибните запаси на нива, позволяващи 
максимален устойчив улов, е 
единственият начин за гарантиране 
на икономическата жизнеспособност 
на сектора на рибарството в 
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дългосрочен план, без да разчита на 
публична помощ.

Or. en

Изменение 268
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Целите, свързани с рибарството, бяха 
определени в решението на 
конференцията на страните по 
Конвенцията за опазване на 
биологичното разнообразие относно 
стратегическия план за биологично 
разнообразие за периода 2011—
2020 г.20, като общата политика в 
областта на рибарството следва да 
осигури съгласуваност с целите за 
биологичното разнообразие, приети от 
Европейския съвет21, и с целите, 
посочени в съобщението на Комисията 
„Нашата застраховка живот, нашият 
природен капитал“: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 
2020 г.“22, по-специално във връзка с 
постигането на максимален устойчив 
улов до 2015 г.

(6) Целите, свързани с рибарството, бяха 
определени в решението на 
конференцията на страните по 
Конвенцията за опазване на 
биологичното разнообразие относно 
стратегическия план за биологично 
разнообразие за периода 2011—
2020 г.20, като общата политика в 
областта на рибарството следва да 
осигури съгласуваност с целите за 
биологичното разнообразие, приети от 
Европейския съвет21, и с целите, 
посочени в съобщението на Комисията 
„Нашата застраховка живот, нашият 
природен капитал“: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 
2020 г.“22, по-специално във връзка с 
постигането на максимален устойчив 
улов до 2020 г.

Or. fr

Изменение 269
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) Целите, свързани с рибарството, бяха (6) Целите, свързани с рибарството, бяха 
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определени в решението на 
конференцията на страните по 
Конвенцията за опазване на 
биологичното разнообразие относно 
стратегическия план за биологично 
разнообразие за периода 2011—
2020 г.20, като общата политика в 
областта на рибарството следва да 
осигури съгласуваност с целите за 
биологичното разнообразие, приети от 
Европейския съвет21, и с целите, 
посочени в съобщението на Комисията 
„Нашата застраховка живот, нашият 
природен капитал“: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 
2020 г.“22, по-специално във връзка с 
постигането на максимален устойчив 
улов до 2015 г.

определени в решението на 
конференцията на страните по 
Конвенцията за опазване на 
биологичното разнообразие относно 
стратегическия план за биологично 
разнообразие за периода 2011—
2020 г.20, като общата политика в 
областта на рибарството следва да 
осигури съгласуваност с целите за 
биологичното разнообразие, приети от 
Европейския съвет21, и с целите, 
посочени в съобщението на Комисията 
„Нашата застраховка живот, нашият 
природен капитал“: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 
2020 г.“22, по-специално във връзка с 
постигането на максимален устойчив 
улов до 2015 г. в случая на запаси, за 
които това е възможно, и най-късно 
до 2020 г.

Or. fr

Изменение 270
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 6a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Като се има предвид, че общата 
политика в областта на рибарството 
ще спомогне за подобряване на 
опазването, управлението и 
експлоатацията на морските 
биологични ресурси, преди 
осъществяването на своите мерки 
Европейската комисия трябва да 
изготви европейска карта на 
състоянието на рибните запаси, 
която включва анализ на всяка 
държава членка и нейните риболовни 
права. Това ще позволи да се направи 
оценка на резултатите от 
предприетите мерки.
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Or. es

Изменение 271
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 272
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Устойчивата експлоатация на 
морските биологични ресурси следва да 
се ръководи от подхода на 
предпазливост, основаващ се на 
принципа на предпазните мерки, 
посочен в член 191, параграф 2, първа 
алинея от Договора. Всички сегменти 
от риболовния флот следва да се 
подчиняват на този принцип.

Or. en

Изменение 273
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Устойчивата експлоатация на 
морските биологични ресурси следва да 
се ръководи от подхода на 
предпазливост, основаващ се на 
принципа на предпазните мерки, 
посочен в член 191, параграф 2, първа 
алинея от Договора. Когато има 
такива, прилагането на този подход 
следва да отчита резултатите от 
оценки на социално-икономическото 
въздействие върху риболовните 
общности, които зависят от 
въпросните биологични ресурси.

Or. pt

Изменение 274
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(7) Устойчивата експлоатация на 
морските биологични ресурси следва да 
се ръководи от подхода на 
предпазливост, основаващ се на 
принципа на предпазните мерки, 
посочен в член 191, параграф 2, първа 
алинея от Договора, но винаги въз 
основа на научни данни и критерии.

Or. es

Изменение 275
Lucas Hartong
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Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Общата политика в областта на 
рибарството следва да допринася за 
защитата на морската среда и по-
специално за постигането на добро 
екологично състояние най-късно до 
2020 г. съгласно разпоредбите на 
член 1, параграф 1 от 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 юни 
2008 г. за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта 
на политиката за морска среда 
(Рамкова директива за морска 
стратегия).

заличава се

Or. nl

Изменение 276
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8) Общата политика в областта на 
рибарството следва да допринася за 
защитата на морската среда и по-
специално за постигането на добро 
екологично състояние най-късно до 
2020 г. съгласно разпоредбите на член 1, 
параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова 
директива за морска стратегия).

(8) Общата политика в областта на 
рибарството следва да допринася за 
защитата на морската среда и по-
специално за целите на директивите 
за местообитанията, дивите птици 
и Натура 2000 и постигането на добро 
екологично състояние най-късно до 
2020 г. съгласно разпоредбите на член 1, 
параграф 1 от Директива 2008/56/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова 
директива за морска стратегия).

Or. fr
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Изменение 277
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) От жизненоважно значение е 
общата политика в областта на 
рибарството да допринася за 
стратегията на Европейския съюз 
„Енергетика 2020“ (COM(2010)0639 
окончателен) чрез мерки за 
насърчаване на развитието на 
сектора на рибарството, отличаващо 
се с ниско потребление на гориво и 
ниски въглеродни емисии.

Or. fr

Изменение 278
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 8a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Общата политика в областта на 
рибарството следва да допринася и за 
снабдяване на пазара на Общността с 
пълноценна храна, намаляване на 
продоволствената зависимост на 
вътрешния пазар и за пряко и непряко 
създаване на работни места и 
икономическо развитие в 
крайбрежните зони.

Or. pt
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Изменение 279
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. nl

Изменение 280
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Необходимо е към управлението на 
рибарството да се приложи 
екосистемният подход, за да се 
ограничи въздействието на риболовните 
дейности върху околната среда, а 
нежеланият улов да бъде значително 
намален и постепенно премахнат,
доколкото е възможно, особено чрез 
инвестиции в селективността на 
уредите.

Or. fr

Изменение 281
Estelle Grelier
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Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 282
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Необходимо е към управлението на 
рибарството да се приложи 
екосистемният подход, за да се 
спомогне за гарантиране, че 
човешките дейности оказват 
ограничено въздействие върху 
морската среда, а нежеланият улов да 
бъде сведен до минимум и постепенно 
премахнат.

Or. es

Обосновка

Очевидно е че риболовните дейности оказват въздействие върху морската 
екосистема и че това въздействие не бива да надвишава определени граници, но тази 
цел, свързана с екосистемата, следва да бъде определена в координация с други 
дейности, които също оказват въздействие върху морската среда.
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Изменение 283
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Необходимо е към управлението на 
рибарството да се приложи 
екосистемният подход, за да се 
контролира въздействието на 
риболовните дейности върху околната 
среда и да се предприемат мерки за 
свеждане до минимум и постепенно 
премахване на нежелания улов, като 
се вземат предвид специфичните 
характеристики на морската 
екосистема и риболовните дейности.

Or. pt

Изменение 284
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(9) Необходимо е към управлението на 
рибарството да се приложи 
екосистемният подход и морското 
пространствено планиране, за да се 
ограничи въздействието на 
неустойчивите риболовни дейности, 
да се намали замърсяването и 
отрицателното въздействие на 
градското развитие и туризма върху 
морската среда, а нежеланият улов да 
бъде сведен до минимум и постепенно 
премахнат.

Or. es
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Изменение 285
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Ето защо е необходимо Съюзът да 
подобри своята обща политика в 
областта на рибарството, за да 
гарантира, че до 2015 г. ще бъде 
изпълнена приоритетната цел 
равнищата на експлоатация на морските 
биологични ресурси да се възстановят и 
поддържат на нива, позволяващи 
максимален устойчив улов от 
популациите на събирания улов.

(9) Ето защо е необходимо Съюзът да 
подобри своята обща политика в 
областта на рибарството, за да 
гарантира, че до 2015 г. в морски 
екосистеми, където това е 
осъществимо, ще бъде изпълнена 
приоритетната цел равнищата на 
експлоатация на морските биологични 
ресурси да се възстановят и поддържат 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов от популациите на 
събирания улов.

Or. el

Изменение 286
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни чрез консултативните съвети 
и дългосрочна перспектива. Успешното 
управление на общата политика в 
областта на рибарството зависи също 
така от ясното определяне на 
отговорностите на равнището на Съюза, 
на национално, регионално и местно 
равнище, както и от съвместимостта и 
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предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

съгласуваността на предприетите мерки 
с други политики на Съюза.

Or. fr

Изменение 287
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на точни и 
актуални научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

Or. en

Изменение 288
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 



AM\901580BG.doc 43/187 PE489.437v01-00

BG

управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на международно, 
национално, регионално и местно 
равнище, както и от съвместимостта и 
съгласуваността на предприетите мерки 
с други политики на Съюза.

Or. nl

Изменение 289
Marek Józef Gróbarczyk
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза. Комисията, Европейският 
парламент и държавите членки 
трябва засилват усилията си за 
укрепване на регионалния аспект на 
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общата политика в областта на 
рибарството, като зачитат член 2, 
параграф 1 от ДФЕС и предлагат 
допълнителни промени на Договора, 
необходими за постигането на тази 
цел.

Or. en

Изменение 290
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на регионално, национално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

Or. es

Обосновка

Като се има предвид, че засилването на регионалния аспект е една от целите на 
реформата, приоритетният ред при определяне на отговорностите следва да бъде 
този.
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Изменение 291
Илиана Малинова Йотова

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения в съответствие с налични 
научни препоръки, широко участие на 
всички заинтересовани страни и 
дългосрочна перспектива. Успешното 
управление на общата политика в 
областта на рибарството зависи също 
така от ясното определяне на 
отговорностите на равнището на Съюза, 
на национално, регионално и местно 
равнище, както и от съвместимостта и 
съгласуваността на предприетите мерки 
с други политики на Съюза.

Or. bg

Изменение 292
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни в споделеното управление и 
споделената отговорност, и 
дългосрочна перспектива. Успешното 
управление на общата политика в 
областта на рибарството зависи също 
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Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

така от ясното определяне на 
отговорностите на равнището на Съюза, 
на национално, регионално и местно 
равнище, както и от съвместимостта и 
съгласуваността на предприетите мерки 
с други политики на Съюза.

Or. es

Изменение 293
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза. Точното определяне на 
отговорностите на различните 
равнища ще бъде различно във всяка 
държава членка предвид различията в
конституционната уредба.

Or. en

Изменение 294
Ioannis A. Tsoukalas
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Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични специализирани научни 
препоръки за всяка област, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

Or. el

Изменение 295
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на точни и 
актуални научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни и дългосрочна перспектива. 
Успешното управление на общата 
политика в областта на рибарството 
зависи също така от ясното определяне 
на отговорностите на равнището на 
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Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

Съюза, на национално, регионално и 
местно равнище, както и от 
съвместимостта и съгласуваността на 
предприетите мерки с други политики 
на Съюза.

Or. en

Изменение 296
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Общата политика в областта 
на рибарството следва да признава, да 
цени и защитава ролята на жените в 
риболова както в дейности, зависещи 
от дребномащабния крайбрежен 
риболов, така и при улова на миди и 
ракообразни, като например в 
изработването и поправката на 
риболовни мрежи, обработката и 
търговията, както и в други 
дейности, осигуряващи логистична 
подкрепа на сектора рибарството, 
гарантирайки спазване на принципа 
на равенство между мъжете и 
жените.

Or. es

Изменение 297
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) Трябва да се избягва ненужното 
страдание на морската фауна,
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включително на риби, акули, 
костенурки, птици и морски 
бозайници, затова следва да се 
разработят по-добри методи за улов и 
умъртвяване.

Or. en

Изменение 298
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При прилагане на общата политика 
в областта на рибарството следва да се 
отчитат взаимодействията с други 
аспекти на морското дело, които са 
предмет на интегрираната морска 
политика24, и да се взема предвид 
взаимовръзката между всички въпроси, 
свързани с океаните и моретата, 
включително морското пространствено 
планиране. Следва да се осигури 
съвместимост и интеграция между 
управлението на различните секторни 
политики в басейните на Балтийско 
море, Северно море, Келтско море, 
Бискайския залив и иберийското 
крайбрежие, Средиземно море и Черно 
море.

(12) При прилагане на общата политика 
в областта на рибарството следва да се 
отчитат взаимодействията с други 
аспекти на морското дело, които са 
предмет на интегрираната морска 
политика24, и да се взема предвид 
взаимовръзката между всички въпроси, 
свързани с океаните и моретата, 
включително морското пространствено 
планиране. Следва да се осигури 
съвместимост и интеграция между 
управлението на различните секторни 
политики в басейните на Балтийско 
море, Северно море, Келтско море, 
Бискайския залив и иберийското 
крайбрежие, Средиземно море, Черно 
море, Антилите, Френска Гвиана и 
Индийския океан.

Or. fr

Обосновка

Комисията е забравила най-отдалечените региони на Съюза.

Изменение 299
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
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Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12При прилагане на общата политика в 
областта на рибарството следва да се 
отчитат взаимодействията с други 
аспекти на морското дело, които са 
предмет на интегрираната морска 
политика24, и да се взема предвид 
взаимовръзката между всички въпроси, 
свързани с океаните и моретата, 
включително морското пространствено 
планиране. Следва да се осигури 
съвместимост и интеграция между 
управлението на различните секторни 
политики в басейните на Балтийско 
море, Северно море, Келтско море, 
Бискайския залив и иберийското 
крайбрежие, Средиземно море и Черно 
море.

(12) При прилагане на общата политика 
в областта на рибарството следва да се 
отчитат взаимодействията с други 
аспекти на морското дело, които са 
предмет на интегрираната морска 
политика24, и да се взема предвид 
взаимовръзката между всички въпроси, 
свързани с океаните и моретата, 
включително морското пространствено 
планиране. Следва да се осигури 
съвместимост и интеграция между 
управлението на различните секторни 
политики в басейните на Балтийско 
море, Атлантическия океан, Северно 
море, Келтско море, Бискайския залив и 
иберийското крайбрежие, Средиземно 
море, Черно море и най-отдалечените 
региони.

Or. fr

Изменение 300
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При прилагане на общата политика 
в областта на рибарството следва да се 
отчитат взаимодействията с други 
аспекти на морското дело, които са 
предмет на интегрираната морска 
политика24, и да се взема предвид 
взаимовръзката между всички въпроси, 
свързани с океаните и моретата, 
включително морското пространствено 
планиране. Следва да се осигури 
съвместимост и интеграция между 
управлението на различните секторни 

(12) При прилагане на общата политика 
в областта на рибарството следва да се 
отчитат взаимодействията с други 
аспекти на морското дело и като цяло 
да бъде съгласувана с останалите 
политики на Съюза24, и да се взема 
предвид взаимовръзката между всички 
въпроси, свързани с океаните и 
моретата, включително морското 
пространствено планиране. Следва да се 
осигури съвместимост и интеграция 
между управлението на различните 



AM\901580BG.doc 51/187 PE489.437v01-00

BG

политики в басейните на Балтийско 
море, Северно море, Келтско море, 
Бискайския залив и иберийското 
крайбрежие, Средиземно море и Черно 
море.

секторни политики в басейните на 
Балтийско море, Северно море, Келтско 
море, Бискайския залив и иберийското 
крайбрежие, Средиземно море и Черно 
море.

Or. es

Обосновка

ОПОР следва да бъде съгласувана с всички политики на Съюза, без да е подчинена на 
която и да било от тях.

Изменение 301
Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При прилагане на общата политика 
в областта на рибарството следва да се 
отчитат взаимодействията с други 
аспекти на морското дело, които са 
предмет на интегрираната морска 
политика24, и да се взема предвид 
взаимовръзката между всички 
въпроси, свързани с океаните и 
моретата, включително морското
пространствено планиране. Следва да 
се осигури съвместимост и интеграция 
между управлението на различните 
секторни политики в басейните на 
Балтийско море, Северно море, Келтско 
море, Бискайския залив и иберийското 
крайбрежие, Средиземно море и Черно 
море.

(12) Общата политика в областта на 
рибарството (ОПОР) посредством 
екосистемен и интегриран подход към 
управлението на морската среда,
който обхваща всички сектори и
отбелязва започването на процес,
който насърчава устойчивата 
експлоатация на океаните и моретата,
като същевременно подпомага 
развитието на морските сектори и 
крайбрежните зони и действа като 
идеален основен елемент за всички 
взаимосвързани дейности, които се 
отнасят до морето и до
рационалното пространствено 
използване на морето. Следва да се 
осигури съвместимост и интеграция 
между управлението на различните 
секторни политики в басейните на 
Балтийско море, Северно море, Келтско 
море, Бискайския залив и иберийското 
крайбрежие, Средиземно море и Черно 
море.

Or. it
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Изменение 302
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Риболовните кораби на Съюза 
следва да разполагат с равен достъп 
до водите на ЕС и ресурсите, които 
са обект на правилата на ОПОР.

заличава се

Or. en

Изменение 303
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Риболовните кораби на Съюза 
следва да разполагат с равен достъп до 
водите на ЕС и ресурсите, които са 
обект на правилата на ОПОР.

(13) Риболовните кораби на Съюза 
следва да разполагат с равен достъп до 
европейските води и ресурсите, които 
са обект на правилата на ОПОР.

Or. nl

Изменение 304
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Риболовните кораби на Съюза 
следва да разполагат с равен достъп
до водите на ЕС и ресурсите, които са 
обект на правилата на ОПОР.

(13) Достъпът до водите на ЕС и 
ресурсите, които са обект на правилата 
на ОПОР, може да бъде поставен в 
зависимост от произхода и 
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характеристиките на флотата, 
риболовните уреди и състоянието, 
свързано с опазването на рибните 
ресурси.

Or. pt

Изменение 305
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Правилата, ограничаващи достъпа 
до ресурси в рамките на зони от 
12 морски мили на държавите членки, 
засега функционират задоволително, 
като оказват положително влияние 
върху опазването чрез ограничаване на 
риболовното усилие в най-уязвимата 
част от водите на Съюза. Тези правила 
също така са спомогнали за съхраняване 
на традиционните риболовни дейности, 
от които социалното и икономическо 
развитие на някои крайбрежни 
общности е силно зависимо. Поради 
тази причина следва правилата да 
останат в сила и биха могли да бъдат 
засилени, за да се предостави
преференциален достъп за рибарите, 
които се занимават с дребномащабен, 
местен, непромишлен или 
крайбрежен риболов.

Or. en

Изменение 306
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Правилата, ограничаващи достъпа 
до ресурси в рамките на зони от 
12 морски мили на държавите членки, 
засега функционират задоволително, 
като оказват положително влияние 
върху опазването чрез ограничаване на 
риболовното усилие в най-уязвимата 
част от водите на Съюза, а същите 
резултати се наблюдават в зоната 
от 100 морски мили край Азорските 
острови, Мадейра и Канарските 
острови. Тези правила също така са 
спомогнали за съхраняване на 
традиционните риболовни дейности, от 
които социалното и икономическо 
развитие на някои крайбрежни 
общности е силно зависимо. Поради 
тази причина следва правилата да 
останат в сила.

Or. pt

Изменение 307
Diane Dodds

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

тази причина следва правилата да 
останат в сила и биха могли да бъдат
засилени, за да предоставят 
преференциален достъп за рибарите, 
които се занимават с дребномащабен, 
непромишлен или крайбрежен
риболов, като същевременно се 
отчитат различията между 
държавите членки и регионите.

Or. en

Изменение 308
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 309
Ian Hudghton
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Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 310
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(14) Правилата, ограничаващи достъпа 
до ресурси в рамките на зони от 
12 морски мили на държавите членки, 
засега функционират задоволително, 
като оказват положително влияние 
върху опазването чрез ограничаване на 
риболовното усилие в най-уязвимата 
част от водите на Съюза. Тези правила 
също така са спомогнали за съхраняване 
на традиционните риболовни дейности, 
от които социалното и икономическо 
развитие на някои крайбрежни 
общности е силно зависимо. Поради 
тази причина следва правилата да 
останат в сила, като се установят 
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като постоянен принцип и бъдат
засилени, за да предоставят 
преференциален достъп за рибарите, 
които се занимават с дребномащабен, 
непромишлен или крайбрежен 
риболов.

Or. pt

Изменение 311
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Определението на дребния 
риболов трябва да бъде разширено, за 
да отчита набор от критерии, освен 
критерия за размера на корабите, 
включвайки, наред с другото,
преобладаващите метеорологични 
условия, въздействието на 
риболовните техники върху морската
екосистема, продължителността на
престоя в морето и 
характеристиките на
икономическата единица, която 
експлоатира ресурсите. По-специално 
малките острови в открито море, 
които зависят от риболова, трябва 
да бъдат признати и подпомагани 
както по отношение на 
разпределението на допълнителни 
ресурси, така и финансово, за да се 
направи възможно тяхното бъдещо 
оцеляване и благосъстояние.

Or. en

Обосновка

Типичен пример, който показва опасността от прилагането на универсалния принцип. 
Островите в открито море се характеризират със зависимостта си от малки 
кораби, оставени на произвола на лоши атмосферни условия по Атлантическото 
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крайбрежие. Това е един уникален, драматичен и труден аспект на общото ни 
европейско наследство, който губим на свой риск. В този случай критериите, които се 
прилагат, използвайки категорията кораби с размер 12 м, не са подходящи.

Изменение 312
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14a) Специфичните характеристики 
на най-отдалечените региони трябва 
да бъдат отчетени в контекста на 
интегрираната морска политика и 
общата политика в областта на 
рибарството, по-специално най-
отдалечените региони, които нямат 
континентален шелф и чиито 
ресурси са съсредоточени в риболовни 
полета и подводни възвишения. 
Достъпът до тези деликатни 
биогеографски зони трябва да се 
регулира и те трябва да бъдат 
защитени и експлоатирани в 
рамките на наличните ресурси.

Or. pt

Изменение 313
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Морските биологични ресурси 
около Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови следва да 
продължат да се ползват със 
специална защита и при отчитане на 
структурното, социалното и 

заличава се
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икономическото положение на 
островите, тъй като тези ресурси 
допринасят за запазването на 
местната икономика. Следователно 
трябва да останат в сила 
ограниченията за някои риболовни 
дейности в тези води, отнасящи се до 
риболовни кораби, които са 
регистрирани в пристанищата на 
Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови.

Or. nl

Изменение 314
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Морските биологични ресурси 
около всички най-отдалечени региони 
на Съюза следва да продължат да се 
ползват със специална защита и при 
отчитане на структурното, социалното и 
икономическото положение на 
регионите, тъй като тези ресурси 
допринасят за запазването на местната 
икономика. Следователно трябва да 
останат в сила ограниченията за някои 
риболовни дейности в тези води, 
отнасящи се до риболовни кораби, 
които са регистрирани в пристанищата 
на най-отдалечените региони.

Or. fr

Изменение 315
Estelle Grelier, Patrice Tirolien
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Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Морските биологични ресурси 
около Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови следва да 
продължат да се ползват със специална 
защита и при отчитане на структурното, 
социалното и икономическото 
положение на островите, тъй като тези 
ресурси допринасят за запазването на 
местната икономика. Следователно 
трябва да останат в сила ограниченията 
за някои риболовни дейности в тези 
води, отнасящи се до риболовни кораби, 
които са регистрирани в пристанищата 
на Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови; този специален 
режим на защита следва да се 
разшири за водите на Френските 
Антилски острови, Гвиана и Реюнион, 
чието положение е същото като на 
гореспоменатите най-отдалечени 
региони.

Or. fr

Изменение 316
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Морските биологични ресурси 
около Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови следва да 
продължат да се ползват със специална 
защита и при отчитане на структурното, 
социалното и икономическото 
положение на островите, тъй като тези 
ресурси допринасят за запазването на 
местната икономика. Следователно 

(15) Морските биологични ресурси 
около Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови, включително 
техните морски зони, 
идентифицирани като чувствителни 
в биогеографско отношение, следва да 
продължат да се ползват със специална 
защита и при отчитане на структурното, 
социалното и икономическото 



AM\901580BG.doc 61/187 PE489.437v01-00

BG

трябва да останат в сила 
ограниченията за някои риболовни 
дейности в тези води, отнасящи се до 
риболовни кораби, които са 
регистрирани в пристанищата на 
Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови.

положение на островите, тъй като тези 
ресурси допринасят за запазването на 
местната икономика. Следователно 
някои риболовни дейности в тези води
трябва да бъдат ограничени до 
риболовни кораби, които са 
регистрирани в пристанищата на 
Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови.

Or. pt

Изменение 317
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 318
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 15
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Специалната защита на морските 
биологични ресурси около Азорските 
острови, Мадейра и Канарските острови 
следва да се запази и засили при 
отчитане на структурното, социалното и 
икономическото положение на 
островите, тъй като тези ресурси 
допринасят за запазването на местната 
икономика. Следователно някои 
риболовни дейности в тези води трябва 
да бъдат ограничени до риболовни 
кораби, които са регистрирани в 
пристанищата на Азорските острови, 
Мадейра и Канарските острови.

Or. pt

Изменение 319
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Морските биологични ресурси 
около Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови следва да 
продължат да се ползват със специална 
защита и при отчитане на структурното, 
социалното и икономическото 
положение на островите, тъй като тези 
ресурси допринасят за запазването на 
местната икономика. Следователно 
трябва да останат в сила ограниченията 
за някои риболовни дейности в тези 
води, отнасящи се до риболовни кораби, 
които са регистрирани в пристанищата 
на Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови; този специален 
режим на защита следва да се 
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разшири за водите на Френските 
Антилски острови, Гвиана и Реюнион, 
чието положение е същото като на 
гореспоменатите най-отдалечени 
региони.

Or. fr

Изменение 320
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Необходимо е да се подкрепи 
развитието на ключови сектори, в 
които най-отдалечените региони 
имат потенциал за специализация и 
силни сравнителни предимства, 
например рибарство и аквакултура. За 
да се осъществи регионализирана 
обща политика в областта на 
рибарството, ще бъде необходимо да 
се признае техния специален статут 
и да се приложат член 349 и член 355, 
параграф 1 от ДФЕС.

Or. fr

Изменение 321
Catherine Trautmann, Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Необходимо е да се подкрепи 
развитието на ключови сектори, в 
които най-отдалечените региони 
имат потенциал за специализация и 
силни сравнителни предимства, 
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например рибарство и аквакултура. За 
да се осъществи регионализирана 
обща политика в областта на 
рибарството, ще бъде необходимо да 
се признае техния специален статут 
и да се приложат член 349 и член 355, 
параграф 1 от ДФЕС.

Or. fr

Изменение 322
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Целта за устойчиво използване на 
морските биологични ресурси се 
постига по-ефективно чрез 
многогодишен подход към 
управлението на рибарството, като се 
дава приоритет на многогодишните 
планове, отразяващи спецификата на 
различните риболовни дейности.

(16) Целта за устойчиво използване на 
морските биологични ресурси се 
постига по-ефективно чрез 
многогодишен подход към 
управлението на рибарството, като се 
дава приоритет на многогодишните 
планове, отразяващи спецификата на 
морски басейни и различните 
риболовни дейности.

Or. fr

Изменение 323
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Целта за устойчиво използване на 
морските биологични ресурси се 
постига по-ефективно чрез 
многогодишен подход към 
управлението на рибарството, като се 
дава приоритет на многогодишните 

(16) Целта за устойчиво използване на 
морските биологични ресурси се 
постига по-ефективно чрез 
многогодишен подход към 
управлението на рибарството, като се 
дава приоритет на многогодишните, 
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планове, отразяващи спецификата на 
различните риболовни дейности.

динамични и специално разработени
планове, отразяващи спецификата на 
различните риболовни дейности и 
различните морски зони.

Or. pt

Изменение 324
Guido Milana, Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Целта за устойчиво използване на 
морските биологични ресурси се 
постига по-ефективно чрез 
многогодишен подход към 
управлението на рибарството, като се 
дава приоритет на многогодишните 
планове, отразяващи спецификата на 
различните риболовни дейности.

(16) Целта за устойчиво използване на 
морските биологични ресурси се 
постига по-ефективно чрез 
многогодишен подход към 
управлението на рибарството. В тази 
връзка държавите членки следва да 
работят в тясно сътрудничество с 
публичните органи и регионалните 
консултативни съвети за създаване 
на условия за устойчиво развитие, 
включително на местно равнище, чрез 
действия за привличане на регионално 
равнище, които са по-съгласувани по 
отношение на процедурите за вземане 
на решения, които водят до 
съставянето на многогодишни 
планове, като се дава приоритет на 
многогодишните планове, отразяващи 
спецификата на различните риболовни 
дейности.

Or. it

Изменение 325
Ana Miranda
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Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Целта за устойчиво използване на 
морските биологични ресурси се 
постига по-ефективно чрез 
многогодишен подход към 
управлението на рибарството, като се 
дава приоритет на многогодишните 
планове, отразяващи спецификата на 
различните риболовни дейности.

(16) Целта за устойчиво използване на 
морските биологични ресурси се 
постига по-ефективно чрез 
многогодишен подход към 
управлението на рибарството, като се 
дава приоритет на многогодишните 
планове, отразяващи биологичната 
специфика на различните видове и 
специалните характеристики на 
всяка риболовна дейност. За 
изработването на плановете за 
управление, на първо място, е важно 
да се състави атлас на 
съществуващите видове риболов, 
който включва и съществуващите 
риболовни зони, след това да се 
направи списък на съществуващите 
системи за управление и последната 
стъпка е – да се определят 
конкретните звена за управление, за 
да могат да се съставят 
окончателните планове за 
управление.

Or. es

Изменение 326
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Когато е възможно, 
многогодишните планове следва да 
обхващат групи от запаси в случаите, 
когато тези запаси се експлоатират 
съвместно. Многогодишните планове 
следва да задават основните принципи 
за определяне на възможностите за 

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

риболов и на измеримите цели за 
устойчива експлоатация на съответните 
запаси и морските екосистеми, като 
същевременно се предвиждат ясни 
срокове и защитни механизми в случай 
на непредвидени събития.
Многогодишните планове също така 
следва да се ръководят от точно 
определени цели на управление, за да 
допринасят за устойчивата 
експлоатация на съответните запаси 
и морските екосистеми. Тези планове 
трябва да се приемат след 
консултации с операторите от 
риболовния сектор и учени, както и 
институционални партньори, когато 
сценариите на управление могат да 
имат социално-икономическо 
въздействие върху съответните 
региони.

Or. fr

Изменение 327
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Когато е възможно, 
многогодишните планове следва да 
обхващат групи от запаси в случаите, 
когато тези запаси се експлоатират 
съвместно. Многогодишните планове 
следва да задават основните принципи 
за определяне на възможностите за 
риболов и на измеримите цели за 
устойчива експлоатация на съответните 
запаси и морските екосистеми, като 
същевременно се предвиждат ясни 
срокове, като в същото време се
предвиди адаптиране на тези срокове 
към динамиката на запасите, и следва 
да обхващат и да правят разлика 
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между сегментите на флотовете на 
държавите членки, които 
осъществяват риболовни дейности за 
тези запаси, в съответствие с 
равнищата на улова за ресурсите, 
които трябва да бъдат възстановени.

Or. pt

Изменение 328
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Когато е възможно, 
многогодишните планове следва да 
обхващат групи от запаси в случаите, 
когато тези запаси се експлоатират 
съвместно. Многогодишните планове 
следва да задават основните принципи 
за определяне на възможностите за 
риболов и на измеримите цели за 
устойчива експлоатация на съответните 
запаси и морските екосистеми, като 
същевременно се предвиждат ясни 
срокове и защитни механизми в случай 
на непредвидени събития.
Многогодишните планове следва да се 
изготвят в тясно сътрудничество със 
заинтересованите страни, 
държавите членки и 
консултативните съвети.

Or. en

Изменение 329
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(17) Когато е възможно, 
многогодишните планове следва да 
обхващат групи от запаси в случаите, 
когато тези запаси се експлоатират 
съвместно. Многогодишните планове 
следва да задават основните принципи 
за определяне на възможностите за 
риболов и на измеримите цели за 
устойчива експлоатация на съответните 
запаси и морските екосистеми, като 
същевременно се предвиждат ясни 
срокове и защитни механизми в случай 
на непредвидени събития.
Многогодишните планове също така 
следва да се ръководят от точно 
определени цели на управление, за да 
допринасят за устойчивата 
експлоатация на съответните запаси 
и морските екосистеми. Тези планове 
следва да се приемат след 
консултации с операторите от 
риболовния сектор и учени, както и 
институционални партньори, когато 
сценариите на управление могат да 
имат социално-икономическо 
въздействие върху съответните 
региони.

Or. fr

Изменение 330
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на
сегашните високи нива на нежелан и 
изхвърлян улов. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 

(18) Необходими са мерки за 
значително намаляване на нивата на 
нежелан и изхвърлян улов, като се 
отчита спецификата на всяка 
риболовна дейност и въз основа на 
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съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор. 
Следва да се установи и постепенно да 
се приложи задължение за 
разтоварване на сушата на целия улов 
от управлявани запаси, уловен при 
риболовни дейности във водите на 
Съюза или от негови риболовни 
кораби.

предварителни оценки на 
въздействието за анализиране на 
причините за изхвърляне на улова и 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на 
предлаганите мерки. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор. 
Следва да се установят и да се 
прилагат многогодишни планове с 
мерки за значително намаляване на 
изхвърляния улов.

Or. fr

Обосновка

Съответствие с член 15 по отношение на значителното намаляване на изхвърляния 
улов.

Изменение 331
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на 
сегашните високи нива на нежелан и 
изхвърлян улов. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор. 
Следва да се установи и постепенно да 
се приложи задължение за 
разтоварване на сушата на целия улов 
от управлявани запаси, уловен при 

(18) Необходими са мерки за 
значително намаляване на нивата на 
нежелан и изхвърлян улов, като се 
отчитаспецификата на всяка 
риболовна дейност и въз основа на 
предварителни оценки на 
въздействието за анализиране на 
причините за изхвърляне на улова и 
социалното, икономическото и 
екологичното въздействие на 
предлаганите мерки. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и може да 
застрашават устойчивата експлоатация 
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риболовни дейности във водите на 
Съюза или от негови риболовни кораби.

на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установят и да се прилагат планове за 
намаляване на изхвърляния улов от 
управлявани запаси, уловен при 
риболовни дейности във водите на 
Съюза или от негови риболовни кораби, 
като се насърчава селективността на 
риболовните уреди.

Or. fr

Изменение 332
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови
риболовни кораби. Вземат се мерки, за 
да се гарантира, че разтовареният на 
сушата нежелан улов се 
оползотворява и не се изхвърля след 
това.

Or. en
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Изменение 333
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и, когато е възможно,
премахване на сегашните високи нива 
на нежелан и изхвърлян улов. 
Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва стъпка по 
стъпка да се установи и постепенно да 
се приложи задължение за разтоварване 
на сушата на целия улов от управлявани 
запаси, уловен при риболовни дейности 
във водите на Съюза.

Or. es

Обосновка

Намаляването и евентуалното премахване на изхвърляния и нежелан улов на рибни 
видове ще бъде възможно единствено въз основа на всеки отделен случай и след 
намирането на решения за причините, следователно това задължение следва да се 
въведе постепенно, както и задължението за разтоварване на сушата на целия улов.

Изменение 334
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният улов 

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и постепенно премахване 
на сегашните високи нива на нежелан и 
изхвърлян улов. Нежеланият и 
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представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор, 
поради търговски причини, които 
спешно трябва да се проучат с оглед 
на тяхното отстраняване. Следва да 
се установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

Or. pt

Изменение 335
Guido Milana, Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и постепенно премахване 
на сегашните високи нива на нежелан и 
изхвърлян улов. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор. 
Следва да се установи и постепенно да 
се приложи задължение за разтоварване 
на сушата на целия улов от управлявани 
запаси, уловен при риболовни дейности 
във водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

Or. it
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Изменение 336
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният 
улов представляват съществена загуба 
и застрашават устойчивата 
експлоатация на морските биологични 
ресурси и морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

(18) Необходими са работещи и 
реалистични мерки за намаляване и 
премахване на сегашните високи нива 
на нежелан и изхвърлян улов. За 
съжаление, предишното 
законодателство често задължаваше 
рибарите да изхвърлят ценни ресурси.
Изхвърляният улов представлява
съществена загуба и застрашава
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор. 
Следва да се установи и постепенно да 
се приложи, въз основа на отделните 
видове риболов, задължение за 
разтоварване на сушата на целия улов от 
управлявани запаси, уловен при 
риболовни дейности във водите на 
Съюза или от негови риболовни кораби.

Or. en

Изменение 337
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и, когато е възможно,
премахване на сегашните високи нива 
на нежелан и изхвърлян улов. 
Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 



AM\901580BG.doc 75/187 PE489.437v01-00

BG

морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

Or. pt

Изменение 338
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният 
улов представляват съществена 
загуба и застрашават устойчивата 
експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния 
сектор. Следва да се установи и 
постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на 
сушата на целия улов от управлявани 
запаси, уловен при риболовни 
дейности във водите на Съюза или от 
негови риболовни кораби.

(18) Необходими са мерки за 
намаляване на сегашните високи нива 
на нежелан и изхвърлян улов с повече и
по-добри техники за избягване и
свеждане до минимум на нежеланите 
видове. Тези практики трябва да 
бъдат подкрепени с реалистични 
стимули на всички равнища.

Or. en

Обосновка

Забраната за изхвърляне на улов няма да реши проблема с изхвърляния улов, който е 
многостранен и много сложен. Прилагането на мерки за избягване и свеждане до 
минимум, подкрепени със стимули по конкретен, ограничен във времето начин, ще 
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реши ефективно проблемите. Едва след въвеждането на тези мерки следва да се 
проучи полезността на забраната за изхвърляне, тъй като тези мерки на практика 
ще са премахнали всички изхвърляния на улов.

Изменение 339
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният 
улов представляват съществена 
загуба и застрашават устойчивата 
експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния 
сектор. Следва да се установи и 
постепенно да се приложи задължение 
за разтоварване на сушата на целия улов 
от управлявани запаси, уловен при 
риболовни дейности във водите на 
Съюза или от негови риболовни кораби.

(18) Необходими са мерки за 
постепенно намаляване и премахване 
на сегашните високи нива на нежелан и 
изхвърлян улов въз основа на анализ на 
всеки вид риболов и като се отчитат
техническите, регулаторните и 
пазарните причини, за да се смекчи 
социално-икономическото 
въздействие върху риболовния сектор 
и да се гарантира дългосрочна 
устойчивост чрез избягване на 
приемането на непредвидени мерки, 
които дестабилизират сектора. 
Следва да се установи задължение за 
разтоварване на сушата на целия улов от 
управлявани запаси, уловен при 
риболовни дейности във водите на 
Съюза или от негови риболовни кораби.

Or. es

Изменение 340
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване, доколкото е 
възможно, на сегашните високи нива на 
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улов. Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

нежелан улов, за да се избегне 
изхвърляне на улов. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор. 
Следва да се установи и постепенно да 
се приложи задължение за едновидов 
риболов за разтоварване на сушата на 
целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби. За смесения
риболов, при който премахването на 
нежелания улов и прилагането на 
задължението за разтоварване на 
сушата на целия улов е невъзможно, 
целта е постепенно намаляване на 
нежелания и изхвърлян улов.

Or. en

Изменение 341
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
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водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби. На първо място,
трябва да се даде приоритет на 
разработването, подпомагането и 
насърчаването на мерки и стимули, 
чиято цел е избягване на нежелания 
улов.

Or. en

Изменение 342
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов от управлявани запаси, 
уловен при риболовни дейности във 
водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби.

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов във всички морски екосистеми, 
където това е възможно. В голяма 
част от морската среда нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор. 
Следва да се установи и постепенно да 
се приложи задължение за разтоварване 
на сушата на целия улов от управлявани 
запаси, уловен при риболовни дейности 
във водите на Съюза или от негови 
риболовни кораби. Прилагането на 
тази мярка трябва да се основава на 
документирани научни изследвания, 
отчитащи конкретните 
характеристики на европейските 
риболовни зони и проучващи 
причините за изхвърлянето на улова, 
за да се гарантира използването на 
подходящи риболовни уреди във всеки 
отделен случай.
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Or. el

Изменение 343
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов. Нежеланият и изхвърляният улов 
представляват съществена загуба и 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установи и постепенно да се приложи 
задължение за разтоварване на 
сушата на целия улов от управлявани 
запаси, уловен при риболовни 
дейности във водите на Съюза или от 
негови риболовни кораби.

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 
високи нива на нежелан и изхвърлян 
улов, като се вземат предвид
специфичните характеристики на 
всеки вид риболов и се вземат 
подходящи мерки за тяхното 
намаляване в рамките на плановете 
за управление. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор. 
Трябва да се обърне внимание на 
конкретния проблем за намаляване на 
изхвърления улов при смесения 
риболов и при риболова, който не се 
управлява въз основа на система на 
ОДУ, например риболова в Средиземно 
море.

Or. es

Изменение 344
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за (18) Необходими са мерки за 



PE489.437v01-00 80/187 AM\901580BG.doc

BG

намаляване и премахване на 
сегашните високи нива на нежелан и 
изхвърлян улов. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор. 
Следва да се установи и постепенно да 
се приложи задължение за 
разтоварване на сушата на целия улов 
от управлявани запаси, уловен при 
риболовни дейности във водите на 
Съюза или от негови риболовни кораби.

значително намаляване на нивата на 
нежелан и изхвърлян улов, като се 
вземат предвид спецификите на всеки
вид риболов и въз основа на 
предварителни оценки на 
въздействието, за да се анализират
причините за изхвърляне на улова и 
социалното, икономическо и 
екологично въздействие на 
предлаганите мерки. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и може да 
застрашават устойчивата експлоатация 
на морските биологични ресурси и 
морските екосистеми, както и 
финансовата жизнеспособност на 
риболовния сектор. Следва да се 
установят и да се прилагат планове за 
намаляване на изхвърляния улов от 
управлявани запаси, уловен при 
риболовни дейности във водите на 
Съюза или от негови риболовни кораби, 
като се насърчава селективността на 
риболовните уреди.

Or. fr

Изменение 345
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) С цел създаване на стимули за 
подобряване на селективността на 
риболова не трябва да се увеличава 
общият допустим улов, за да включва 
количества, които в противен случай
ще бъдат изхвърлени.

Or. en
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Изменение 346
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Задължението за разтоварване 
на сушата на целия улов от 
управлявани запаси следва да се въведе 
според вида риболов. Видове с висок 
процент на оцеляване при обратното 
им връщане в морето ще бъдат 
изключени от настоящия регламент.

Or. en

Изменение 347
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18a) Законодателството, което по-
рано задължаваше рибарите, 
занимаващи се със смесен риболов, да 
изхвърлят част от улова, трябва да 
се промени. С приоритет следва да се 
проведе проучване относно процента 
на оцеляване на изхвърления улов. Със 
законодателни и финансови средства
трябва да се даде възможност за 
инициативи за използване на по-
селективни и иновативни риболовни 
уреди.

Or. en

Изменение 348
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Предложение за регламент
Съображение 18б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) С оглед на създаването на 
стимули за подобряване на 
селективността на риболова, следва 
да не се увеличава общият допустим 
улов, за да включва количества, които 
в противен случай ще бъдат 
изхвърлени.

Or. en

Изменение 349
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 350
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 351
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 352
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 19



PE489.437v01-00 84/187 AM\901580BG.doc

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Разтоварването на нежелан улов не 
следва да води до максимални 
икономически предимства или загуби за 
оператора.

Or. nl

Изменение 353
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 354
Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 19
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. it

Изменение 355
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(19) Разтоварването на нежелан улов не 
следва да води до максимални 
икономически предимства за оператора. 
Когато се разтоварва улов на риба, 
чийто размер е под минималния 
референтен размер за целите на 
опазването, предназначението на този 
улов следва да бъде ограничено до 
свободно разпространение на 
разтоварените продукти за полезни и 
благотворителни цели или за 
консумация, която не е предназначена 
за човека.

Or. pt

Изменение 356
Estelle Grelier
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Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С оглед на опазването на запасите 
следва да се прилагат ясни цели по 
отношение на някои технически мерки.

(20) С оглед на опазването на запасите 
следва да се прилагат ясни цели по 
отношение на някои технически мерки, 
а мащабите на управлението следва 
да бъдат съобразени с изискванията 
за управление.

Or. fr

Изменение 357
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С оглед на опазването на запасите 
следва да се прилагат ясни цели по 
отношение на някои технически мерки.

(20) С оглед на опазването на запасите и 
приспособимостта на флотовете и 
видовете риболов следва да се прилагат 
ясни цели по отношение на някои 
технически мерки.

Or. pt

Изменение 358
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) С оглед на опазването на запасите 
следва да се прилагат ясни цели по 
отношение на някои технически мерки.

(20) С оглед на опазването на запасите 
следва да се прилагат ясни цели по 
отношение на някои технически мерки и 
равнищата на управление следва да са 
адаптирани към нуждите на
управлението.
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Or. es

Изменение 359
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) За запасите, предмет на ОДУ и 
квоти или на режим на усилие, за 
които не е изготвен многогодишен план, 
следва да се гарантират равнища на 
експлоатация, при които се постига 
максимален устойчив улов, чрез 
въвеждане на ограничения за улова 
и/или риболовното усилие, като за 
всеки риболов се предложат 
прогресивни сценарии, основани на 
ясни и споделени научни данни.

Or. fr

Изменение 360
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Изменение 361
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 362
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) За запасите, за които не е изготвен 
многогодишен план, следва да се 
гарантират равнища на експлоатация, 
при които се постига максимален 
устойчив улов, чрез предлагане на
прогресивни сценарии за всяка 
риболовна дейност и въз основа на 
ясни и споделени научни данни.

Or. es

Изменение 363
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Съображение 21



AM\901580BG.doc 89/187 PE489.437v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) За запасите, за които не е изготвен 
многогодишен план, следва да се 
гарантират равнища на експлоатация, 
при които се постига максимален 
устойчив улов, чрез въвеждане на 
ограничения за улова и/или 
риболовното усилие. В случай че не са 
налице достатъчни данни, 
рибарството се управлява, като се 
използват ориентировъчни 
стандарти.

Or. pt

Изменение 364
Diane Dodds

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(21) За запасите, за които не е изготвен 
многогодишен план, следва да се 
гарантират равнища на експлоатация, 
при които се постига максимален 
устойчив улов, чрез въвеждане и 
прилагане на подходящи технически 
мерки за опазване.

Or. en

Изменение 365
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

които не е изготвен многогодишен план, 
следва да се гарантират равнища на 
експлоатация, при които се постига 
максимален устойчив улов, чрез 
препоръчване на прогресивни схеми, 
основани на сериозни научни 
доказателства.

Or. el

Изменение 366
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 367
Guido Milana, Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Съображение 21a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21a) Общата политика в областта 
на рибарството следва да гарантира, 
че съвместно определените цели се 
постигат от всички флотове и 
риболов на ЕС. За да се постигнат 
набелязаните цели съгласно новото 
законодателство, е необходимо, в 
случаи, когато приспособяването е 
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особено трудно, да се предвидят 
преходни периоди с оглед постигането 
на устойчиво рибарство.

Or. it

Изменение 368
Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 21б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21б) Съюзът следва да засили 
усилията си за постигане на 
ефективно международно 
сътрудничество и управление на 
запасите в моретата, които 
граничат както с държави членки на 
ЕС, така и с трети държави, 
предвиждайки, когато е необходимо, 
критерий за регионални организации 
за управление на рибарството за 
такива зони.

Or. it

Изменение 369
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Предвид несигурната икономическа 
ситуация, в която се намира риболовния 
сектор, и обстоятелството, че някои 
крайбрежни общности са зависими от 
него, трябва да се гарантира 
относителната стабилност на 
риболовните дейности посредством 
разпределяне на възможностите за 

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

риболов между държавите членки, 
основаващо се на предварителна оценка 
на дела от запасите за всяка държава
членка. Това означава също така, че 
всяко намаление на възможностите 
за риболов трябва да става плавно, 
така че да може с времето да се 
поеме и компенсира.

Or. fr

Изменение 370
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 371
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

(22) Предвид несигурната икономическа 
ситуация, в която се намира риболовния 

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

сектор, и обстоятелството, че някои 
крайбрежни общности са зависими от 
него, и предвид факта, че принципът 
на относителната стабилност 
предизвика значително 
несъответствие между квотите, 
разпределяни на държавите членки, и 
действителните нужди и използване
на техните флотове, което 
понастоящем го прави неподходящ за
разпределяне на риболова и по този 
начин начин не предоставя гаранция, 
че правата за риболов все още 
принадлежат на съответните 
крайбрежни общности, е необходимо 
принципът на относителната 
стабилност да бъде премахнат, тъй 
като е загубил първоначалното си 
значение и не следва да има 
предимство пред разпоредбите на 
Договорите, за да се избегне 
причиняването на вреди на държави 
членки, които са дискриминирани от 
прилагането на този принцип.

Or. es

Изменение 372
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Предвид несигурната икономическа 
ситуация, в която се намира риболовния 
сектор, и обстоятелството, че някои 
крайбрежни общности са зависими от 
него, трябва да се гарантира 
относителната стабилност на 
риболовните дейности посредством 
разпределяне на възможностите за 
риболов между държавите членки, 
основаващо се на предварителна оценка 
на дела от запасите за всяка държава
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членка. членка, като се вземе предвид
тяхното съответствие с 
разпоредбите на Общата политика в 
областта на рибарството.

Or. en

Изменение 373
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Изменение 374
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) Предвид временното биологично 
състояние на запасите тази относителна 
стабилност следва да отчита 

(23) Предвид временното биологично 
състояние на запасите тази относителна 
стабилност следва да отчита 
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специфичните потребности на районите, 
в които населението е особено зависимо 
от рибарството и свързаните с него 
дейности, в съответствие с 
постановеното от Съвета в неговата 
резолюция от 3 ноември 1976 г. относно 
някои външни аспекти на създаването в 
Общността, считано от 1 януари 1977 г., 
на риболовна зона, простираща се до 
200 морски мили25, и по-специално 
приложение VII към нея. Следователно 
понятието за желана относителна 
стабилност трябва да се разбира точно в 
този смисъл.

специфичните потребности на районите, 
в които населението е особено зависимо 
от рибарството и свързаните с него 
дейности, със специален акцент върху 
най-отдалечените региони, в 
съответствие с постановеното от Съвета 
в неговата резолюция от 3 ноември 
1976 г. относно някои външни аспекти 
на създаването в Общността, считано от 
1 януари 1977 г., на риболовна зона, 
простираща се до 200 морски мили25 и 
по-специално приложение VII към нея. 
Следователно понятието за желана 
относителна стабилност трябва да се 
разбира точно в този смисъл.

Or. pt

Изменение 375
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Държавите членки следва да бъдат 
в състояние да представят на Комисията 
мотивирани искания за разработване на 
мерки в рамките на общата политика в 
областта на рибарството за действия, 
които според тях са необходими за 
изпълнение на задълженията по 
отношение на специалните защитени 
зони съгласно член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици26, специалните 
защитени територии съгласно член 6 от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна27 и защитените морски 
територии съгласно член 13, параграф 4 
от Директива 2008/56/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 

(24) Държавите членки следва да бъдат 
в състояние да представят на Комисията 
мотивирани искания за разработване на 
мерки в рамките на общата политика в 
областта на рибарството за действия, 
които според тях са необходими за 
изпълнение на задълженията по 
отношение на специалните защитени 
зони, по-специално в уязвимите от 
биогреографска гледна точка зони,
съгласно член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици26 специалните 
защитени територии съгласно член 6 от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна27и защитените морски 
територии съгласно член 13, параграф 4 
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17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова 
директива за морска стратегия).28

от Директива 2008/56/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова 
директива за морска стратегия).28

Or. pt

Изменение 376
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Държавите членки следва да бъдат 
в състояние да представят на Комисията 
мотивирани искания за разработване на 
мерки в рамките на общата политика в
областта на рибарството за действия, 
които според тях са необходими за 
изпълнение на задълженията по 
отношение на специалните защитени 
зони съгласно член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици26, специалните 
защитени територии съгласно член 6 от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна27 и защитените морски 
територии съгласно член 13, параграф 4 
от Директива 2008/56/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова 
директива за морска стратегия).28

(24) Държавите членки следва да бъдат 
в състояние да представят на Комисията 
мотивирани искания за разработване на 
мерки в рамките на общата политика в 
областта на рибарството за действия, 
които според тях са необходими за 
изпълнение на задълженията по 
отношение на специалните защитени 
зони съгласно член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО на Съвета от 
30 ноември 2009 г. относно опазването 
на дивите птици26, специалните 
защитени територии съгласно член 6 от 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 
21 май 1992 г. за опазване на 
естествените местообитания и на дивата 
флора и фауна27 и защитените морски 
територии съгласно член 13, параграф 4 
от Директива 2008/56/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 
17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 
действие на Общността в областта на 
политиката за морска среда (Рамкова 
директива за морска стратегия).28

Създаването на мрежа от морски 
защитени територии ще бъде 
предложено на европейско равнище за 
приемане въз основа на 
интензивността на риболовното 
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усилие и уязвимостта на 
разглежданите видове, както и 
съгласуваност с различното 
използване на морската среда.

Or. es

Изменение 377
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В случай на сериозна заплаха, 
причинена от риболовни дейности, 
която изисква незабавна намеса, 
Комисията следва да бъде в състояние 
да приема временни мерки за опазване 
на морските биологични ресурси или 
морските екосистеми.

(25) В случай на сериозна заплаха, 
причинена от риболовни дейности, 
която изисква незабавна намеса, 
Комисията, след консултации със 
съответните консултативни съвети 
и държави членки, следва да бъде в 
състояние да приема временни мерки за 
опазване на морските биологични 
ресурси или морските екосистеми.

Or. fr

Изменение 378
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В случай на сериозна заплаха, 
причинена от риболовни дейности, 
която изисква незабавна намеса, 
Комисията следва да бъде в състояние 
да приема временни мерки за опазване 
на морските биологични ресурси или 
морските екосистеми.

(25) В случай на сериозна заплаха, 
причинена от риболовни дейности, 
която изисква незабавна намеса, 
Комисията следва да бъде в състояние 
да приема временни мерки, въз основа 
на сериозни научни основания и 
отчитайки становището на 
заинтересованите страни, по-
специално на консултативните 



PE489.437v01-00 98/187 AM\901580BG.doc

BG

съвети, за опазване на морските 
биологични ресурси или морските 
екосистеми.

Or. pt

Изменение 379
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В случай на сериозна заплаха, 
причинена от риболовни дейности, 
която изисква незабавна намеса, 
Комисията следва да бъде в състояние 
да приема временни мерки за опазване 
на морските биологични ресурси или 
морските екосистеми.

(25) В случай на сериозна заплаха, 
причинена от прекомерни риболовни 
дейности, въздействието на 
определени градски проекти върху 
морската среда и последиците от 
замърсяването и изменението на 
климата, която изисква незабавна 
намеса, Комисията следва да бъде в 
състояние да приема временни мерки за 
опазване на морските биологични 
ресурси или морските екосистеми. В 
случай на преустановяване или 
изоставяне на риболовната дейност в 
резултат на която и да било от тези 
временни мерки, следва да има 
социални планове за компенсиране на 
операторите или за насърчаването 
им да продължат, като приоритетна 
мярка, в целия производствен процес в 
риболовния сектор.

Or. es

Изменение 380
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 25
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(25) В случай на сериозна заплаха, 
причинена от риболовни дейности, 
която изисква незабавна намеса, 
Комисията следва да бъде в състояние 
да приема временни мерки за опазване 
на морските биологични ресурси или 
морските екосистеми.

(25) В случай на сериозна заплаха, 
причинена от риболовни дейности, 
която изисква незабавна намеса, 
Комисията следва да бъде в състояние 
да приема временни мерки за опазване 
на морските биологични ресурси или 
морските екосистеми. Тези мерки 
следва да бъдат установени в 
рамките на определени срокове и 
следва да действат за определен 
период от време.

Or. en

Обосновка

В съответствие със съществуващите разпоредби.

Изменение 381
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 25a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) В случай на сериозна заплаха, 
предизвикана от риболовни дейности, 
която изисква незабавна намеса, 
държавите членки следва да бъдат в 
състояние да приемат временни 
мерки за опазване на морските 
биологични ресурси или 
екосистемите.

Or. en

Обосновка

Държавите членки са по-близо до риболовните дейности и затова са повече в 
състояние да реагират бързо. Следователно действията за децентрализация следва 
да дават правомощия на държавите членки, когато е необходима незабавна намеса.
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Изменение 382
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Държавите членки следва да могат 
да приемат мерки за опазване и 
технически мерки за прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството, за да може политиката да 
отговори по-адекватно на реалностите и 
спецификата на отделните рибарски 
дейности и да се подобри нейното 
прилагане.

(26) Държавите членки следва да могат 
да приемат мерки за опазване и 
технически мерки за прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството, за да може политиката да 
отговори по-адекватно на реалностите и 
спецификата на различните морски 
басейни и отделните рибарски дейности 
и да се подобри нейното прилагане.

Or. fr

Изменение 383
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Държавите членки следва да могат 
да приемат мерки за опазване и 
технически мерки за прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството, за да може политиката да 
отговори по-адекватно на реалностите и 
спецификата на отделните рибарски 
дейности и да се подобри нейното 
прилагане.

(26) Държавите членки следва да могат 
да приемат, след консултации с 
операторите в сектора и учени, мерки 
за опазване и технически мерки за 
прилагане на общата политика в 
областта на рибарството, за да може 
политиката да отговори по-адекватно на 
реалностите и спецификата на 
отделните рибарски дейности и да се 
подобри нейното прилагане.

Or. fr
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Изменение 384
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Държавите членки следва да могат 
да приемат мерки за опазване и 
технически мерки за прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството, за да може политиката да 
отговори по-адекватно на реалностите и 
спецификата на отделните рибарски 
дейности и да се подобри нейното 
прилагане.

(26) Държавите членки следва да могат 
да приемат мерки за опазване и 
технически мерки за прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството, за да може политиката да 
отговори по-адекватно на реалностите и 
спецификата на отделните рибарски 
дейности и да се подобри нейното 
прилагане, действайки съгласно 
принципа на местно самоуправление.

Or. pt

Изменение 385
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Държавите членки следва да 
могат да приемат мерки за опазване и 
технически мерки за прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството, за да може политиката 
да отговори по-адекватно на 
реалностите и спецификата на 
отделните рибарски дейности и да се 
подобри нейното прилагане.

(26) Управлението на общата политика 
в областта на рибарството следва да
стане по-ефективно в регионализиран 
аспект, но при никакви 
обстоятелства това не следва да води 
до нейната повторна 
национализация. В тази връзка и в 
съответствие с член 19, параграф 3 
от Решение 2009/937/ЕС на Съвета за 
приемане на процедурен правилник на 
Съвета, се създават работни групи за 
регионализация на рибарството, 
които въз основа на доклади, 
изготвени от консултативните 
съвети, ще управляват риболовните 
дейности за конкретни зони 
посредством по-засилени действия на 
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държавите членки, които участват в 
риболова за всяка зона или рибна 
популация.

Or. es

Обосновка

Съображение, променено, за да отчита създаването на нова глава в дял III, която има 
за цел адаптиране на ОПОР към реалната регионализация.

Изменение 386
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Държавите членки следва да могат 
да приемат мерки за опазване и 
технически мерки за прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството, за да може политиката да 
отговори по-адекватно на реалностите и 
спецификата на отделните рибарски 
дейности и да се подобри нейното 
прилагане.

(26) Държавите членки следва да могат, 
в тясно сътрудничество с 
консултативните съвети, да приемат 
мерки за опазване и технически мерки 
за прилагане на общата политика в 
областта на рибарството, за да може 
политиката да отговори по-адекватно на 
реалностите и спецификата на 
отделните рибарски дейности и да се 
подобри нейното прилагане.

Or. fr

Изменение 387
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Държавите членки следва да могат 
да приемат мерки за опазване и 
технически мерки за прилагане на 
общата политика в областта на 

(26) Държавите членки, след като 
надлежно вземат предвид 
становищата на съответните 
консултативни съвети и 
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рибарството, за да може политиката да 
отговори по-адекватно на реалностите и 
спецификата на отделните рибарски 
дейности и да се подобри нейното 
прилагане.

заинтересовани страни, следва да 
могат да приемат мерки за опазване и 
технически мерки за прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството, за да може политиката да 
отговори по-адекватно на реалностите и 
спецификата на отделните рибарски 
дейности и да се подобри нейното 
прилагане.

Or. en

Изменение 388
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Държавите членки следва да могат 
да приемат мерки за опазване и 
технически мерки за прилагане на 
общата политика в областта на 
рибарството, за да може политиката да 
отговори по-адекватно на реалностите и 
спецификата на отделните рибарски 
дейности и да се подобри нейното 
прилагане.

(26) Държавите членки следва да 
отговарят за приемането на мерки за 
опазване и технически мерки за 
прилагане на общата политика в 
областта на рибарството, за да може 
политиката да отговори по-адекватно на 
реалностите и спецификата на 
отделните рибарски дейности и да се 
подобри нейното прилагане.

Or. en

Изменение 389
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Държавите членки следва да 
бъдат насърчавани да си 
сътрудничат на регионална основа.
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Or. en

Изменение 390
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 26a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26a) Отговорът по отношение на 
регионализацията е в доброто 
управление и адаптирането на 
правилата към специфичните 
характеристики на всеки риболов и 
морска зона, а на държавите членки 
следва да се делегират разширени 
правомощия в областта на 
регионализацията на рибарството в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, като се позволи 
участието на сектора и създаването 
на взаимодействия; целите на 
общата политика в областта на 
рибарството могат в по-голяма 
степен да бъдат постигнати 
единствено с по-голямо участие на 
сектора и заинтересованите страни в 
разработването на мерките.

Or. pt

Изменение 391
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Държавите членки следва да 
получат разрешение да приемат мерки 
за опазване и управление в своите зони 
от 12 морски мили, като тези мерки са 

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

територии в съответствие с 
разширяването на континеталния 
шелф, като тези мерки са приложими 
към всички риболовни кораби на ЕС, 
при условие че са проведени 
предварителни консултации с другите 
заинтересовани държави членки и 
Съюзът не е приел конкретни мерки за 
опазване и управление в рамките на 
съответната зона.

Or. pt

Изменение 392
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Преминаването на кораби
между различните морски географски
зони следва да бъде разрешено
единствено ако се гарантира, че
устойчивостта на рибарството и на
местните общности не са
застрашени от увеличаването на
риболовното усилие в резултат на
нарасналия брой кораби,
осъществяващи риболов в дадена зона.

Or. pt

Изменение 393
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 27a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27a) Във връзка с най-отдалечените 
региони на Азорските острови, остров 
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Мадейра и Канарските острови 
държавите членки следва да получат 
разрешение да приемат специални 
мерки за опазване и управление в 
зоните от 200 морски мили, 
съответстващи на съответните им 
изключителни икономически зони, 
като тези мерки са приложими към 
всички риболовни кораби на ЕС, при 
условие че са проведени 
предварителни консултации с 
другите заинтересовани държави 
членки и Съюзът не е приел 
конкретни мерки за опазване и 
управление в рамките на 
съответната зона.

Or. pt

Изменение 394
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) Следва да се позволи на държавите
членки да приемат мерки за опазване и 
управление за запаси във водите на 
Съюза, като тези мерки са приложими 
единствено за риболовните кораби, 
плаващи под техен флаг.

(28) Следва да се позволи на държавите 
членки да приемат, след консултации с 
професионални оператори и учени,
мерки за опазване и управление за 
запаси във водите на Съюза, като тези 
мерки са приложими единствено за 
риболовните кораби, плаващи под техен 
флаг. Когато е необходимо, следва да 
участват и другите държави членки, 
засегнати от риболова.

Or. fr

Изменение 395
Alain Cadec
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за по-голямата част от 
управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 12 метра или 
повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването 
на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов 
на съответната държава членка. Тъй 
като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов 
на дадена държава членка, които 
могат да бъдат прекратени в 
съответствие с установените 
правила.

заличава се

Or. fr

Изменение 396
Estelle Grelier
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за по-голямата част от 
управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 12 метра или 
повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването 
на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов 
на съответната държава членка. Тъй 
като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов 
на дадена държава членка, които 
могат да бъдат прекратени в 
съответствие с установените 
правила.

заличава се

Or. fr

Изменение 397
Guido Milana
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за по-голямата част от 
управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 12 метра или 
повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването 
на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов 
на съответната държава членка. Тъй 
като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов
на дадена държава членка, които 
могат да бъдат прекратени в 
съответствие с установените 
правила.

заличава се

Or. it

Изменение 398
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за по-голямата част от 
управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 12 метра или 
повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването 
на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов 
на съответната държава членка. Тъй 
като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов 
на дадена държава членка, които 
могат да бъдат прекратени в 
съответствие с установените 
правила.

заличава се

Or. es

Изменение 399
Catherine Trautmann, Estelle Grelier
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за по-голямата част от 
управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 12 метра или 
повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването 
на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов 
на съответната държава членка. Тъй 
като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов 
на дадена държава членка, които 
могат да бъдат прекратени в 
съответствие с установените 
правила.

заличава се

Or. fr

Изменение 400
João Ferreira
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за по-голямата част от 
управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 12 метра или 
повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването 
на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов 
на съответната държава членка. Тъй 
като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов 
на дадена държава членка, които 
могат да бъдат прекратени в 
съответствие с установените 
правила.

заличава се

Or. pt

Изменение 401
Jim Higgins
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за по-голямата част от 
управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 12 метра или 
повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването 
на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов 
на съответната държава членка. Тъй 
като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов 
на дадена държава членка, които 
могат да бъдат прекратени в 
съответствие с установените 
правила.

заличава се

Or. en

Изменение 402
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 
прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 12 
метра, различни от кораби с теглени 
уреди, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена доброволна 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за по-голямата част от 
управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 12 метра или повече и 
всички други кораби с теглени уреди. 
Държавите членки могат да изключат 
корабите с дължина под 12 метра, 
различни от кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми риболовни 
концесии. Тази система следва да 
подпомогне съкращаването на флота, 
съобразено с потребностите на сектора, 
и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с
установените правила.

Or. en

Изменение 403
Nikolaos Salavrakos

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена система 
за прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 12 
метра, различни от кораби с теглени 
уреди, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

(29) Система за прехвърляеми 
риболовни концесии за по-голямата част 
от управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството предизвиква тревога по 
отношение на тяхната 
концентрация и създаването на 
монополи; тя може да бъде въведена
на доброволна основа от държавите 
членки, като се спазва принципът на 
субсидиарност и пропорционалност, 
по отношение на всички кораби с 
дължина 12 метра или повече и всички 
други кораби с теглени уреди. 
Държавите членки могат да изключат 
корабите с дължина под 12 метра, 
различни от кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми риболовни 
концесии. Тази система следва да 
подпомогне съкращаването на флота, 
съобразено с потребностите на сектора, 
и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

Or. en

Изменение 404
Carmen Fraga Estévez



PE489.437v01-00 116/187 AM\901580BG.doc

BG

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 
прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 12
метра, различни от кораби с теглени 
уреди, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 
прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 15 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 15
метра, различни от кораби с теглени 
уреди на риболовни рейсове с 
продължителност, по-малка от 24 
часа, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

Or. es

Обосновка

В някои случаи дребномащабният риболовен флот не може да бъде определен от 
гледна точка на дължина под 12 метра поради географските или метеорологичните 
условия.
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Изменение 405
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 
прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 
12 метра, различни от кораби с теглени 
уреди, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
ще бъде въведена доброволна система
за прехвърляеми риболовни концесии за 
управляваните чрез ОДУ и квоти 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да включат корабите с дължина под 12 
метра, използващи теглени уреди, в
системата на прехвърляеми риболовни 
концесии. Тази система следва да 
подпомогне съкращаването на флота, 
съобразено с потребностите на сектора, 
когато съществува несъответствие 
между капацитета на флота и 
наличните ресурси, и постигането на 
по-добри икономически резултати, като 
в същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов на 
съответната държава членка. Тъй като 
морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят потребителски 
права върху част от годишните 
възможности за риболов на дадена 
държава членка, които могат да бъдат 
прекратени в съответствие с 
установените правила.

Or. pt

Изменение 406
Luis Manuel Capoulas Santos
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена система 
за прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов 
на съответната държава членка. Тъй 
като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят потребителски 
права върху част от годишните 
възможности за риболов на дадена 
държава членка, които могат да бъдат 
прекратени в съответствие с 
установените правила.

(29) Държавите членки могат да 
въведат система за прехвърляеми 
риболовни концесии за по-голямата част 
от управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството. Тази система следва да 
подпомогне съкращаването на флота, 
съобразено с потребностите на сектора, 
и постигането на по-добри 
икономически резултати. Тъй като 
морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят потребителски 
права върху част от годишните 
възможности за риболов на дадена 
държава членка, които могат да бъдат 
прекратени в съответствие с 
установените правила.

Or. pt

Изменение 407
Diane Dodds

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена система 
за прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването 
на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов на 
съответната държава членка. Тъй като 
морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят потребителски 
права върху част от годишните 
възможности за риболов на дадена 
държава членка, които могат да бъдат 
прекратени в съответствие с 
установените правила.

(29) Държавите членки доброволно, 
като отразяват съществуващите 
договорености, следва да въведат
система за риболовни концесии за по-
голямата част от управляваните запаси в 
рамките на общата политика в областта 
на рибарството не по-късно от една 
година след влизането в сила на 
настоящия регламент. Тази система 
следва да подпомогне установяването 
на сигурна в правно отношение и 
специална риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов на 
съответната държава членка. Тъй като 
морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
риболовните концесии следва само да 
установят потребителски права върху 
част от годишните възможности за 
риболов на дадена държава членка, 
които могат да бъдат прекратени в 
съответствие с установените правила.

Or. en

Изменение 408
Pat the Cope Gallagher

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 
прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 12 
метра, различни от кораби с теглени 
уреди, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
може да бъде въведена система за 
прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 12 
метра, различни от кораби с теглени 
уреди, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

Or. en

Обосновка

Задължителното въвеждане на прехвърляеми риболовни концесии бързо ще доведе до 
сливане на квоти под контрола на сравнително малък брой търговски предприятия, 
което ще доведе до загиване на крайбрежните рибарски общности. Това ще има силно 
отрицателно въздействие върху традиционните рибарски общности в целия ЕС и 
следва да не бъде подкрепяно.

Изменение 409
Ana Miranda
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Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена система 
за прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 12
метра, различни от кораби с теглени 
уреди, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

(29) Система за прехвърляеми 
риболовни концесии за по-голямата част 
от управляваните запаси може 
доброволно да бъде въведена в рамките 
на общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 15 метра или повече и 
всички други кораби с теглени уреди. 
Държавите членки могат да изключат 
корабите с дължина под 15 метра, 
различни от кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми риболовни 
концесии. Тази система следва да 
подпомогне съкращаването на флота, 
съобразено с потребностите на сектора, 
и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

Or. es

Изменение 410
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за по-голямата част от 
управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 12 метра или 
повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването 
на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов 
на съответната държава членка. Тъй 
като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов 
на дадена държава членка, които 
могат да бъдат прекратени в 
съответствие с установените 
правила.

(29) Достъпът до риболова следва да
се основава на екологични и социални 
критерии като средство за
насърчаване на отговорния риболов, 
което ще послужи да се гарантира, че 
се насърчават операторите, които 
осъществяват риболовни дейности, 
които най-малко увреждат околната 
среда и които осигуряват най-много 
ползи за обществото.

Or. en

Изменение 411
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за по-голямата част от 
управляваните запаси в рамките на 
общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 12 метра или 
повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването 
на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри 
икономически резултати, като в 
същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на
годишните възможности за риболов
на съответната държава членка. Тъй 
като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов 
на дадена държава членка, които 
могат да бъдат прекратени в 
съответствие с установените 
правила.

(29) Държавите членки следва да 
отговарят за разработване на свои 
системи за разпределяне на
възможностите за риболов.

Or. en

Изменение 412
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 
2013 г. следва да бъде въведена система 
за прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 12 
метра, различни от кораби с теглени 
уреди, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

(29) Ако желаят, държавите членки 
могат да въведат система за 
прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 12 
метра, различни от кораби с теглени 
уреди, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

Or. el

Изменение 413
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 
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прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки 
могат да изключат корабите с дължина 
под 12 метра, различни от кораби с 
теглени уреди, от системата на 
прехвърляеми риболовни концесии. 
Тази система следва да подпомогне 
съкращаването на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри икономически 
резултати, като в същото време се 
установи сигурна в правно отношение и 
специална прехвърляема риболовна 
концесия на годишните възможности за 
риболов на съответната държава членка. 
Тъй като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят потребителски 
права върху част от годишните 
възможности за риболов на дадена 
държава членка, които могат да бъдат 
прекратени в съответствие с 
установените правила.

прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
на флота за открито море и дълги
разстояния. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 15
метра или извършващи ежедневни 
риболовни рейсове от системата на 
прехвърляеми риболовни концесии. 
Тази система следва да подпомогне 
съкращаването на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри икономически 
резултати, като в същото време се 
установи сигурна в правно отношение и 
специална прехвърляема риболовна 
концесия на годишните възможности за 
риболов на съответната държава членка. 
Тъй като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят потребителски 
права върху част от годишните 
възможности за риболов на дадена 
държава членка, които могат да бъдат 
прекратени в съответствие с 
установените правила.

Or. es

Изменение 414
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 
прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 
прехвърляеми риболовни концесии за 
по-голямата част от управляваните 
запаси в рамките на общата политика в 
областта на рибарството по отношение 
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на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди. Държавите членки могат 
да изключат корабите с дължина под 12 
метра, различни от кораби с теглени 
уреди, от системата на прехвърляеми 
риболовни концесии. Тази система 
следва да подпомогне съкращаването на 
флота, съобразено с потребностите на 
сектора, и постигането на по-добри 
икономически резултати, като в същото 
време се установи сигурна в правно 
отношение и специална прехвърляема 
риболовна концесия на годишните 
възможности за риболов на съответната 
държава членка. Тъй като морските 
биологични ресурси представляват 
общо благо, прехвърляемите риболовни 
концесии следва само да установят 
потребителски права върху част от 
годишните възможности за риболов на 
дадена държава членка, които могат да 
бъдат прекратени в съответствие с 
установените правила.

на всички кораби с дължина 12 метра 
или повече и всички други кораби с 
теглени уреди, която трябва да се 
прилага на доброволна основа във 
всяка държава членка. Държавите 
членки могат да изключат корабите с 
дължина под 12 метра, различни от 
кораби с теглени уреди, от системата на 
прехвърляеми риболовни концесии. 
Тази система следва да подпомогне 
съкращаването на флота, съобразено с 
потребностите на сектора, и 
постигането на по-добри икономически 
резултати, като в същото време се 
установи сигурна в правно отношение и 
специална прехвърляема риболовна 
концесия на годишните възможности за 
риболов на съответната държава членка. 
Тъй като морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят потребителски 
права върху част от годишните 
възможности за риболов на дадена 
държава членка, които могат да бъдат 
прекратени в съответствие с 
установените правила.

Or. pt

Изменение 415
Nikolaos Salavrakos

Предложение за регламент
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Счита, че Комисията следва да 
извърши оценки на флотовете, за да 
получи достоверни резултати по 
отношение на точното състояние на 
свръхкапацитета на равнище ЕС, 
което ще позволи да бъдат 
предложени подходящи и целеви 
инструменти за неговото 
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намаляване.

Or. en

Изменение 416
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Система за прехвърляеми 
риболовни концесии би могла да бъде
подходящо средство за адаптиране на 
флота и дейностите към наличните 
ресурси, когато корабите ловят с 
теглени уреди, но не следва да се 
прилага за крайбрежен или 
непромишлен риболов, т.е. вид
риболов, който използва кораби с 
дължина под 15 метра и доставя 
продукти, които трябва да се 
консумират пресни, опазва околната 
среда и занаятчийската традиция, 
води своето начало и зависи в
социално-икономически аспект от 
своя социален контекст, осъществява 
се на семейна основа както по 
отношение на собствеността, така и 
на дейността и използва 
екологосъобразни видове уреди.

Or. es

Изменение 417
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 418
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 419
Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. it

Изменение 420
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. en

Изменение 421
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 422
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. es

Изменение 423
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 424
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pt

Изменение 425
Jim Higgins

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en

Изменение 426
Nikolaos Salavrakos

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Риболовните концесии следва да 
могат да се прехвърлят и отдават под 
наем въз основа на справедливи, 
обективни и прозрачни критерии, 
даващи приоритетен достъп за онези 
лица, които практикуват риболов по 
социално и екологично отговорен 
начин, с цел да се децентрализира 
управлението на възможностите за 
риболов в посока към риболовната 
промишленост и да се гарантира, че 
рибарите, които се оттеглят от сектора, 
няма да разчитат на публична 
финансова помощ в рамките на общата 
политика в областта на рибарството.
Държавите членки, във връзка с 
принципа на субсидиарност и 
пропорционалност, следва да получат 
правомощия да използват най-
подходящите мерки за намаляване на 
свръхкапацитета, когато е 
необходимо, според специфичните 
характеристики на различните 
риболовни флотове и морски басейни.
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Or. en

Изменение 427
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 428
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(30) Риболовните концесии следва да 
могат да се прехвърлят и отдават под 
наем с цел да се децентрализира 
управлението на възможностите за 
риболов в посока към риболовната 
промишленост.
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Or. en

Изменение 429
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Изменение 430
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 431
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост 
на някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. 
Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 
прилага за запасите, за които са 
разпределени възможности за 
риболов.

заличава се

Or. fr

Изменение 432
Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост 
на някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. 
Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 
прилага за запасите, за които са 
разпределени възможности за 

заличава се
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риболов.

Or. it

Изменение 433
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост 
на някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. 
Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 
прилага за запасите, за които са 
разпределени възможности за 
риболов.

заличава се

Or. en

Изменение 434
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост 
на някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. 
Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 

заличава се
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прилага за запасите, за които са 
разпределени възможности за 
риболов.

Or. pt

Изменение 435
Jim Higgins

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост 
на някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. 
Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 
прилага за запасите, за които са 
разпределени възможности за 
риболов.

заличава се

Or. en

Изменение 436
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. Системата 

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава, когато държавите членки 
решат, ограничаването на системата
за прехвърляеми риболовни концесии 
по отношение на големи кораби. 
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на прехвърляеми риболовни концесии 
следва да се прилага за запасите, за 
които са разпределени възможности за 
риболов.

Системата на прехвърляеми риболовни 
концесии следва да се прилага за 
запасите, за които са разпределени 
възможности за риболов.

Or. en

Изменение 437
Nikolaos Salavrakos

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. Системата 
на прехвърляеми риболовни концесии 
следва да се прилага за запасите, за 
които са разпределени възможности за 
риболов.

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. Системата 
на прехвърляеми риболовни концесии 
следва да се прилага за запасите, за 
които са разпределени възможности за 
риболов.

Or. en

Изменение 438
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. 

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава приемането на 
допълнителни мерки за управление.
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Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 
прилага за запасите, за които са 
разпределени възможности за 
риболов.

Or. fr

Изменение 439
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. Системата 
на прехвърляеми риболовни концесии 
следва да се прилага за запасите, за
които са разпределени възможности 
за риболов.

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава разглеждането на
възможността за доброволна система 
за прехвърляеми риболовни концесии 
по отношение единствено на големи 
кораби. Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 
прилага единствено за запасите, които 
се управляват чрез ОДУ и квоти.

Or. pt

Изменение 440
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
дребномащабния риболов и улова на 
миди и ракообразни обосновава 
тяхното изключване от системата
за прехвърляеми риболовни концесии и 
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отношение на големи кораби. 
Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 
прилага за запасите, за които са 
разпределени възможности за 
риболов.

необходимостта от въвеждането на 
диференцирани мерки за 
дребномащабния риболов и улова на 
миди и ракообразни. В тази връзка 
бъдещият финансов инструмент 
следва да разпределя конкретен 
процент за дребномащабен риболов, 
улов на миди и ракообразни и 
екстензивни аквакултури и следва да 
бъде създадена програма за 
подпомагане на дребномащабния 
риболов, насочена към крайбрежните 
общности, които зависят от 
риболова, и даваща приоритетен 
достъп до съответните ресурси за 
онези лица, които практикуват 
риболов и улов на миди и ракообразни
по начин, който е екологично и 
социално най-устойчив.

Or. es

Изменение 441
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост
на някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. 
Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 
прилага за запасите, за които са 
разпределени възможности за 
риболов.

(31) Като се има предвид, че 
риболовните флотове във всяка 
държава членка имат специфични 
характеристики и допринасят за 
социално-икономическото
благосъстояние на крайбрежните 
общности, държавите членки следва 
да отговарят за избирането на свои 
собствени системи за разпределяне на 
възможностите за риболов, 
включително по отношение на 
дребномащабните си флотове.

Or. en
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Обосновка

Държавите членки следва да продължат да имат компетентност да определят 
своите дребномащабни флотове и какви мерки за управление да се прилагат към тях.

Изменение 442
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. Системата 
на прехвърляеми риболовни концесии 
следва да се прилага за запасите, за 
които са разпределени възможности за 
риболов.

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
крайбрежните флотове обосновава 
ограничаването на задължителната 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии по отношение на големи 
кораби. Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 
прилага за запасите, за които са 
разпределени възможности за риболов.

Or. es

Изменение 443
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава ограничаването на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии по 
отношение на големи кораби. 
Системата на прехвърляеми риболовни 
концесии следва да се прилага за 

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове 
обосновава прилагането на 
задължителната система за 
прехвърляеми риболовни концесии на 
доброволна основа във всяка държава 
членка. Системата на прехвърляеми 
риболовни концесии следва да се 
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запасите, за които са разпределени 
възможности за риболов.

прилага за запасите, за които са 
разпределени възможности за риболов.

Or. pt

Изменение 444
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Всяка държава членка следва да 
има право да избере метода на 
разпределяне на отредените ѝ 
възможности за риболов съгласно 
принципа на субсидиарност, без да се 
налага система на разпределяне на 
европейско равнище. Така държавите 
членки ще имат право да решат дали 
да установят или да не установят 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии.

Or. fr

Изменение 445
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) За да може капацитетът на 
флота да се адаптира възможно най-
бързо към наличните рибни ресурси, 
следва да се осигури публично 
финансиране за извеждането на 
кораби от експлоатация по новия 
Европейски фонд за морско дело и 
рибарство за собствениците на 
кораби, включени в системата за 
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прехвърляеми риболовни концесии.

Or. es

Изменение 446
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 31б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31б) Следва да се създаде 
задължителна система за оценка на 
регистрите на риболовните кораби и 
за проверка на пределните граници на 
риболовния капацитет, за се 
гарантира, че държавите членки 
спазват определения им пределен 
капацитет и да се засили системата 
за контрол на рибарството, за да се 
адаптира риболовният капацитет 
към наличните ресурси.

Or. fr

Изменение 447
Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии, може да се предприемат 
специфични мерки за адаптиране на 
броя на тези кораби към наличните 
ресурси. Тези мерки следва да 
определят задължителните пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот и да установят национални 

заличава се



PE489.437v01-00 144/187 AM\901580BG.doc

BG

системи за вписване и отписване по 
отношение на финансовата помощ за 
извеждане от експлоатация на 
кораби, предоставена по линия на 
Европейския фонд за рибарство.

Or. it

Изменение 448
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии, може да се предприемат 
специфични мерки за адаптиране на 
броя на тези кораби към наличните 
ресурси. Тези мерки следва да 
определят задължителните пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот и да установят национални 
системи за вписване и отписване по 
отношение на финансовата помощ за 
извеждане от експлоатация на 
кораби, предоставена по линия на 
Европейския фонд за рибарство.

заличава се

Or. en

Изменение 449
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на 

заличава се
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система за прехвърляеми риболовни 
концесии, може да се предприемат 
специфични мерки за адаптиране на 
броя на тези кораби към наличните 
ресурси. Тези мерки следва да 
определят задължителните пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот и да установят национални 
системи за вписване и отписване по 
отношение на финансовата помощ за 
извеждане от експлоатация на 
кораби, предоставена по линия на 
Европейския фонд за рибарство.

Or. pt

Изменение 450
Jim Higgins

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии, може да се предприемат 
специфични мерки за адаптиране на 
броя на тези кораби към наличните 
ресурси. Тези мерки следва да 
определят задължителните пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот и да установят национални 
системи за вписване и отписване по 
отношение на финансовата помощ за 
извеждане от експлоатация на 
кораби, предоставена по линия на 
Европейския фонд за рибарство.

заличава се

Or. en

Изменение 451
Alain Cadec
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Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии, може да се предприемат
специфични мерки за адаптиране на 
броя на тези кораби към наличните 
ресурси. Тези мерки следва да 
определят задължителните пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот и да установят национални 
системи за вписване и отписване по 
отношение на финансовата помощ за 
извеждане от експлоатация на кораби, 
предоставена по линия на Европейския 
фонд за рибарство.

(32) Следва да се поддържат
специфични мерки за адаптиране на 
броя на тези кораби към наличните 
ресурси. Тези мерки следва да 
определят задължителните пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот и да установят национални 
системи за вписване и отписване по 
отношение на финансовата помощ за 
извеждане от експлоатация на кораби, 
предоставена по линия на Европейския 
фонд за рибарство и Европейския фонд 
за морско дело и рибарство.

Or. fr

Изменение 452
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии, може да се предприемат 
специфични мерки за адаптиране на 
броя на тези кораби към наличните
ресурси. Тези мерки следва да 
определят задължителните пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот и да установят национални 
системи за вписване и отписване по 
отношение на финансовата помощ за 
извеждане от експлоатация на кораби, 
предоставена по линия на Европейския 

(32) Може да се предприемат 
специфични мерки за адаптиране на 
риболовния капацитет на Съюза към 
различните запаси, налични във всеки 
морски басейн. Тези мерки следва да 
определят задължителните пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот и да установят национални 
системи за вписване и отписване по 
отношение на финансовата помощ за 
извеждане от експлоатация на кораби, 
предоставена по линия на Европейския 
фонд за рибарство. Предварително 
следва да се реши как ще се измерва 
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фонд за рибарство. капацитетът. Също така 
предварително следва да се направи 
оценка на капацитета за всеки запас 
и басейн в ЕС. В съответствие с 
принципа на регионализация всяка 
държава членка следва да може да 
избира мерките и инструментите, 
които желае да въведе с цел 
намаляване на риболовния 
капацитет, предварително определен 
от Комисията като прекомерен за 
даден запас.

Or. fr

Изменение 453
Nikolaos Salavrakos

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на система 
за прехвърляеми риболовни концесии, 
може да се предприемат специфични 
мерки за адаптиране на броя на тези 
кораби към наличните ресурси. Тези 
мерки следва да определят 
задължителните пределни граници за 
капацитета на риболовния флот и да 
установят национални системи за 
вписване и отписване по отношение на 
финансовата помощ за извеждане от 
експлоатация на кораби, предоставена 
по линия на Европейския фонд за 
рибарство.

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на система 
за прехвърляеми риболовни концесии, 
може да се предприемат специфични 
мерки за адаптиране на броя на тези 
кораби към наличните ресурси. Тези 
мерки следва да определят 
задължителните пределни граници за 
капацитета на риболовния флот в 
съответствие с надеждни данни и да 
установят национални системи за 
вписване и отписване по отношение на 
финансовата помощ за извеждане от 
експлоатация на кораби, предоставена 
по линия на Европейския фонд за 
рибарство.

Or. en

Изменение 454
Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на система 
за прехвърляеми риболовни концесии, 
може да се предприемат специфични 
мерки за адаптиране на броя на тези 
кораби към наличните ресурси. Тези 
мерки следва да определят 
задължителните пределни граници за 
капацитета на риболовния флот и да 
установят национални системи за 
вписване и отписване по отношение 
на финансовата помощ за извеждане 
от експлоатация на кораби, 
предоставена по линия на 
Европейския фонд за рибарство.

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на система 
за прехвърляеми риболовни концесии, 
може да се предприемат специфични 
мерки за адаптиране на броя на тези 
кораби към наличните ресурси. Тези 
мерки следва да определят пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот.

Or. en

Изменение 455
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на система 
за прехвърляеми риболовни концесии, 
може да се предприемат специфични 
мерки за адаптиране на броя на тези 
кораби към наличните ресурси. Тези 
мерки следва да определят 
задължителните пределни граници за 
капацитета на риболовния флот и да 
установят национални системи за 
вписване и отписване по отношение 
на финансовата помощ за извеждане 
от експлоатация на кораби, 
предоставена по линия на 

(32) За риболовни кораби на Съюза,
които не действат в рамките на система 
за прехвърляеми риболовни концесии, 
може да се предприемат специфични 
мерки за адаптиране на броя на тези 
кораби към наличните ресурси. Като се 
има предвид, че помощта за 
извеждане от експлоатация на 
кораби е подходящо средство в тази 
връзка, тя следва да се запази по време 
на преходния период, защото, ако не 
бъде предоставяна, адаптирането на 
капацитета на държавите членки 
може да се забави и това да доведе до 
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Европейския фонд за рибарство. отклонение от целите на Общата 
политика в областта на 
рибарството.

Or. es

Изменение 456
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32) За риболовни кораби на Съюза, 
които не действат в рамките на 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии, може да се предприемат 
специфични мерки за адаптиране на 
броя на тези кораби към наличните 
ресурси. Тези мерки следва да 
определят задължителните пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот и да установят национални 
системи за вписване и отписване по 
отношение на финансовата помощ за 
извеждане от експлоатация на кораби, 
предоставена по линия на Европейския 
фонд за рибарство.

(32) Следва да се предприемат 
специфични мерки за адаптиране на 
броя на тези кораби към наличните 
ресурси. Тези мерки следва да 
определят задължителните пределни 
граници за капацитета на риболовния 
флот и да установят национални 
системи за вписване и отписване по 
отношение на финансовата помощ за 
извеждане от експлоатация на кораби, 
предоставена по линия на Европейския 
фонд за рибарство.

Or. en

Изменение 457
Estelle Grelier, Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Следва да се въведат
диференцирани системи за управление 
на капацитета за флотове, които 
действат изключително извън водите 
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на Съюза, и за флотове, регистрирани 
в най-отдалечените региони, за да се 
отчете тяхната специфика.

Or. fr

Изменение 458
Guido Milana

Предложение за регламент
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Държавите членки ще могат да 
въвеждат система за непрехвърляеми 
и незадължителни риболовни 
концесии.

Or. it

Изменение 459
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Риболовните концесии следва да 
могат да се прехвърлят в рамките на 
дадена държава членка, ако 
съответната държава членка не е 
успяла да адаптира своя риболовен 
капацитет към наличните ресурси.

Or. pt

Изменение 460
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за регламент
Съображение 32a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(32a) Като се има предвид 
въздействието, което тези мерки 
биха могли да имат върху сектора 
чрез преки и непреки загуби на 
работни места, следва да се осигури 
социална помощ, а крайбрежните 
общности следва да прилагат планове 
за създаване на работни места, 
основани на иновации и 
диверсификация както в 
икономическо отношение, така и по 
отношение на заетостта, за да се 
даде възможност на засегнатите от 
реформата мъже и жени да си 
намерят алтернативна работа.

Or. es

Изменение 461
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Държавите членки следва да 
записват основната информация 
относно характеристиките и дейностите 
на риболовните кораби, плаващи под 
техен флаг. Тези данни трябва да бъдат 
предоставени на разположение на 
Комисията за целите на контрола върху 
размера на флотовете на държавите
членки.

(33) Държавите членки следва да 
записват основната информация 
относно характеристиките и дейностите 
на риболовните кораби, плаващи под 
техен флаг. Тези данни трябва да бъдат 
предоставени на разположение на 
Комисията за целите на контрола върху 
риболовното усилие в държавите 
членки.

Or. fr
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Изменение 462
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема.

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на цялостни и точни научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки събират данни 
относно флотовете и тяхната риболовна 
дейност, в частност биологични данни 
относно улова (в това число 
изхвърления улов), обзорна информация 
за рибните запаси и за потенциалното 
екологично въздействие на риболовните 
дейности върху морската екосистема.

Or. en

Изменение 463
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема.

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни от повече от 
един източник. Поради това държавите 
членки следва да организират 
независимо събиране на данни относно 
флотовете и тяхната риболовна дейност, 
в частност биологични данни относно 
улова (в това число изхвърления улов), 
обзорна информация за рибните запаси 
и за потенциалното екологично 
въздействие на риболовните дейности 
върху морската екосистема.



AM\901580BG.doc 153/187 PE489.437v01-00

BG

Or. nl

Изменение 464
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема.

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това, в 
тясно сътрудничество с учени и 
представители на сектора, държавите 
членки следва да събират данни относно 
флотовете и тяхната риболовна дейност, 
в частност биологични данни относно 
улова (в това число изхвърления улов), 
обзорна информация за рибните запаси 
и за потенциалното екологично 
въздействие на риболовните дейности 
върху морската екосистема. Тези данни 
следва да се събират по отношение на 
дълги периоди от време и да се 
отнасят за възможно най-много 
запаси на европейско равнище. 
Резултатите и данните следва да 
бъдат достъпни за съответните 
оператори и за обществеността.

Or. fr

Изменение 465
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
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препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема.

препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема; и Комисията 
следва да осигури необходимите
условия за хармонизиране на данните, 
за да насърчи тълкуване на ресурсите, 
основано на екосистеми.

Or. pt

Изменение 466
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично 
въздействие на риболовните 
дейности върху морската екосистема.

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), и да ги 
предоставят на крайните 
потребители и широката 
общественост.

Or. es

Изменение 467
Dolores García-Hierro Caraballo
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Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема.

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема, и следва да ги 
предоставят на крайните 
потребители и широката 
общественост.

Or. es

Изменение 468
João Ferreira

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема.

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема. Събирането и 
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управлението на данните по ОПОР 
ще получава финансиране от Съюза.

Or. pt

Изменение 469
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки следва да събират 
данни относно флотовете и тяхната 
риболовна дейност, в частност 
биологични данни относно улова (в това 
число изхвърления улов), обзорна 
информация за рибните запаси и за 
потенциалното екологично въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема.

(34) Управлението на рибарството въз 
основа на цялостни и точни научни 
препоръки изисква хармонизирани, 
надеждни и точни данни. Поради това 
държавите членки събират данни 
относно флотовете и тяхната риболовна 
дейност, в частност биологични данни 
относно улова (в това число 
изхвърления улов), обзорна информация 
за рибните запаси и за потенциалното 
екологично въздействие на риболовните 
дейности върху морската екосистема.

Or. en

Изменение 470
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В процеса на събиране на данни 
следва да бъдат обхванати данните, 
които помагат да се извърши 
икономическа оценка на предприятията, 
осъществяващи дейност в секторите на 
риболова, аквакултурите и преработката 
на продукти от риболов и аквакултури, 

(35) В процеса на събиране на данни 
следва да бъдат обхванати данните, 
които помагат да се извърши 
икономическа оценка на предприятията, 
осъществяващи дейност в секторите на 
риболова, аквакултурите и преработката 
на продукти от риболов и аквакултури, 
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и на тенденциите относно заетостта в 
тези отрасли.

и на тенденциите относно заетостта в 
тези отрасли, и данни относно 
въздействието върху риболовните 
общности.

Or. es

Изменение 471
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) В процеса на събиране на данни 
следва да бъдат обхванати данните, 
които помагат да се извърши 
икономическа оценка на 
предприятията, осъществяващи 
дейност в секторите на риболова, 
аквакултурите и преработката на 
продукти от риболов и аквакултури, и 
на тенденциите относно заетостта в тези 
отрасли.

(35) В процеса на събиране на данни 
следва да бъдат обхванати данните, 
които помагат да се извърши 
икономическа оценка на всички 
предприятия, осъществяващи дейност 
в секторите на риболова, аквакултурите 
и преработката на продукти от риболов 
и аквакултури, независимо от техния 
размер, и на тенденциите относно 
заетостта в тези отрасли.

Or. el

Изменение 472
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Въз основа на многогодишна 
програма на Съюза държавите членки 
следва да управляват и предоставят 
събраните научни данни на съответните 
крайни потребители. Също така 
държавите членки следва да си 
сътрудничат с цел координиране на 
дейностите по събиране на данни. 

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

Когато е целесъобразно, това 
сътрудничество следва да обхване и 
трети държави в рамките на един и 
същи морски басейн, чрез 
регионалните организации за 
управление на рибарството.

Or. fr

Изменение 473
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 474
Nikolaos Salavrakos

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) Въз основа на многогодишна 
програма на Съюза държавите членки 
следва да управляват и предоставят 
събраните научни данни на съответните 

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

крайни потребители. Също така 
държавите членки следва да си 
сътрудничат с цел координиране на 
дейностите по събиране на данни. 
Когато е целесъобразно, това 
сътрудничество следва да обхване и 
трети държави в рамките на един и 
същи морски басейн, като вземат
предвид разпоредбите на 
международното право и по-
специално Конвенцията на ООН по 
морско право (UNCLOS);

Or. en

Изменение 475
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 476
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 477
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es
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Изменение 478
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. el

Изменение 479
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 480
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 481
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, следва да бъде
подкрепена посредством национални 
програми за събиране на данни в 
областта на рибарството и програми за 
научни изследвания и иновации, 
осъществявани съвместно с други 

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, се подкрепя
посредством национални програми за 
събиране на данни в областта на 
рибарството и програми за научни 
изследвания и иновации, осъществявани 
съвместно с други държави членки, 
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държави членки, както и чрез 
инструментите на Съюза съгласно 
рамката за научни изследвания и 
иновации.

както и чрез инструментите на Съюза 
съгласно рамката за научни изследвания 
и иновации.

Or. en

Изменение 482
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, следва да бъде 
подкрепена посредством национални 
програми за събиране на данни в 
областта на рибарството и програми за 
научни изследвания и иновации, 
осъществявани съвместно с други 
държави членки, както и чрез 
инструментите на Съюза съгласно 
рамката за научни изследвания и 
иновации.

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, следва да бъде 
подкрепена посредством национални 
програми за събиране на данни в 
областта на рибарството и програми за 
независими научни изследвания и 
иновации, осъществявани съвместно с 
други държави членки, както и чрез 
инструментите на Съюза съгласно 
рамката за научни изследвания и 
иновации.

Or. nl

Изменение 483
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, следва да бъде 
подкрепена посредством национални 
програми за събиране на данни в 
областта на рибарството и програми за 
научни изследвания и иновации, 
осъществявани съвместно с други 

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, следва да бъде 
подкрепена посредством национални 
програми за събиране на данни в 
областта на рибарството и програми за 
научни изследвания и иновации, 
осъществявани съвместно с други 
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държави членки, както и чрез 
инструментите на Съюза съгласно 
рамката за научни изследвания и 
иновации.

държави членки, както и чрез 
инструментите на Съюза съгласно 
рамката за научни изследвания и 
иновации, и необходимата 
хармонизация и систематизация на 
данните, извършвани от Комисията.

Or. pt

Изменение 484
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, следва да бъде 
подкрепена посредством национални
програми за събиране на данни в 
областта на рибарството и програми за 
научни изследвания и иновации, 
осъществявани съвместно с други 
държави членки, както и чрез 
инструментите на Съюза съгласно 
рамката за научни изследвания и 
иновации.

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, следва да бъде 
подкрепена посредством програми за 
събиране на данни в областта на 
рибарството и програми за научни 
изследвания и иновации, приети на 
национално и поднационално 
равнище, отчитайки различните 
равнища на законодателна власт и 
осъществявани съвместно с други 
държави членки, както и чрез 
инструментите на Съюза съгласно 
рамката за научни изследвания и 
иновации, създавайки по този начин 
обща програма за научни изследвания 
и иновации за риболовния сектор на 
Съюза.

Or. es

Изменение 485
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 37
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, следва да бъде 
подкрепена посредством национални 
програми за събиране на данни в 
областта на рибарството и програми за
научни изследвания и иновации, 
осъществявани съвместно с други 
държави членки, както и чрез 
инструментите на Съюза съгласно 
рамката за научни изследвания и 
иновации.

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, следва да бъде 
подкрепена посредством местни, 
регионални и национални програми за 
събиране на данни в областта на 
рибарството и програми за научни 
изследвания и иновации, осъществявани 
съвместно с други държави членки, 
както и чрез инструментите на Съюза 
съгласно рамката за научни изследвания 
и иновации.

Or. es

Изменение 486
George Lyon

Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, следва да бъде
подкрепена посредством национални 
програми за събиране на данни в 
областта на рибарството и програми за 
научни изследвания и иновации, 
осъществявани съвместно с други 
държави членки, както и чрез 
инструментите на Съюза съгласно 
рамката за научни изследвания и 
иновации.

(37) Науката, свързана с политиката в 
областта на рибарството, се подкрепя
посредством национални програми за 
събиране на данни в областта на 
рибарството и програми за научни 
изследвания и иновации, осъществявани 
съвместно с други държави членки, 
както и чрез инструментите на Съюза 
съгласно рамката за научни изследвания 
и иновации.

Or. en

Изменение 487
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 38a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(38a) Международната известност на 
европейския риболовен сектор, 
независимо дали заради действието 
на флотовете на държавите членки 
във всички морета или заради 
инвестициите на граждани на ЕС в 
много държави, предполага 
необходимост от засилване на 
стратегията за официализиране на 
споразумения в съответните 
области.

Or. es

Изменение 488
Nikolaos Salavrakos

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 489
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Обосновка

Споразуменията на Съюза, освен чрез приемане на формата, описана по-горе, могат 
да се основават на размяна на възможности за риболов. Всички те следва да бъдат 
признати като споразумения за устойчиво рибарство и да се подчиняват на същите 
цели за устойчивост.

Изменение 490
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Сключените с трети държави 
споразумения за устойчиво рибарство 

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

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

Or. en

Изменение 491
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 492
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 39a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) При сключване на споразумения 
за устойчив риболов с трети 
държави, споделящи един и същи
морски басейн с най-отдалечените 
региони, Съюзът следва да се стреми 
към равностойно разпределение на 
ресурсите.

Or. fr

Изменение 493
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Въвеждането на клауза за 
човешките права в споразуменията за 
устойчиво рибарство следва да бъде 
напълно съвместимо с общите цели в 
областта на политиката на 
развитие на Съюза.

заличава се

Or. nl

Изменение 494
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Въвеждането на клауза за 
човешките права в споразуменията за 
устойчиво рибарство следва да бъде 
напълно съвместимо с общите цели в 
областта на политиката на 
развитие на Съюза.

заличава се

Or. pt

Изменение 495
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 40a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40a) Споразуменията за рибарство 
между ЕС и трети държави следва да 
гарантират, че към риболова, 
предназначен за износ за ЕС, се 
прилагат същите екологични, 
икономически и социални изисквания 
като предвидените в рамките на 
Съюза, като по този начин се осигури 
възможност продуктите на Съюза да 
се конкурират при равни условия с 
вносните, както и да се разпространи 
по отговорен начин модела за 
социално и екологично развитие. 
Освен това конкуренцията на 
продуктите от трети държави 
следва да бъде лоялна както по 
отношение на спазването на 
условията на труд и екологичните 
стандарти, така и по отношение на 
тяхното придобиване чрез законен, 
деклариран и регулиран риболов. 
Следователно продуктите от трети 
държави трябва да бъдат поставени 
на реципрочна основа по отношение 
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на Европейския съюз.

Or. es

Изменение 496
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(41) Зачитането на демократичните 
принципи и правата на човека, както са 
определени във Всеобщата декларация 
за правата на човека и други 
международни инструменти за правата 
на човека, както и на принципа на 
правовата държава, следва да бъде 
основен елемент на споразуменията за 
устойчиво рибарство и да бъде обект на 
специална клауза за правата на човека и 
когато е подходящо, съответните 
разпоредби от споразуменията, 
сключени между Съюза и държавите 
от АКТБ.

Or. fr

Изменение 497
Lucas Hartong

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Зачитането на демократичните 
принципи и правата на човека, както са 
определени във Всеобщата декларация 
за правата на човека и други 
международни инструменти за правата 
на човека, както и на принципа на 
правовата държава, следва да бъде 

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

основен елемент на споразуменията за 
устойчиво рибарство и да бъде обект на 
специална клауза за правата на човека.
Споразумения за рибарство не следва
да се сключват с държави, които 
нарушават правата на човека.

Or. nl

Изменение 498
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(41) Зачитането на демократичните 
принципи и правата на човека следва да 
бъде основен елемент на 
споразуменията за устойчиво рибарство 
и следва да бъде възможно спиране на 
действието на тези споразумения и 
протоколите за тяхното прилагане в 
случай на сериозно нарушаване на 
тези принципи. Също така е 
необходимо държавите партньори на 
Съюза да могат, преди сключването 
на споразумение, да бъдат точно и 
напълно информирани за правата и 
задълженията на всяка от страните 
по споразумението. В случая с 
държавите от АКТБ е установено, че 
разпоредбите на членове 8, 9 и 96 от 
Споразумението от Котону 
представляват правно основание за 
съответните разпоредби, 
задължаващо Съюза и неговите 
партньори, без за е необходима
специална клауза.

Or. fr



AM\901580BG.doc 173/187 PE489.437v01-00

BG

Изменение 499
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(41) Зачитането на демократичните 
принципи и правата на човека, както са 
определени във Всеобщата декларация 
за правата на човека и други 
международни инструменти за правата 
на човека, както и на принципа на 
правовата държава, представлява част
от споразуменията за устойчиво 
рибарство и може да бъде обект на 
специална клауза за правата на човека в 
съответствие с общите цели за 
развитие на Съюза, когато това е 
обосновано.

Or. pt

Изменение 500
Patrice Tirolien, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) За всички консултации във 
връзка с рибарството между Съюза и 
съседните му държави следва да се 
осигури прозрачна рамка с оглед на 
обмен и разпределение на 
възможностите за риболов или 
даването на достъп на техните 
кораби до водите им.

Or. fr
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Изменение 501
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 41a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41a) Съюзът следва да сключи 
споразумения за сътрудничество в 
областта на устойчивото рибарство 
със съседните държави, с цел да 
подобри сътрудничеството си с тях и 
да подобри управлението на 
споделените запаси.

Or. es

Изменение 502
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 41б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41б) Сключените от Съюза със 
съседни държави споразумения 
относно взаимоотношенията в 
областта на рибарството подлежат 
на ежегодни консултации, но не 
предвиждат точна и конкретна 
процедура за провеждането им от 
Комисията. Следователно на Съвета 
следва да бъде разрешено ежегодно да 
дава препоръки на Комисията 
относно управлението на 
консултациите, които провежда.

Or. fr

Изменение 503
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за регламент
Съображение 41б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41б) Във връзка със сериозния 
проблем с пиратството, който засяга 
европейските кораби, които 
практикуват риболов в трети 
държави съгласно двустранни или 
многостранни споразумения, следва да 
се засилят мерките и действията, за 
да се предпазят тези риболовни 
кораби, които са особено уязвими на 
пиратски нападения.

Or. es

Изменение 504
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 505
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 42
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(42) Секторът на аквакултурата следва 
да допринесе за разширяването на 
потенциала за устойчиво производство 
на хранителни продукти на цялата 
територия на ЕС, за да се гарантира 
дългосрочна продоволствена сигурност 
за европейските граждани, да се намали 
вноса на рибни продукти и продукти 
от аквакултури в Европейския съюз и 
да се реагира на нарастващото търсене 
на морски храни в света.

Or. pt

Изменение 506
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Съображение 42

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 507
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 42
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(42) При условие че насърчаваният 
тип аквакултура е устойчив или 
екстензивен, секторът на аквакултурата 
може да допринесе за запазването на 
потенциала за производство на
хранителни продукти на цялата 
територия на ЕС, за да се гарантира 
дългосрочна продоволствена сигурност 
за европейските граждани и да се 
реагира на нарастващото търсене на 
морски храни в света.

Or. es

Изменение 508
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 42a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(42a) Секторът на аквакултурата 
има потенциал да осигурява 
здравословна, безопасна, устойчива и 
качествена продукция при спазване на 
екологичните изисквания, което го 
превръща в стабилизиращ фактор за 
заетостта в много европейски 
региони, които в една или друга 
степен зависят от рибарството.

Or. pt

Изменение 509
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 44
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 510
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 44a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) Следва да се формулират 
незадължителни насоки относно 
социалното измерение на общата 
политика в областта на рибарството 
и аквакултурата, за да се постави 
човекът в центъра й и да се осигурят 
на Съюза минимални социални 
правила за риболовния сектор и 
сектора на аквакултурата, по-
специално с оглед на хармонизиране в 
рамките на Съюза на условията за 
социално осигуряване и условията на 
живот и труд и като се гарантира 
обучение и достъп до професията.

Or. fr

Изменение 511
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Съображение 44a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) Следва да се вземе предвид и да се 
подчертае, че жените са направили 
много за рибарството, което 
исторически има не само добавена 
стойност, но например в случая с 
жените, които изработват мрежи, 
работят на пристанищата или 
опаковат продуктите, представлява 
съществена част от самия сектор на 
рибарството.

Or. es

Изменение 512
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 44a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44a) Следва да се формулират насоки 
относно социалното измерение на 
общата политика в областта на 
рибарството и аквакултурата, за да
се постави човека в центъра й и да се 
осигурят на Съюза минимални 
социални правила за риболовния 
сектор и сектора на аквакултурата, 
по-специално с оглед хармонизиране в 
рамките на условията за социално 
осигуряване и условията на живот и 
на труд, и гарантиране обучение и 
достъп до професията.

Or. fr

Изменение 513
Maria do Céu Patrão Neves
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Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Тъй като дейностите, свързани със 
сектора на аквакултурата в ЕС, са 
повлияни от множество международни 
изисквания, в това число по отношение 
на разрешенията за оператори, следва да 
се разработят стратегически насоки на 
Съюза за националните стратегически 
планове с цел подобряване 
конкурентоспособността на сектора на 
аквакултурата чрез подкрепа за 
неговото развитие и новаторство, и се 
насърчат икономическата дейност, 
разнообразяването и подобряването на 
качеството на живота в крайбрежните и 
селските райони; необходимо е също да 
се въведат механизми за обмен на 
информация и добри практики между 
държавите членки посредством отворен 
метод за координиране на националните 
мерки за икономическа сигурност, 
достъпа до води и пространство на 
Съюза и административно опростяване 
на лицензирането.

(45) Тъй като дейностите, свързани със 
сектора на аквакултурата в ЕС, са 
повлияни от множество международни 
изисквания, в това число по отношение 
на разрешенията за оператори, следва да 
се разработят стратегически насоки на 
Съюза за националните стратегически 
планове, адаптирани към 
съществуващите ограничения във 
всяка държава членка, с цел 
подобряване конкурентоспособността 
на сектора на аквакултурата чрез 
подкрепа за неговото развитие и 
новаторство, и се насърчат 
икономическата дейност и 
увеличаването на производството, 
използвайки видове и производствени 
методи, които са най-подходящи за 
съответната държава, и 
подобряването на качеството на живота 
в крайбрежните и селските райони; 
необходимо е също да се въведат 
механизми за обмен на информация и 
добри практики между държавите 
членки посредством отворен метод за 
координиране на националните мерки за 
икономическа сигурност, достъпа до 
води и пространство на Съюза и 
административно опростяване на 
лицензирането и концесиите.

Or. pt

Изменение 514
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 45



AM\901580BG.doc 181/187 PE489.437v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Тъй като дейностите, свързани 
със сектора на аквакултурата в ЕС, 
са повлияни от множество 
международни изисквания, в това 
число по отношение на разрешенията 
за оператори, следва да се разработят 
стратегически насоки на Съюза за 
националните стратегически планове с 
цел подобряване 
конкурентоспособността на сектора на
аквакултурата чрез подкрепа за 
неговото развитие и новаторство, и се 
насърчат икономическата дейност, 
разнообразяването и подобряването на 
качеството на живота в крайбрежните и 
селските райони; необходимо е също да 
се въведат механизми за обмен на 
информация и добри практики между 
държавите членки посредством отворен 
метод за координиране на националните 
мерки за икономическа сигурност,
достъпа до води и пространство на 
Съюза и административно 
опростяване на лицензирането.

(45) Следва да се разработят 
стратегически насоки на Съюза за 
националните стратегически планове с 
цел подобряване 
конкурентоспособността на 
екстензивните форми на аквакултура
чрез подкрепа за тяхното развитие и 
новаторство, и се насърчат 
икономическата дейност и 
подобряването на качеството на живота 
в крайбрежните и селските райони; 
необходимо е също да се въведат 
механизми за обмен на информация и 
добри практики между държавите
членки посредством отворен метод за 
координиране на националните мерки за 
икономическа сигурност и достъпа до 
води и пространство на Съюза.

Or. es

Изменение 515
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Тъй като дейностите, свързани със 
сектора на аквакултурата в ЕС, са 
повлияни от множество международни 
изисквания, в това число по отношение 
на разрешенията за оператори, следва да 
се разработят стратегически насоки на 
Съюза за националните стратегически 
планове с цел подобряване 

(45) Тъй като дейностите, свързани със 
сектора на аквакултурата в ЕС, са 
повлияни от множество международни 
изисквания, в това число по отношение 
на разрешенията за оператори, следва да 
се разработят стратегически насоки на 
Съюза за националните стратегически 
планове с цел подобряване 
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конкурентоспособността на сектора на 
аквакултурата чрез подкрепа за 
неговото развитие и новаторство, и се 
насърчат икономическата дейност, 
разнообразяването и подобряването на 
качеството на живота в крайбрежните и 
селските райони; необходимо е също да 
се въведат механизми за обмен на 
информация и добри практики между 
държавите членки посредством 
отворен метод за координиране на 
националните мерки за икономическа 
сигурност, достъпа до води и 
пространство на Съюза и 
административно опростяване на 
лицензирането.

конкурентоспособността на сектора на 
аквакултурата чрез подкрепа за 
неговото развитие и новаторство, и се 
насърчат икономическата дейност, 
разнообразяването и подобряването на 
качеството на живота в крайбрежните и 
селските райони; необходимо е също да 
се въведат механизми за обмен на 
информация и добри практики 
посредством отворен метод за 
координиране на регионалните и 
националните мерки за икономическа 
сигурност, достъпа до води и 
пространство на Съюза и 
административно опростяване на 
лицензирането.

Or. es

Изменение 516
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 46

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. es

Изменение 517
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Съображение 46
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(46) Специфичното естество и 
огромното разнообразие на сектора на 
аквакултурата в държавите членки 
изискват управлението и развитието 
му да се включат в политическата и 
правната им рамка, като ролята на 
Съюза е да насърчава развитието на 
сектора, без да централизира 
управлението му на равнище ЕС.

Or. en

Изменение 518
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 46a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46a) С оглед спецификата на най-
отдалечените региони, по-специално 
тяхната географска отдалеченост и 
значението на риболова за 
икономиката им, следва да се създаде
консултативен комитет за най-
отдалечените региони, който да се 
състои от три подкомитета 
(Югозападни води, води на 
Югозападния Индийски океан и води 
на басейна на Антилите – Гвиана). 
Този консултативен комитет ще 
даде възможност също така да се 
допринесе към мерките срещу 
незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов в световен 
мащаб.

Or. fr

Изменение 519
Alain Cadec
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Предложение за регламент
Съображение 46б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(46б) С оглед спецификата на 
риболова в крайбрежни води, особено 
големия брой работни места, които 
той представлява, преките и непреки 
заплахи за тези видове риболов, 
липсата на внимание към тях и 
техните знания и опит по 
отношение на видовете и водната 
околна среда, следва да се създаде 
консултативен комитет за 
крайбрежните риболовни региони. 
Този консултативен комитет ще 
даде възможност риболовните 
дейности да се организират 
колективно посредством екосистемен 
подход.

Or. fr

Изменение 520
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Необходимо е да се засили 
конкурентоспособността на сектора на 
рибарството и аквакултурата в ЕС и да 
се отправи призив за опростяване в 
подкрепа на по-доброто управление на 
отрасловите дейности по 
производството и предлагането на 
пазара; общата организация на пазара на 
продукти от риболов и аквакултури 
следва да гарантира условия за 
равностойна конкуренция за всички 
такива продукти, предлагани на пазара 
на Съюза, да оптимизира избора на 

(47) Необходимо е да се засили 
конкурентоспособността на сектора на 
рибарството и аквакултурата в ЕС и да 
се отправи призив за опростяване в 
подкрепа на по-доброто управление на 
отрасловите дейности по 
производството и предлагането на 
пазара; общата организация на пазара на 
продукти от риболов и аквакултури 
следва да гарантира условия за 
равностойна конкуренция за всички 
такива продукти, предлагани на пазара, 
независимо дали произхождат от
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потребителите посредством по-добра 
информация, да подкрепя отговорното 
потребление и да подобрява 
икономическите познания и 
осведоменост за пазарите на Съюза по 
цялата снабдителна верига.

Съюза или от трети държави, да 
оптимизира избора на потребителите 
посредством по-добра информация, да 
подкрепя отговорното потребление и да 
подобрява икономическите познания и 
осведоменост за пазарите на Съюза по 
цялата снабдителна верига. Главата 
относно общата организация на 
пазара следва да включва разпоредби, 
които въвеждат изисквания 
вносните продукти от риболов и 
аквакултури да спазват 
международно признати социални и 
екологични стандарти.

Or. fr

Изменение 521
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Необходимо е да се засили 
конкурентоспособността на сектора на 
рибарството и аквакултурата в ЕС и да 
се отправи призив за опростяване в 
подкрепа на по-доброто управление на 
отрасловите дейности по 
производството и предлагането на 
пазара; общата организация на пазара на 
продукти от риболов и аквакултури 
следва да гарантира условия за 
равностойна конкуренция за всички 
такива продукти, предлагани на пазара 
на Съюза, да оптимизира избора на 
потребителите посредством по-добра 
информация, да подкрепя отговорното 
потребление и да подобрява 
икономическите познания и 
осведоменост за пазарите на Съюза по 
цялата снабдителна верига.

(47) Необходимо е да се засили 
конкурентоспособността на сектора на 
рибарството и аквакултурата в ЕС и да 
се отправи призив за опростяване в 
подкрепа на по-доброто управление на 
отрасловите дейности по 
производството и предлагането на 
пазара; общата организация на пазара на 
продукти от риболов и аквакултури 
следва да гарантира условия за 
равностойна конкуренция за всички 
такива продукти, предлагани на пазара 
на Съюза, да оптимизира избора на 
потребителите посредством по-добра 
информация, да подкрепя отговорното 
потребление и да подобрява 
икономическите познания и 
осведоменост за пазарите на Съюза по 
цялата снабдителна верига. Общата 
организация на пазара следва да 
разполага и с инструменти, които 
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дават възможност за адаптиране 
към развитията на пазара, породени 
от състоянието на ресурсите и 
особено от целта за постигане на 
максимален устойчив улов. На 
последно място, тя трябва да 
улеснява структурирането на 
секторите и връзките между 
елементите нагоре и надолу по 
веригата на тези сектори.

Or. fr

Изменение 522
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Необходимо е да се засили 
конкурентоспособността на сектора на 
рибарството и аквакултурата в ЕС и да 
се отправи призив за опростяване в 
подкрепа на по-доброто управление на 
отрасловите дейности по 
производството и предлагането на 
пазара; общата организация на пазара на 
продукти от риболов и аквакултури 
следва да гарантира условия за 
равностойна конкуренция за всички 
такива продукти, предлагани на пазара 
на Съюза, да оптимизира избора на 
потребителите посредством по-добра 
информация, да подкрепя отговорното 
потребление и да подобрява 
икономическите познания и 
осведоменост за пазарите на Съюза по 
цялата снабдителна верига.

(47) Необходимо е да се засили 
конкурентоспособността на сектора на 
рибарството и аквакултурата в ЕС и да 
се отправи призив за 
административно опростяване в 
подкрепа на по-доброто управление на 
отрасловите дейности по 
производството и предлагането на 
пазара. По отношение на търговията,
от съществено значение е да се 
хармонизират правилата, регулиращи 
плащанията на производителите в 
ЕС, на 30 дни след датата на 
доставка на продуктите. Общата
организация на пазара на продукти от 
риболов и аквакултури следва да 
гарантира условия за равностойна 
конкуренция за всички такива продукти, 
предлагани на пазара на Съюза, с 
етикет, отличаващ произведените в 
Общността продукти от внесените, 
да оптимизира избора на потребителите 
посредством по-добра информация, да 
подкрепя отговорното потребление и да 
подобрява икономическите познания и 
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осведоменост за пазарите на Съюза по 
цялата снабдителна верига.

Or. pt

Изменение 523
Ana Miranda

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) Необходимо е да се засили 
конкурентоспособността на сектора на 
рибарството и аквакултурата в ЕС и да 
се отправи призив за опростяване в 
подкрепа на по-доброто управление на 
отрасловите дейности по 
производството и предлагането на 
пазара; общата организация на пазара на 
продукти от риболов и аквакултури 
следва да гарантира условия за 
равностойна конкуренция за всички 
такива продукти, предлагани на пазара 
на Съюза, да оптимизира избора на 
потребителите посредством по-добра 
информация, да подкрепя отговорното 
потребление и да подобрява 
икономическите познания и 
осведоменост за пазарите на Съюза по 
цялата снабдителна верига.

(47) Необходимо е да се засили 
конкурентоспособността на сектора на 
рибарството и аквакултурата в ЕС и да 
се отправи призив за опростяване в 
подкрепа на по-доброто управление на 
отрасловите дейности по 
производството и предлагането на 
пазара; общата организация на пазара на 
продукти от риболов и аквакултури 
следва да гарантира условия за 
равностойна конкуренция за всички 
такива продукти, предлагани на пазара 
на Съюза, да оптимизира избора на 
потребителите посредством по-добра 
информация въз основа на обратната 
проследяемост, да подкрепя 
отговорното потребление и да 
подобрява икономическите познания и 
осведоменост за пазарите на Съюза по 
цялата снабдителна верига.

Or. es


