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Изменение 1
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 26, 27, 574, 575, 576, 580, 581, 583, 
587, 588, 590, 592, 594 и 595

Предложение за регламент
Член 1 – параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложно поле Приложно поле
1. Общата политика в областта на 
рибарството обхваща:

1. Общата политика в областта на 
рибарството обхваща:

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

a) опазването на морските биологични 
ресурси, устойчивата експлоатация и 
управление на рибарството, чиито 
обект са съответните ресурси;

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

б) опазването на сладководните 
биологични ресурси, аквакултурата, 
както и преработката и предлагането на
пазара на продукти от риболов и 
аквакултури във връзка с мерките 
относно пазарите и финансовите мерки 
в подкрепа на общата политика в 
областта на рибарството,
структурните мерки и управлението 
на капацитета на флотите;
ба) социалната и икономическата 
жизнеспособност на риболовните 
дейности, насърчаването на 
заетостта в крайбрежните 
общности и тяхното развитие, 
специфичните проблеми на 
дребномащабния и традиционния 
риболов и аквакултура.

2. Общата политика в областта на 
рибарството обхваща дейностите, 
посочени в параграф 1, когато те се 
извършват:

2. Общата политика в областта на 
рибарството обхваща дейностите, 
посочени в параграф 1, когато те се 
извършват:

а) на територията на държавите членки; 
или

а) на територията на държавите членки; 
или

б) във водите на Съюза, включително от б) във водите на Съюза, включително от 
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страна на риболовните кораби, плаващи 
под флага на трети държави или 
регистрирани в такива държави; или

страна на риболовните кораби, плаващи 
под флага на трети държави или 
регистрирани в такива държави; или

в) от риболовни кораби на Съюза извън 
неговите води; или

в) от риболовни кораби на Съюза извън 
неговите води; или

г) от граждани на държавите членки, без 
да се засяга основната отговорност на 
държавата на флага.

г) от граждани на държавите членки, без 
да се засяга основната отговорност на 
държавата на флага.

Or. en

Изменение 2
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 28, 29, 31, 32, 604, 606, 613, 614, 615, 
616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 
635, 636, 637, 641, 642, 644, 645, 646, 650, 656, 657, 658, 659, 661, 662, 664, 666, 669, 671 
и 699

Предложение за регламент
Член 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че дейностите, 
свързани с рибарството и аквакултурата, 
са екологично устойчиви в дългосрочен 
план и се управляват по начин, който 
съответства на целите за постигане 
на икономически и социални ползи и 
ползи за заетостта и за допринасяне 
за наличността на хранителни доставки
и възможности за спортен риболов, 
както и за даване на възможност за 
дейности в областта на 
преработвателната промишленост и 
дейности на сушата, пряко свързани с 
риболовните дейности, като 
същевременно се вземат предвид 
интересите както на 
потребителите, така и на 
производителите.

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

рибарството прилага подхода на 
предпазливост към управлението на 
рибарството и гарантира, че до 2015 г. 
процентите на смъртност от 
риболов се установяват на нива, 
които следва да позволяват 
възстановяването на рибните запаси 
най-късно до 2020 г. над нивата, 
позволяващи максимален устойчив 
улов, както и поддържането на 
всички възстановени запаси на тези 
нива.

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

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
подход към управлението на 
рибарството и аквакултурата, за да 
гарантира, че риболовът и 
аквакултурата допринасят за целта 
човешките дейности да оказват 
минимално въздействие върху 
морската екосистема и да не 
допринасят за влошаването на 
морската среда, както и да бъдат 
ефективното съобразени с отделните 
рибни стопанства и региони.

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

4. Общата политика в областта на 
рибарството е съгласувана със
законодателството на Съюза в областта 
на околната среда и с други политики 
на Съюза.

4a. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че 
риболовният капацитет на флотите 
е адаптиран към равнищата на 
експлоатация, отговарящи на 
разпоредбите на параграф 2.

Or. en

Изменение 3
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 33, 34, 35, 36, 37, 599, 681, 686, 689, 
692, 693, 696, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 712, 719, 722, 723, 724, 726, 728, 735, 
736, 737, 738, 739, 740, 743, 744, 745, 746, 747, 758, 759, 761, 763, 766, 767, 769, 773 и 
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Предложение за регламент
Член 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Конкретни цели Конкретни цели

За постигането на общите цели, 
определени в член 2, общата политика в 
областта на рибарството предвижда 
следните действия:

За постигането на общите цели, 
определени в член 2, общата политика в 
областта на рибарството предвижда 
следните действия:

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

а) предотвратяване, свеждане до 
минимум и, доколкото е възможно,
премахване на нежелания улов;

аа) въвеждане на гаранции, че всеки 
улов на запаси от търговски и 
регулирани видове се разтоварва на 
сушата, като същевременно се 
отчитат най-добрите научни 
препоръки и се избягва създаването на 
нови пазари или разширяването на 
съществуващите такива;

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

б) осигуряване на условия за ефективни 
екологично устойчиви риболовни 
дейности в Съюза, за да се възстанови 
наличието на икономически 
жизнеспособен и конкурентен 
риболовен сектор, като се гарантират 
справедливи условия на европейския 
пазар;

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

в) насърчаване на развитието на 
дейностите, свързани с аквакултурата, и 
на свързаните с тях промишлености, 
като се гарантира, че те са 
екологично устойчиви, с цел да се 
допринесе за продоволствената 
сигурност и заетостта в селските и 
крайбрежните райони;

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

г) насърчаване на справедливото 
разпределение на морските ресурси, за 
да се допринесе за установяването на 
справедлив жизнен стандарт и социални 
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стандарти на лицата, които зависят от 
риболовните дейности;

д) отчитане на потребителските 
интереси;

д) отчитане на потребителските 
интереси;

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

е) осигуряване на системно,
хармонизирано, редовно и надеждно
събиране и прозрачно управление на 
данни, както и разглеждане на 
въпросите, възникващи от 
управлението на запаси, за които има 
малко данни;
еа) насърчаване на оцеляването на 
дребномащабните крайбрежни 
риболовни дейности.

Or. en

Изменение 4
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798 и 799

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 5
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 40, 801, 803, 804, 805, 806, 807, 810, 
823, 824 и 829
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Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) широко участие на заинтересованите 
страни във всички етапи от планирането 
до прилагането на мерките;

г) подходящо участие на 
заинтересованите страни, по-специално 
на консултативните съвети и 
социалните партньори, във всички 
етапи от планирането до прилагането на 
мерките, като следователно се 
гарантира отчитането на 
регионалните специфики посредством 
регионализиран подход;

Or. en

Изменение 6
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 816, 817, 818, 819, 820 и 821

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Изменение 7
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 45, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 
847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854 и 855

Предложение за регламент
Член 5 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

големият улов в условията на 
теоретично равновесие, който 
непрекъснато (в средни количества) 
може да бъде добиван от запас при 
съществуващите (средни) екологични 
условия, без това да повлияе 
значително на процеса на 
възпроизводство;

Or. en

Изменение 8
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 46, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 
864, 865 и 866

Предложение за регламент
Член 5 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

– „подход на предпазливост при 
управлението на рибарството“, в 
съответствие с член 6 от 
Споразумението на ООН за рибните 
запаси, е подход, съгласно който 
липсата на подходяща научна 
информация не оправдава отлагането 
или невземането на мерки за 
управление, целящи опазването на 
видовете, които са обект на риболов, на 
свързаните или зависещи от тях видове, 
на останалите видове и на тяхната 
околна среда,

Or. en

Изменение 9
от името на групата S&D, групата ALDE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 888, 989, 991 и 1008
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Предложение за регламент
Член 5 – тире 11а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „нежелан улов“ e уловът на видове 
под минималния референтен размер 
на опазване или минималния размер за 
разтоварване, или на забранени или 
защитени видове, или уловът на 
нетърговски видове или екземпляри 
от търгуеми видове, които не 
отговарят на изискванията, 
определени в разпоредбите на 
законодателството на Съюза в 
областта на рибарството за 
установяване на технически мерки и 
мерки за мониторинг и опазване;

Or. en

Изменение 10
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 891 и 889

Предложение за регламент
Член 5 – тире 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en
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Изменение 11
от името на групата S&D, групата EPP, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 49, 890, 894, 896 и 897

Предложение за регламент
Член 5 – тире 12а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „референтни равнища на 
ограничение“ са стойности на 
параметрите, отнасящи се за 
популацията на рибни запаси (като 
биомасата или процент на 
смъртност от риболов), които се 
използват за управление на 
рибарството, за да посочат праг, над 
или под който управлението на 
рибарството отговаря, например, на 
допустимото равнище на биологичен 
риск или на желаното равнище на 
улов,

Or. en

Изменение 12
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 51 и 913

Предложение за регламент
Член 5 – тире 14а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. en
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Изменение 13
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 50, 910, 912 и 915

Предложение за регламент
Член 5 – тире 14б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „защитена риболовна зона“ е 
географски дефинирана морска зона, в 
която всички или някои риболовни 
дейности са временно или постоянно 
забранени или ограничени с цел 
подобряване на експлоатацията и 
опазването на живите водни ресурси 
или закрилата на морските 
екосистеми;

Or. en

Изменение 14
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 53, 917, 918 и 920

Предложение за регламент
Член 5 – тире 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „възможност за риболов“ е 
количественото право за извършване на 
риболов, изразено в улов и/или в 
риболовно усилие, и функционално 
свързаните с тях условия, необходими 
за количественото им определяне на 
дадено равнище,

– „възможност за риболов“ е 
количественото право за извършване на 
риболов по отношение на определен 
рибен запас, изразено в максимален 
улов или в максимално риболовно 
усилие за определена зона на 
управление,

Or. en
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Изменение 15
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 57, 937, 939, 941, 943 и 944

Предложение за регламент
Член 5 – тире 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „риболовен капацитет“ е тонажът на 
един кораб, изразен в БТ (брутен 
тонаж), и мощността му, изразена в kW 
(киловати) съгласно определението в 
членове 4 и 5 от Регламент (ЕИО) 
№ 2930/86 на Съвета,

– „риболовен капацитет“ е риболовната 
способност на един кораб, измерена 
чрез неговите характеристики, 
включително неговия тонаж, изразен 
в БТ (брутен тонаж), и мощността му, 
изразена в kW (киловати) съгласно 
определението в членове 4 и 5 от 
Регламент (ЕИО) № 2930/86 на Съвета, 
както и чрез характера и размера на 
риболовните му уреди и чрез всеки 
друг параметър, оказващ влияние 
върху риболовната му способност,

Or. en

Изменение 16
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 962, 963, 964, 965 и 966

Предложение за регламент
Член 5 – тире 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „краен потребител на научните данни“ 
е орган, който има 
научноизследователски или 
управленски интерес по отношение на 
научния анализ на данни в сектора на 
рибарството,

– „краен потребител на научните данни“ 
е научноизследователски орган или 
управленски орган с интерес по 
отношение на научния анализ на данни 
в сектора на рибарството,

Or. en

Изменение 17
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
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ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо всички съответни изменения

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Общи правила за достъп до води Общи правила за достъп до води
3. Във водите до 100 морски мили от 
изходните линии на Азорските острови, 
Мадейра и Канарските острови 
съответните държави членки могат от 1 
януари 2013 г. до 31 декември 2022 г. да 
ограничат риболова до кораби, които са 
регистрирани в пристанищата на 
посочените острови. Ограниченията не 
се прилагат за кораби на Съюза, които 
традиционно извършват риболов в 
посочените води, доколкото тези кораби 
не надвишават традиционно 
упражняваното риболовно усилие. 
Държавите членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

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

Or. en

Изменение 18
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 62, 1038 и 1039

Предложение за регламент
Част III – заглавие и дял I

Текст, предложен от Комисията Изменение

ЧАСТ III ЧАСТ III

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА 
МОРСКИТЕ БИОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ

МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ И 
УСТОЙЧИВА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

МОРСКИТЕ БИОЛОГИЧНИ РЕСУРСИ
ДЯЛ I ДЯЛ I

ВИДОВЕ МЕРКИ ВИДОВЕ МЕРКИ
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Or. en

Изменение 19
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 78, 1040, 1041, 1045, 1047, 1064, 1102, 
1103, 1109, 1112 и 1154

Предложение за регламент
Член -7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член -7а
Общи разпоредби относно мерките за 

опазване
1. За постигането на общите цели на 
Общата политика в областта на 
рибарството, посочени в член 2, 
Съюзът приема мерки за опазването и 
устойчивата експлоатация на 
морските биологични ресурси, както е 
посочено в членове 7 и 8. Те се 
приемат по-специално под формата 
на многогодишни планове в 
съответствие с членове 9, 10 и 11 от 
настоящия регламент. 
2. Тези мерки са в съответствие с 
целите, посочени в членове 2 и 3 от 
настоящия регламент, и се приемат, 
като се вземат предвид най-добрите 
налични научни препоръки и 
становищата, получени от 
съответните консултативни съвети. 
3. Държавите членки се 
оправомощават да приемат мерки за 
опазване в съответствие с членове 
17—24 и другите съответни 
разпоредби на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 20
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
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Компромисно изменение, заместващо изменения 63, 64, 65, 66, 67, 1042, 1049, 1054, 
1058, 1059, 1060, 1062, 1066, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1074, 1075, 1076, 1079, 1082, 
1083, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1092, 1093, 1094, 1095, 1097, 1099, 1100 и 1101

Предложение за регламент
Член 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видове мерки за опазване Видове мерки за опазване

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

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

а) приемане на многогодишни планове в 
съответствие с членове 9—11; 

а) приемане на многогодишни планове в 
съответствие с членове 9—11;

б) определяне на цели за устойчива 
експлоатация на запасите;

б) определяне на цели за устойчива 
експлоатация и опазване на запасите и 
за опазване на морската среда от 
въздействието на риболовните 
дейности;

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

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

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

г) установяване на мерки за насърчаване 
за развитие на по-селективен риболов и
на риболовни методи, които имат 
слабо въздействие върху морската 
екосистема и рибните ресурси, 
включително преференциален достъп 
до запазени национални възможности 
за риболов в съответствие с член 29 и 
стимули с икономически характер;

д) определяне на възможностите за 
риболов; 

д) приемане на мерки относно 
определянето и разпределянето на 
възможностите за риболов съгласно 
определеното в член 1;

е) приемане на технически мерки 
съгласно разпоредбите на член 14;

е) приемане на технически мерки 
съгласно разпоредбите на членове 8 и 
14;

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

ж) приемане на мерки за постигане на
целите, определени в член 15 от 
настоящия регламент;

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

отнасящи се за други видове техники на 
управление на риболова и риболовни 
уреди, които увеличават 
селективността или свеждат до 
минимум въздействието на 
риболовните дейности върху 
морската среда;
за) приемане на мерки, които помагат 
на държавите членки да изпълнят 
изискванията по силата на 
законодателството в областта на 
околната среда;
зб) установяване на зони за 
възстановяване на рибните запаси;
зв) приемане на други мерки, които 
спомагат за постигане на целите, 
определени в членове 2 и 3.

Or. en

Изменение 21
от името на групата S&D, групата Verts/ALE)
Компромисно изменение, заместващо изменения 68, 1021, 1097, 1106, 1107, 1108 и 1795

Предложение за регламент
Член 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 7а
Установяване на зони за 
възстановяване на рибните запаси
1. С цел да се гарантира опазването 
на живите водни ресурси и морските 
екосистеми и като част от подхода 
на предпазливост, държавите членки 
установяват съгласувана мрежа от 
зони за възстановяване на рибните 
запаси, където са забранени всички 
риболовни дейности и които по-
специално включват важните за 
възпроизводството на рибите зони.
2. Държавите членки определят и 
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посочват зоните, които са 
необходими за създаването на 
съгласувана мрежа от зони за 
възстановяване на рибните запаси.
3. Тези зони ще бъдат създадени чрез 
технически мерки и ще възлизат на 
поне 10 % от териториалните води 
на всяка държава членка.
4. Местоположението на зоните за 
възстановяване на рибните запаси 
остава непроменено за първите пет 
години от тяхното създаване. В 
случай че е необходима промяна, това 
става единствено след създаването на 
друга зона или зони със същия размер.
5. При създаването на тази мрежа се 
вземат под внимание и се включват 
всички съществуващи зони, където 
риболовните дейности вече са 
забранени. Държавите членки 
пристъпват към определянето на 
такива зони съвместно с 
представителите на научната 
общност и на организациите на 
производителите за съответните 
рибари и съгласувано с 
консултативните съвети определят 
график за тяхното установяване, 
който трябва да бъде изпълнен до 
2020 г.
6. Мерките и решенията, споменати 
в параграфи 2, 3 и 4 по-горе, се 
съобщават на Комисията наред с 
налагащите ги научни, технически, 
социални и правни причини и се 
оповестяват публично.
7. Компетентните органи на 
съответните държави членки 
решават дали зоните за 
възстановяване на рибните запаси, 
определени съгласно параграфи 1, 2, 3 
и 4, ще са заобиколени от зона или 
зони с ограничена риболовна дейност 
и вземат решение, след като са 
уведомили Комисията, относно 
риболовните уреди, които може да се 



AM\921904BG.doc 19/105 PE500.589v02-00

BG

използват в тези зони, а също и за 
подходящите мерки за управление и 
приложените там технически 
правила, които трябва да са поне 
толкова строги колкото правото на 
Съюза. Тази информация е 
обществено достояние.
8. В случай, че риболовен кораб 
преминава транзитно през зона за 
възстановяване на рибните запаси, 
той гарантира, че всички риболовни 
уреди на борда са завързани и 
прибрани при преминаването.
9. Съюзът предприема също така 
мерки за намаляване на възможните 
отрицателни социални и 
икономически последици от 
установяването на зоните за 
възстановяване на рибните запаси.

Or. en

Изменение 22
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 69, 70, 72, 1113, 1114, 1116, 1117, 
1119, 1123, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1130, 1137, 1138, 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 
1145, 1148, 1149 и 1150

Предложение за регламент
Член 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

Видове технически мерки Видове технически мерки

Техническите мерки могат да включват 
следното:

Техническите мерки могат да включват 
следното:

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

а) определение за характеристиките 
на риболовните уреди и правила 
относно тяхното използване;

б) ограничения относно конструкцията 
на риболовните уреди, в това число: 

б) спецификации относно 
конструкцията на риболовните уреди, в 
това число:
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i) изменения или допълнителни 
устройства за подобряване на
селективността или за намаляване на 
въздействието върху дънната зона; 

i) изменения или допълнителни 
устройства за подобряване на 
селективността или за свеждане до 
минимум на отрицателното 
въздействие върху екосистемата;

ii) изменения или допълнителни 
устройства за намаляване на 
инцидентния улов на застрашени, 
изчезващи и защитените видове;

ii) изменения или допълнителни 
устройства за намаляване на 
инцидентния улов на застрашени, 
изчезващи и защитените видове, както 
и на друг нежелан улов;

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

в) забрани или ограничения за 
употребата на някои риболовни уреди 
или друго техническо оборудване;

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

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

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

д) изисквания за риболовните кораби да 
прекратят дейностите си в определена
зона в продължение на определен 
минимален период, за да се защитят 
основните рибни местообитания, 
временните струпвания на уязвими 
морски ресурси, застрашени или 
размножаващи се видове, или малки 
риби;

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

е) специфични мерки, предназначени за 
свеждане до минимум на 
отрицателното въздействие на 
риболовните дейности върху морските 
екосистеми, включително мерки за 
избягване, намаляване и, доколкото е 
възможно, премахване на нежелания 
улов;

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

Or. en

Изменение 23
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 73, 74, 75, 77, 1158, 1159, 1160, 1161, 
1162, 1163, 1164, 1165, 1166, 1167, 1168, 1169, 1170, 1171, 1183, 1184, 1186, 1187, 1208, 
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1219 и 1221

Предложение за регламент
Член 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Многогодишни планове Многогодишни планове

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

1. Европейският парламент и 
Съветът, като действат в 
съответствие с обикновената 
законодателна процедура, като 
приоритет и най-късно до...* определят
многогодишни планове, които следват 
научните препоръки на Научния, 
технически и икономически комитет 
по рибарство (НТИКР) и 
Международния съвет за изследване 
на морето (ICES) и които включват 
мерки за опазване с цел поддържане или 
възстановяване на рибни запаси над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов, в съответствие с член 
2, параграф 2. Многогодишните 
планове също така дават 
възможност за постигането на 
другите цели в съответствие с 
членове 2 и 3 от настоящия 
регламент.
___________________

*ОВ Моля, въведете дата, четири 
години след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

2. Многогодишните планове
предвиждат:

2. Многогодишните планове 
предвиждат:

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

а) базата за определяне на 
възможностите за съответните рибни 
запаси въз основа на предварително 
зададени референтни равнища на 
опазване и/или гранични референтни 
равнища, които са съгласувани с 
целите, определени в член 2, и са в 
съответствие с научните препоръки;

б) мерки, които ефективно 
предотвратяват превишаването на 

б) мерки, които ефективно 
предотвратяват превишаването на 
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референтните равнища на опазване. граничните референтни равнища и 
имат за цел достигането на 
референтните равнища на опазване.

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

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

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

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

Or. en

Изменение 24
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 79, 80, 1179, 1222, 1224, 1232, 1234, 
1236, 1243, 1244, 1245, 1246 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 
257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1274 и 1279

Предложение за регламент
Член 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Многогодишните планове 
предвиждат да се извърши адаптиране 
на процентите на смъртността от 
риболов, така че до 2015 г. 
процентите на смъртността от 
риболов да се установяват на нива, 
които следва да позволяват 
възстановяването на рибните запаси 
най-късно до 2020 г. над нивата, 
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позволяващи максимален устойчив 
улов, както и поддържането на 
всички възстановени запаси на тези 
нива.

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

2. Когато не е възможно да се определи 
смъртността от риболов, както е 
определено в параграф 1, 
многогодишните планове прилагат 
подхода на предпазливост към 
управлението на рибарството и 
определят стандарти за 
приблизителни стойности и мерки, 
които осигуряват най-малкото
сравнима степен на опазване на 
съответните запаси.

2a. Без да се засягат разпоредбите на 
параграфи 1 и 2, мерките, които 
трябва да бъдат включени в 
многогодишните планове, и графикът 
за тяхното изпълнение са съразмерни 
на целите, задачите и очакваните 
срокове и вземат предвид тяхното 
икономическо и социално 
въздействие. Те се изпълняват 
постепенно, освен в неотложни 
случаи.

Or. en

Изменение 25
от името на групата S&D, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1, но 
без да се засяга спазването на подхода 
на предпазливост, многогодишните 
планове могат да съдържат клауза, 
която предвижда, че ако процентите 
на смъртност от риболов, изчислени 
въз основа на член 9, параграф 2 и член 
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10, параграф 1, водят до 
необходимостта от годишно 
намаление на общия допустим улов с 
повече от 25 %, годишните намаления 
на общия допустим улов могат да 
бъдат ограничени до 25 %. Тази 
дерогация се прилага, без да се засягат 
допълнителните разпоредби относно 
количествено измеримите цели, 
изразени в максимални годишни 
проценти на отклонение от общия 
допустим улов, както е посочено в 
член 11, буква в), подточка iii).

Or. en

Изменение 26
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Многогодишните планове могат 
да съдържат разпоредби, насочени 
към конкретните особености на 
смесения риболов във връзка с 
поддържането и възстановяването 
на рибните запаси над нивата, 
позволяващи максимален устойчив 
улов (МУУ), ако научните препоръки 
сочат, че не може да бъде 
постигнато повишаване на 
селективността, така че да се 
избегне уловът на „ограничителните“ 
видове.

Or. en

Изменение 27
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 76, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 99, 
1048, 1049, 1191, 1195, 1196, 1198, 1199, 1200, 1202, 1203, 1226, 1228, 1229, 1230, 1232, 
1234, 1241, 1280, 1281, 1283, 1284, 1285, 1287, 1296, 1303, 1304, 1306, 1307, 1310, 1313, 
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1314, 1317, 1320, 1328, 1331, 1338, 1339, 1333, 1334, 1336, 1337, 1345, 1346, 1348, 1349, 
1350, 1355, 1356, 1364, 1365, 1366, 1372, 1190, 1193, 1201, 1321 и 1371

Предложение за регламент
Член 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съдържание на многогодишните 
планове

Съдържание на многогодишните 
планове

Многогодишните планове включват: 1. Многогодишните планове включват:
а) обхвата, изразен в рибни запаси, 
риболовна зона и морска екосистема, 
за който се прилага многогодишният 
план;

а) обхвата, изразен в географска зона, 
рибни запаси, риболовни зони и морски 
екосистеми, за който се прилага 
многогодишният план;

б) целите, които съответстват на 
посочените в членове 2 и 3;

б) целите, които съответстват на 
посочените в членове 2 и 3 и на 
съответните разпоредби на членове 
6а, 9 и 10 от настоящия регламент;

ба) оценка на капацитета на флота и 
в случаите, в които риболовният 
капацитет не е в ефективно 
равновесие с наличните възможности 
за риболов — план за намаляване на 
капацитета, включващ график и 
конкретни мерки, които да бъдат 
предприети от всяка засегната 
държава членка и които ще имат за 
резултат приспособяването на 
риболовния капацитет към 
наличните възможности за риболов в 
рамките на задължителен срок; тази 
оценка следва да включва оценка на 
социално-икономическото измерение 
на флота, предмет на разследването, 
без да се засягат задълженията, 
определени в член 34;
бб) оценка на нежеланите 
въздействия на риболова върху 
екосистемата и морската среда в 
съответствие с правото на Съюза и 
международните споразумения, 
както и оценка на социално-
икономическото въздействие на 
мерките, предприети в 
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многогодишния план;
в) количествените цели, изразени по 
отношение на:

в) количествените цели, изразени по 
отношение на:

i) процент на смъртност от риболов; 
и/или

i) процент на смъртност от риболов; 
и/или

ii) биомаса на репродуктивния запас; и ii) биомаса на репродуктивния запас; и

iiа) максимални проценти на 
нежелания и неразрешения улов;
iiб) максимални годишни промени на 
възможностите за риболов;
iiв) свързани с рибарството 
дескриптори за добро състояние на 
околната среда, както е посочено в 
Директива 2008/56/ЕО и Решение 
2010/477/ЕС;

iii) стабилност на улова.
г) конкретни срокове за постигане на 
количествените цели;

г) конкретни срокове за постигане на 
всички количествени цели;

д) технически мерки, включително
мерки за премахване на нежелания улов;

д) технически мерки и мерки за 
опазване, които трябва да бъдат 
взети с оглед на постигането на 
целите, посочени в член 15 от 
настоящия регламент, и мерки, 
предназначени за избягване и, 
доколкото е възможно, за премахване 
на нежелания улов;

е) количествени показатели за 
периодично наблюдение и оценка на 
напредъка относно постигането на 
целите на многогодишния план; 

е) количествени показатели за 
периодично наблюдение и оценка на 
напредъка относно постигането на 
целите на многогодишния план и на 
неговото социално-икономическо 
въздействие;

ж) конкретни мерки и цели за 
сладководния етап от жизнения цикъл 
на анадромните и катадромните видове; 

ж) когато е целесъобразно, конкретни 
мерки и цели за сладководния етап от 
жизнения цикъл на анадромните и 
катадромните видове;

з) свеждане до минимум на 
въздействието на риболова върху 
екосистемите; 

з) мерки за намаляване на 
въздействието на риболова върху 
екосистемите;

и) предпазни клаузи и критерии за 
тяхното прилагане;

и) предпазни клаузи и критерии за 
тяхното прилагане;
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иа) мерки за гарантиране на 
съответствие с разпоредбите на
многогодишния план;

й) всички други мерки, подходящи за 
постигане на целите на многогодишните 
планове. 

й) всички други подходящи и 
пропорционални мерки за постигане на 
целите на многогодишните планове.

1a. Многогодишните планове 
подлежат на периодичен преглед с цел 
да се извърши оценка на напредъка по 
отношение на постигането на 
техните цели, по-специално да се 
вземат предвид новите елементи, 
като например промени в научните, 
препоръки, и да се даде възможност за 
извършване на всякакви необходими 
междинни корекции.

Or. en

Изменение 28
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 93, 1381, 1383, 1384 и 1385

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпълнение на задълженията, наложени 
от законодателството на Съюза в 

областта на околната среда

Изпълнение на задълженията, наложени 
от законодателството на Съюза в 

областта на околната среда по 
отношение на защитените зони

1. В специалните защитени 
територии по смисъла на член 6 от 
Директива 92/43/ЕИО, на член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО и на член 13, 
параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО 
риболовните дейности се провеждат от 
държавите членки по такъв начин, че 
да се смекчи въздействието от 
риболовните дейности в тези 
специални защитени територии.

1. ОПОР и всички последващи мерки, 
приети от държавите членки 
относно специалните защитени 
територии, са изцяло в съответствие 
с Директива 92/43/ЕИО, Директива 
2009/147/ЕО и Директива 2008/56/ЕО. 
В териториите, посочени в член 6 от 
Директива 92/43/ЕИО, член 4 от 
Директива 2009/147/ЕО и член 13, 
параграф 4 от Директива 2008/56/ЕО,
риболовните дейности се 
регламентират от държавата членка, 
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определила териториите, по начин, 
който напълно съответства на 
целите на горепосочените директиви, 
в консултация с Комисията, 
консултативните съвети и други 
заинтересовани страни.

Or. en

Изменение 29
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 
1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424 и 1425

Предложение за регламент
Член 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки на Комисията в случай на 
сериозна заплаха за морските 

биологични ресурси

Мерки на Комисията в случай на 
сериозна заплаха за морските 

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

1. Когато съществуват доказателства, 
основани на надеждни научни данни,
за наличието на сериозна заплаха за 
опазването на морските биологични 
ресурси или за морските екосистеми, 
изискваща незабавно действие, 
Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове в съответствие с 
член 55 за облекчаване на заплахата.

Тези делегирани актове се приемат 
само когато наложителни причини за 
спешност изискват това, и се прилага 
процедурата, предвидена в член 55а.

2. Държавата членка предоставя 
посоченото в параграф 1 мотивирано 
искане едновременно до Комисията, 
до останалите държави членки и до 
съответните консултативни съвети.

Or. en
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Изменение 30
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 94, 95, 96, 97, 98, 1433, 1434, 1442, 
1446, 1447, 1449, 1450, 1451, 1452, 1453, 1454, 1455, 1457 и 1459

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Рамки за технически мерки Рамки за технически мерки

Създават се рамки за технически мерки, 
осигуряващи защита на морските 
биологични ресурси и намаляване на 
въздействието на риболовните дейности 
върху рибните запаси и морските 
екосистеми. Рамките за технически 
мерки изпълняват следните функции:

Създават се рамки за технически мерки, 
осигуряващи защита на морските 
биологични ресурси и намаляване на 
въздействието на риболовните дейности 
върху рибните запаси и другите видове. 
Рамките за технически мерки 
изпълняват следните функции:

а) допринасят за поддържането или 
възстановяването на рибните запаси над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов, посредством подобрения 
в подбора по размера и, при 
необходимост, при подбора на 
видовете;

а) допринасят за поддържането или 
възстановяването на рибните запаси над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов в съответствие с член 
2, параграф 2, посредством подобрения 
в селективността по вид и размер;

б) намаляват улова на маломерни 
екземпляри от рибните запаси;

б) предотвратяват, свеждат до 
минимум и, доколкото е възможно, 
премахват улова на маломерни 
екземпляри от рибните запаси;

в) намаляват нежелания улов на 
морски организми;

в) предотвратяват, свеждат до 
минимум и, доколкото е възможно, 
премахват нежелания улов на морски 
организми и морски птици;

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

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

Or. en
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Изменение 31
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 99, 1488, 1520, 1522, 1529, 1579, 1580 
и 1586

Предложение за регламент
Член 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 14а
Избягване и свеждане до минимум на 

нежелания улов
1. Преди въвеждането на 
задължението за разтоварване на 
сушата на целия улов при съответния 
вид риболов в съответствие с член 15, 
въз основа на най-добрите налични 
научни препоръки и като се вземат 
предвид становищата на 
компетентните регионални 
консултативни съвети, държавите 
членки осъществяват, където е 
необходимо, пилотни проекти, 
насочени към пълното проучване на 
всички приложими методи за 
избягване, свеждане до минимум и 
премахване на нежелания улов при 
даден вид риболов. Тези пилотни 
проекти се осъществят от 
организации на производителите, 
когато това е уместно. Резултатите 
от тези пилотни проекти се 
отразяват в дългосрочния план за 
управление на всеки вид риболов под 
формата на допълнителни стимули 
за използване на най-селективните 
съществуващи уреди и риболовни 
методи. Държавите членки също 
така изготвят атлас на изхвърляния 
улов, показващ нивото на изхвърлен 
улов при всеки от видовете риболов, 
обхванати от член 15, параграф 1. 
Този атлас трябва да се основава на 
обективни и представителни данни.
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2. Съюзът предоставя финансова 
помощ за разработването и 
изпълнението на пилотни проекти, 
въведени в съответствие с параграф 
1, и за използването на селективни 
уреди с цел намаляване на нежелания 
и неразрешения улов. Специално 
внимание се обръща на мерките за 
финансово подпомагане на рибарите, 
които са засегнати от задължението 
за разтоварване на сушата на целия 
улов и които работят при условия на 
смесен риболов.

Or. en

Изменение 32
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 100, 101, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 474, 1473, 1482, 1496, 1497, 1498, 1502, 1503, 1504, 1505, 
1509,1511, 1512, 1517, 1518, 1527, 1521, 1524, 1530, 1532, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 
1545, 1546, 1547, 1549, 1550, 1552, 1553, 1555, 1556, 1557, 1558, 1560, 1563, 1570 и 1575

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задължение за разтоварване на сушата 
на целия улов

Задължение за разтоварване на сушата и 
записване на целия улов на улавяни и 

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

1. Цялото количество от улавяните и 
регулираните видове, уловено при 
следните видове риболов в рамките на 
риболовни дейности във водите на 
Съюза или от риболовни кораби на 
Съюза, или от риболовни кораби на 
Съюза извън неговите води, се качва и 
задържа на борда на риболовните 
кораби, записва се и се разтоварва на 
сушата. Това задължение се прилага за 
следните видове риболов в 
съответствие със следния график:

а) най-късно от 1 януари 2014 г.: а) най-късно от 1 януари 2014 г.:
– скумрия, херинга, сафрид, северно – дребни пелагични видове риба, напр. 
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путасу, капрова риба, хамсия, 
атлантическа аргентина, сардинела, 
мойва;

скумрия, херинга, сафрид, северно 
путасу, капрова риба, хамсия, 
атлантическа аргентина, сардина, цаца;

– червен тон, риба меч, бял тон, дебел 
тон, други марлини;

– едри пелагични видове, напр. червен 
тон, риба меч, бял тон, дебел тон, други 
марлини;

– видове за промишлени цели, напр. 
мойва, пясъчна змиорка и норвежки 
паут;
– сьомга в Балтийско море;

б) най-късно от 1 януари 2015 г.: 
треска, мерлуза, морски език;

б) най-късно от 1 януари 2016 г.:

– следните видове във водите на 
Съюза, попадащи в северната част на 
Атлантическия океан:
Северно море
– видовете треска, пикша, меджид, 
сайда;
– видът норвежки омар;
– видовете обикновен морски език и 
писия;
– вида мерлуза;
– рибните ресурси от северна скарида;
– други видове, които предстои да 
бъдат допълнително анализирани;
– видове в Балтийско море, различни 
от сьомга;
Северозападни води
– видовете треска, пикша, меджид, 
сайда;
– видът норвежки омар;
– видовете обикновен морски език и 
писия;
– вида мерлуза; 
– други видове, които предстои да 
бъдат допълнително анализирани;
Югозападни води
– видовете треска, пикша, меджид, 
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сайда;
– видът норвежки омар;
– видовете обикновен морски език и 
писия;
– вида мерлуза;
– други видове, които предстои да 
бъдат допълнително анализирани;

в) най-късно от 1 януари 2016 г.: 
пикша, меджид, мегрим, морски 
дявол, писия, морска щука, сайда, 
сребриста сайда, малоуста писия, 
калкан, средиземноморски калкан, 
синя молва, афанопус, гренадир, 
атлантически големоглав, 
гренландска камбала, менек, морски 
костур и запаси от дънни видове в 
Средиземно море.

в) най-късно от 1 януари 2017 г.:

– риболов на видове, които не са 
обхванати от параграф 1, буква а), във 
и извън водите на Съюза.

1a. След въвеждането на 
задължението за разтоварване на 
сушата на целия улов при даден вид 
риболов, всички уловени риби от 
видове, подлежащи на задължението 
за разтоварване на сушата на целия 
улов, се записват и, където е 
приложимо, се приспадат от 
квотата на съответния рибар, 
производствена организация или 
обединение с колективно управление, с 
изключение на видовете, които могат 
да бъдат върнати обратно в морето 
съгласно параграф 1б (нов);
1б. Следните видове са изключени от 
задължението за разтоварване на 
сушата, определено в член 15, 
параграф 1:
– видове, уловени, за да бъдат 
използвани като жива стръв;
– видове, за които наличната научна 
информация сочи, че имат висока 
степен на оцеляване при улов, като се 
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има предвид видът на риболовните 
уреди, риболовните практики и 
условията в риболовната зона; видове, 
за които е установено нулево равнище 
на ОДУ;
1в. За целите на опростяването и 
хармонизирането на прилагането на 
задължението за разтоварване на 
сушата на целия улов и с цел 
предотвратяването на ненужни 
смущения при целевия риболов и 
намаляване обема на нежелания улов, 
многогодишните планове, приети в 
съответствие с член 9 или със 
специфични разпоредби на Съюза 
относно изпълнението на 
задължението за разтоварване на 
сушата, или с други законодателни 
актове, приети от Съюза, следва, 
когато това е уместно, да определят:
– списък на нецелеви видове с 
естествено слаба популация, които 
могат да бъдат приспаднати от 
квотата за целевите видове за 
въпросната риболовна дейност, при 
изпълнение на следните условия:
– националната годишна квота за 
този нецелеви вид е напълно 
изчерпана;
– натрупаният улов на нецелевия вид 
не надхвърля 3 % от общия улов на 
целевите видове;
– запасите на нецелевия вид се 
намират в безопасни биологични 
граници;
– разпоредби за разширяване на 
сведените до минимум изключения от 
задължението за разтоварване на 
сушата на целия улов, които могат да 
позволят на рибарите да изхвърлят 
до 5 % от общия им годишен улов, 
като същевременно гарантират, че 
натрупаните изхвърляния на улов за 
всеки запас не надвишават 5 % от 
общия годишен улов на ЕС за този 
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запас. Такива изключения 
предотвратяват несъразмерните 
разходи за обработка на нежелания 
улов и се предоставят само когато 
научните доказателства сочат, че е 
много трудно да се постигне 
повишаване на селективността.
– правила относно стимулите за 
предотвратяване на улова на млади 
екземпляри, включително 
отчисляване на по-високи дялове от 
квотата на даден рибар в случай на 
улов на млади екземпляри.

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

2. За рибните запаси, определени в 
параграф 1 и подлежащи на 
задължението за разтоварване на 
сушата на целия улов, се определят 
минимални референтни размери за 
опазване на младите екземпляри, 
отразяващи възрастта и размера за 
първоначална репродукция, въз основа 
на най-добрите налични точни и 
актуални научни препоръки и когато 
това е необходимо за защитата на 
млади екземпляри чрез 
обезкуражаване на целевия риболов. 
Уловът от такива рибни запаси, който е 
под минималния референтен размер за 
опазване, се допуска за цели, различни 
от консумация от човека, като 
например рибни брашна, рибено масло,
храна за домашни любимци или стръв. 
Съответната държава членка може 
също така да разреши дарение на 
такава риба за хуманни или 
благотворителни цели.

3. За риба, уловена при надхвърляне на 
определените възможности за риболов, 
се определят стандарти за предлагане на 
пазара в съответствие с член 27 от 
[Регламент относно общата организация 
на пазарите на продукти от риболов и
аквакултури].

3. За запасите, които подлежат на 
задължение за разтоварване на 
сушата, държавите членки могат да 
се възползват от ежегодна гъвкавост 
до 5 % от разрешените им 
разтоварвания на сушата, без да се 
засягат по-високите нива на 
гъвкавост, установени в конкретно 
законодателство. За риба, уловена при 
надхвърляне на определените 
възможности за риболов, могат да се 
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определят стандарти и правила за 
предлагане на пазара в съответствие с 
член 39 от [Регламент относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури].

4. Държавите членки гарантират, че 
риболовните кораби на Съюза под техен 
флаг разполагат с оборудване, 
позволяващо пълно документиране на 
всички риболовни и преработвателни 
дейности за целите на контрола на 
спазването на задължението целият улов 
да се разтоварва на сушата.

4. Държавите членки гарантират, че 
риболовните кораби на Съюза под техен 
флаг разполагат с оборудване, 
позволяващо пълно документиране на 
всички риболовни и преработвателни 
дейности за целите на контрола на 
спазването на задължението целият улов 
да се разтоварва на сушата. По този 
начин държавите членки спазват 
принципа на ефективност и 
пропорционалност. За преходен 
период държавите членки насърчават 
доброволното използване на пълно 
документиране посредством 
вътрешни телевизионни 
информационни системи (CCTV) и 
други подобни средства, чрез 
предоставянето на допълнителни 
възможности за риболов на своите 
рибари в съответствие с член 29, 
параграф 4, като същевременно 
гарантират, че възможностите за 
риболов не се намаляват за сегменти 
на флота или класове по размер, 
където използването на CCTV не е 
подходящо.

5. Параграф 1 не засяга международните 
задължения.

5. Параграф 1 не засяга международните 
задължения.

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките, установени в параграф 1, за 
целите на спазването на 
международните задължения на Съюза.

6. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 за определяне на
мерките, установени в параграф 1, за 
целите на спазването на 
международните задължения на Съюза.

Or. en

Изменение 33
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
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Компромисно изменение, заместващо изменения 116, 117, 118, 119, 1594, 1595, 1600, 
1601, 1612, 1613, 1615, 1617, 1620, 1621, 1625, 1687, 1748, 1752 и 1851

Предложение за регламент
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

Възможности за риболов Възможности за риболов
1. Възможностите за риболов, 
разпределени на държавите членки, 
осигуряват на всяка от тях относителна 
стабилност на риболовните дейности за 
всеки рибен запас или вид риболов. При 
разпределянето на нови възможности за 
риболов се вземат предвид интересите 
на всяка държава членка. 

1. При определянето и 
разпределянето на възможностите за 
риболов, Съветът действа в 
съответствие с членове 2, 9, 10 и 11 
от настоящия регламент, прилага 
дългосрочна перспектива и се 
придържа към най-добрите налични 
научни препоръки. Възможностите за 
риболов се разпределят между
държавите членки по такъв начин, че 
на всяка от тях да се осигури 
относителна стабилност на риболовните 
дейности за всеки запас или риболов. 
При разпределянето на нови 
възможности за риболов се вземат 
предвид интересите на всяка държава 
членка.

Съветът създава възможности за 
риболов, които са на разположение на 
трети държави във водите на Съюза, 
и разпределя тези възможности на 
третите държави. 
Разпределянето на възможности за 
риболов на държава членка или на 
трета държава зависи от нейното 
спазване на правилата на общата 
политика в областта на 
рибарството.

2. Възможностите за риболов на прилов 
могат да бъдат запазени в рамките на 
общите възможности за риболов.

2. Възможностите за риболов на прилов 
могат да бъдат запазени в рамките на 
общите възможности за риболов.

3. Възможностите за риболов отговарят 
на количествено измеримите цели, 
сроковете и маржовете, определени в 
съответствие с член 9, параграф 2 и член 
11, букви б), в) и з).

3. Възможностите за риболов отговарят 
на количествено измеримите цели за 
улов, сроковете и маржовете, 
определени в многогодишните планове 
в съответствие с член 9, параграф 2 и 
член 11, букви б), в) и з). Ако не е 
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приет съответен многогодишен план 
за използваните рибни запаси с 
търговска цел, Съветът гарантира, че 
до 2015 г. общият допустим улов 
(ОДУ) е установен на нива, които 
следва да позволяват 
възстановяването на рибните запаси 
най-късно до 2020 г. над нивата, 
позволяващи максимален устойчив 
улов, както и поддържането на 
всички възстановени запаси на тези 
нива. 
3a. Когато Съветът взема решения за 
определяне на възможностите за 
риболов, това следва да става в 
присъствието на делегации на 
Европейския парламент и 
консултативните съвети.
3б. Когато поради недостиг на данни 
не е възможно да бъдат определени 
равнищата на експлоатация за 
дадени запаси, които са съвместими с 
постигането на максималния 
устойчив улов:
i) се прилага подходът на 
предпазливост при управлението на 
рибните ресурси;
ii) се приемат стандарти за 
приблизителни стойности въз 
основата на методологиите, посочени 
в точки 3.1 и 3.2 от част Б на 
приложението към Решение 
2010/477/ЕС, и смъртността от 
риболов се намалява допълнително в 
съответствие с принципа на 
предпазливост или, в случаите когато 
съществуват данни, че състоянието 
на запасите е задоволително, в 
съответствие със стабилни 
тенденции;
iii) Комисията и държавите членки 
оценяват пречките пред научните 
изследвания и знанието и 
предприемат мерки с цел незабавно 
доставяне на допълнителни данни за 
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запасите и екосистемите.
4. След уведомяване на Комисията 
държавите членки могат да разменят 
изцяло или частично разпределените им 
възможности за риболов.

4. След уведомяване на Комисията 
държавите членки могат да разменят 
изцяло или частично разпределените им 
възможности за риболов.

4a. Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
годишен доклад, съдържащ оценка на 
ефективността на текущите 
възможности за риболов по 
отношение на възстановяването и 
поддържането на популациите на 
улавяните видове над нивата, 
позволяващи постигането на 
установената в член 2, параграф 2 
цел.

Or. en

Изменение 34
от името на групата S&D, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Чрез дерогация от параграф 3, но 
без да се засяга спазването на подхода 
на предпазливост, Съветът може да 
ограничи годишното намаление на 
общия допустим улов до 25 % по 
отношение на запаси, които не са 
обхванати от многогодишен план, 
дори ако предвидените в параграф 3 
разпоредби изискват годишно 
намаление на общия допустим улов с 
повече от 25 %.

Or. en
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Изменение 35
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 1469, 1666, 1682, 1687 (параграф 6), 
1746 и 1752 (параграф 6)

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4б. Ако Комисията прецени, съгласно 
оценката, извършена при прилагането 
на член 19 или член 23, че дадена 
държава членка не е приела 
подходящи мерки в съответствие с 
[дял III от настоящия регламент], 
това води до отчисления през 
следващата година или години от 
възможностите за риболов, които са 
разпределени от Съюза на тази 
държава членка и до прекъсване или 
временно прекратяване на 
плащанията за тази държава членка, 
или до прилагане на финансова 
корекция на финансовата помощ от 
Съюза съгласно общата политика в 
областта на рибарството [съгласно 
член 50]. Тези мерки следва да бъдат 
съразмерни с естеството, степента, 
продължителността и 
повторяемостта на неспазването.

Or. en

Изменение 36
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 124, 125, 126, 127, 128, 129, 1223, 
1627, 1628, 1633, 1634, 1635, 1637, 1641,1642, 1644, 1647, 1648, 1649, 1650, 1653, 1655, 
1661, 1663, 1667, 1669, 1672, 1674, 1675, 1677, 1680, 1683, 1688, 1689, 1700 и 1732 

Предложение за регламент
Член 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. В рамките на многогодишен план, 
установен съгласно членове 9, 10 и 11, 
на държавите членки, споделящи 
съответен риболовен район, се 
разрешава, съобразно посочените в 
настоящия член процедури, да 
приемат мерки в съответствие със 
същия многогодишен план, за да 
определят мерките за опазване, 
приложими към корабите под техен 
флаг, във връзка със запаси във водите 
на Съюза, за които са им били 
разпределени възможности за риболов.

2. Държавите членки гарантират, че 
мерките за опазване, приети съгласно 
параграф 1:

2. Държавите членки гарантират, че 
мерките за опазване, приети съгласно 
параграф 1:

а) са съвместими с целите, определени в 
членове 2 и 3; 

а) са съвместими с целите, определени в 
членове 2 и 3, и с принципите на добро 
управление, посочени в член 4;

б) са съвместими с обхвата и целите на 
многогодишния план;

б) са съвместими с обхвата и целите на 
многогодишния план;

в) водят до ефективно постигане на 
целите и количествено измеримите 
стойности, определени в 
многогодишния план; и 

в) водят до ефективно постигане на 
целите и количествено измеримите 
стойности, определени в 
многогодишния план, в рамките на 
посочения срок; и

г) не са по-малко строги от 
съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза.

г) не са по-малко строги от 
съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза.

2a. Държавите членки си 
сътрудничат с цел да бъде 
гарантирано приемането на 
съвместими мерки, които ще 
отговарят на целите, определени в 
многогодишните планове, и 
координират тези мерки помежду си. 
За тази цел държавите членки 
използват, когато това е практично 
и уместно, вече съществуващи 
структури за регионално 
институционално сътрудничество, 
включително съществуващите 
такива в рамките на регионалните 
морски конвенции, обхващащи 



PE500.589v02-00 42/105 AM\921904BG.doc

BG

съответната област или рибни 
запаси.
Усилията за координиране между 
държавите членки, които споделят 
риболовен район, следва да подлежат 
на финансиране от ЕФМДР, в 
съответствие с разпоредбите от 
настоящия регламент.
2б. Държавите членки се 
консултират със съответните 
консултативни съвети и с 
Международния съвет за изследване 
на морето (ICES) и/или с Научния, 
технически и икономически комитет 
по рибарство (НТИКР) относно 
проект на мерките, придружен от 
обяснителен меморандум. Комисията 
и другите държави членки, които 
споделят един и същ риболовен район, 
се уведомяват едновременно за такива 
проекти. Държавите членки полагат 
всички усилия, за да включат в тази 
консултация, на ранен етап и по 
отворен и прозрачен начин, други 
заинтересовани страни от 
съответния риболовен район, с цел да 
се определят гледните точки и 
предложенията на всички страни по 
време на изготвянето на 
предвидените мерки.
Държавите членки оповестяват 
публично резюмета на проектите на 
мерките за опазване, които се 
предлагат за прилагане.
2в. Държавите членки надлежно 
отчитат становищата, представени 
от съответните консултативни 
съвети, ICES и/или НТИКР, и в 
случаите, когато окончателните 
приети мерки се различават от тези 
становища, предоставят подробни 
обяснения за причините, поради 
които се различават. 
2г. Параграфи 2—2в също се прилагат, 
когато държавите членки искат да 
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изменят приетите мерки.
2д. Комисията приема насоки, 
определящи подробностите на 
процедурата, която трябва да се 
следва за прилагане на параграфи 2а—
2в, с цел да се гарантира, че приетите 
мерки са последователни, 
координирани на регионално равнище 
и в съответствие с определените 
многогодишни планове. Тези насоки 
могат също и да определят или 
създадат административни рамки, 
като например регионални риболовни 
работни групи, с цел организиране на 
практика на сътрудничеството 
между държавите членки, по-
специално с цел насърчаване и 
улесняване на приемането на мерките 
от всяка държава членка.
2е. Държавите членки, които 
споделят риболовен район, могат да 
си сътрудничат при договарянето и 
въвеждането на съвместни мерки в 
контекста на дългосрочните планове 
за управление, приети преди 2014 г., в 
съответствие с посочената в член 25 
процедура.
2ж. За риболовни дейности, 
осъществявани изцяло във води в 
рамките на суверенитета и 
юрисдикцията само на една държава 
членка, съответната държава членка 
създава един или повече комитети за 
съвместно управление, включващи 
всички съответни заинтересовани 
страни, които да бъдат 
консултирани относно мерките, 
подлежащи на приемане. Ако 
държавата членка възнамерява да се 
отклони по какъвто и да е начин от 
препоръките, които получава от 
комитета, тя следва да публикува 
оценка с подробно посочени причини 
за отклонение от препоръките.

Or. en
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Изменение 37
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменение 1687

Предложение за регламент
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомление за мерките за опазване на 
държава членка

Уведомление за мерките за опазване на 
държава членка

Държавите членки, приемащи мерки за 
опазване в съответствие с член 17, 
параграф 1, уведомяват Комисията, 
другите заинтересовани държави членки 
и съответните консултативни съвети за 
тези мерки.

Държавите членки, приемащи мерки за 
опазване в съответствие с член 17, 
параграф 1, публикуват тези мерки и 
уведомяват Комисията, другите 
заинтересовани държави членки и 
съответните консултативни съвети за 
тези мерки.

Or. en

Изменение 38
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 130, 1681, 1692, 1693, 1694, 1698, 
както и параграф 3 и параграф 4, първа алинея от изменение 1700

Предложение за регламент
Член 19

Оценка Оценка
Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на мерките за опазване, 
приети от държавите членки съгласно 
член 17, параграф 1.

1. Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на мерките за опазване, 
приети от държавите членки съгласно 
член 17 и във всеки случай оценява и 
докладва за тях най-малко веднъж на 
всеки 3 години или както се изисква 
от съответния многогодишен план. 
Оценката се основава на най-добрите 
налични научни препоръки.
В съответствие с Директива 
2007/2/ЕО държавите членки 
предоставят на Комисията, във 
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връзка с изпълнението на нейната 
задача относно прилагането на 
общата политика в областта на 
рибарството, достъп до и права на 
ползвател по отношение на 
изготвяния материал и използваните 
данни във връзка с формулирането и 
прилагането на националните мерки 
за опазване съгласно член 19.
По отношение на достъпа до 
информация относно околната среда 
се прилагат Директива 2003/4/ЕО, 
Регламент № 1049/2001/ЕО и 
Регламент № 1367/2006/ЕО.

Or. en

Изменение 39
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 1687 и 1752

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията публикува всички 
оценки, извършени съгласно 
настоящия член, и прави тази 
информация достъпна за 
обществеността, като я публикува 
на съответните уебсайтове или 
осигурява пряка връзка с нея. По 
отношение на достъпа до 
информация относно околната среда, 
се прилагат Регламент 
№ 1049/2001/ЕО и Регламент 
№ 1367/2006/ЕО.
Всяко физическо или юридическо 
лице:
а) което е засегнато или е вероятно 
да бъде засегнато от това решение; 
или
б) което има достатъчен интерес от 
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това решение, има право да поиска 
вътрешно преразглеждане на 
решението на Комисията.
Такова искане трябва да бъде 
направено в писмена форма и в срок, 
който не надвишава шест седмици от 
извършването на оценката. Искането 
посочва основанието за 
преразглеждане.
2б. Комисията разглежда всяко едно 
такова искане, освен ако то не е 
очевидно необосновано. Комисията 
посочва мотивите си в писмен 
отговор във възможно най-кратък 
срок, но не по-късно от 4 седмици след 
получаване на искането.
2в. Когато Комисията не е в 
състояние да действа в съответствие 
с този параграф, независимо че е 
положила дължимата грижа, тя 
информира физическото или 
юридическото лице, което е 
направило искането, възможно най-
скоро и най-късно в срока, посочен в 
този параграф, за причините за 
бездействието си и кога възнамерява 
да действа.
Във всеки случай Комисията 
предприема действия в рамките на 8 
седмици от получаване на искането.
2г. Интересът на всяка 
неправителствена организация, 
която насърчава опазването на 
околната среда или икономическите 
или социалните интереси на 
рибарите и отговаря на изискванията 
на член 4г, се счита за достатъчен за 
целите на параграф 2а (нов), буква б).

Or. en

Изменение 40
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 131, 1705, 1706, 1708, 1709, 1710, 
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1711, 1716, 1718, 1720, 1722, 1723, 1725, 1726 и 1727

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за опазване по подразбиране, 
приети в рамките на многогодишни 

планове

Мерки за опазване по подразбиране, 
приети в рамките на многогодишни 

планове

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план. 

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срока, 
предвиден в многогодишния план, или, 
в случай че го пропуснат, в срок до
шест месеца след датата на влизане в
сила на многогодишния план.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи мерки за опазване на запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако

2. В случай че Комисията счита, че

а) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не са съвместими с 
целите на многогодишния план въз 
основа на оценката, извършена съгласно 
член 19, или 

а) мерките на държава членка не са 
съвместими с целите на многогодишния 
план въз основа на оценката, извършена 
съгласно член 19, или

б) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не водят до ефективно 
постигане на целите и количествено 
измеримите стойности, заложени в 
многогодишните планове въз основа на 
оценката, извършена съгласно член 19, 
или

б) мерките на държава членка не водят 
до ефективно постигане на целите и 
количествено измеримите стойности, 
заложени в многогодишните планове 
въз основа на оценката, извършена 
съгласно член 19, или

в) са задействани предпазните клаузи, 
определени съгласно член 11, буква и). 

в) са задействани предпазните клаузи, 
определени съгласно член 11, буква и),

тя уведомява държавата членка за 
своето становище относно тези 
мерки, като посочва причините, 
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поради които счита, че мерките не са 
съвместими с целите на 
многогодишния план, не водят до 
постигане на целите или 
количествено измеримите 
стойности, или задействат 
предпазните клаузи, определени 
съгласно член 11, буква и).

2a. В случай че Комисията изготви 
становище съгласно параграф 2, 
съответната държава членка 
разполага с три месеца за промяна на 
мерките, така че да станат 
съвместими с и да отговарят на 
целите от многогодишния план.
2б. В случай че държава членка не 
промени своите мерки съгласно 
параграф 2a, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55, за 
да определи мерките за опазване за 
запаси, обхванати от многогодишен 
план. 

3. Мерките за опазване, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите и показателите, 
заложени в многогодишния план. След 
приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата членка 
престават да действат.

3. Мерките за опазване, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите и показателите, 
заложени в многогодишния план. След 
приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата членка 
престават да действат.

3a. Преди приемането на делегирани 
актове в съответствие с член 55 
Комисията се консултира със 
съответните консултативни съвети 
и с ICES и/или с Научния, технически 
и икономически комитет по 
рибарство (НТИКР) относно проект 
на мерките, придружен от 
обяснителен меморандум.

Or. en

Изменение 41
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
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Компромисно изменение, заместващо изменения 133, 134, 135, 136, 137, 138, 1627, 
1628, 1642, 1735, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1753 и параграфи 1 и 2 от 
изменение 1759

Предложение за регламент
Член 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически мерки Технически мерки

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

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

а) са съвместими с целите, определени в 
членове 2 и 3;

а) са съвместими с целите, определени в 
членове 2 и 3;

б) са съвместими с целите, определени в 
мерките, приети в съответствие с член 
14;

б) са съвместими с целите, определени в 
мерките, приети в съответствие с член 
14;

в) водят до ефективно постигане на 
целите, заложени в мерките, приети в 
съответствие с член 14; и

в) водят до ефективно постигане на 
целите, заложени в мерките, приети в 
съответствие с член 14; и

г) не са по-малко строги от 
съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза. 

г) не са в противоречие със и не са по-
малко строги от съществуващите 
изисквания в законодателството на 
Съюза. 

1a. Държавите членки си 
сътрудничат с цел да бъде 
гарантирано приемането на 
съвместими мерки, които ще 
отговарят на целите, определени в 
рамките за технически мерки, и 
координират тези мерки помежду си. 
За тази цел държавите членки 
използват, когато това е практично 
и уместно, вече съществуващи 
структури за регионално 



PE500.589v02-00 50/105 AM\921904BG.doc

BG

институционално сътрудничество, 
включително тези в рамките на 
регионалните морски конвенции, 
обхващащи съответната област или 
рибни запаси.
1б. Държавите членки се 
консултират със съответните 
консултативни съвети и с ICES и/или 
с НТИКР относно проект на 
мерките, придружен от обяснителен 
меморандум. Комисията и другите 
държави членки, които споделят един 
и същ риболовен район, се уведомяват 
едновременно за такива проекти. 
Държавите членки полагат всички 
усилия, за да включат в тази 
консултация, на ранен етап и по 
отворен и прозрачен начин, други 
заинтересовани страни от 
съответния риболовен район, с цел да 
се определят гледните точки и 
предложенията на всички страни по 
време на изготвянето на 
предвидените мерки.
1в. Държавите членки надлежно 
отчитат становищата, представени 
от съответните консултативни 
съвети и ICES, и/или НТИКР, и в 
случаите, когато окончателните 
приети мерки се различават от тези 
становища, предоставят подробни 
обяснения за причините, поради 
които се различават.
1г. Параграфи 1а—1в се прилагат, 
когато държавите членки искат да 
изменят приетите мерки.
1д. Комисията приема насоки, 
определящи подробностите на 
процедурата, която трябва да се 
следва за прилагане на параграфи 1а—
1в, с цел да се гарантира, че приетите 
мерки са последователни, 
координирани на регионално равнище 
и в съответствие с установената 
рамка за технически мерки. Тези 
насоки могат също и да определят 
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или създадат административни 
рамки, като например регионални 
риболовни работни групи, с цел 
организиране на практика на 
сътрудничеството между държавите 
членки, по-специално с цел 
насърчаване и улесняване на 
приемането на мерките от всяка 
държава членка.

Or. en

Изменение 42
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменение 139 и втора алинея от изменение 1759

Предложение за регламент
Член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уведомление за техническите мерки на 
държава членка

Уведомление за техническите мерки на 
държава членка

Държавите членки, приемащи 
технически мерки съгласно член 21, 
уведомяват Комисията, другите
заинтересовани държави членки и 
съответните консултативни съвети за 
тези мерки. 

Държавите членки, приемащи 
технически мерки съгласно член 21, 
публикуват тези мерки и уведомяват 
Комисията, другите заинтересовани 
държави членки и съответните 
консултативни съвети за тези мерки.

Or. en

Изменение 43
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 140, 1755, 1756, 1758, както и 
параграф 3 и параграф 4, първа алинея от изменение 1759

Предложение за регламент
Член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка Оценка
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Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на техническите мерки, 
приети от държавите членки съгласно 
член 21.

1. Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на техническите мерки, 
приети от държавите членки съгласно 
член 21, и във всеки случай оценява и 
докладва за тях най-малко веднъж на 
всеки 3 години или както се изисква 
от съответната рамка за технически 
мерки.

1a. В съответствие с Директива 
2007/2/ЕО държавите членки 
предоставят на Комисията, във
връзка с изпълнението на нейната 
задача относно прилагането на 
общата политика в областта на 
рибарството, достъп до и права на 
ползвател по отношение на 
изготвяния материал и използваните 
данни във връзка с формулирането и 
прилагането на националните мерки 
за опазване съгласно член 19.
По отношение на достъпа до 
информация относно околната среда 
се прилагат Директива 2003/4/ЕО, 
Регламент № 1049/2001/ЕО и 
Регламент № 1367/2006/ЕО.

Or. en

Изменение 44
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 1687 и 1752

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Комисията публикува всички 
оценки, извършени съгласно 
настоящия член, и прави тази 
информация достъпна за 
обществеността, като я публикува 
на съответните уебсайтове или 
осигурява пряка връзка с нея. По 
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отношение на достъпа до 
информация относно околната среда, 
се прилагат Регламент 
№ 1049/2001/ЕО и Регламент 
№ 1367/2006/ЕО.
1в. Всяко физическо или юридическо 
лице:
а) което е засегнато или е вероятно 
да бъде засегнато от това решение; 
или
б) което има достатъчен интерес от 
това решение.
Такова искане трябва да бъде 
направено в писмена форма и в срок, 
който не надвишава шест седмици от 
извършването на оценката. Искането 
посочва основанието за 
преразглеждане.
1г. Комисията разглежда всяко едно 
такова искане, освен ако то не е 
очевидно необосновано. Комисията 
посочва мотивите си в писмен 
отговор във възможно най-кратък 
срок, но не по-късно от 4 седмици след 
получаване на искането.
1д. Когато Комисията не е в 
състояние да действа в съответствие 
с този параграф, независимо че е 
положила дължимата грижа, тя 
информира физическото или 
юридическото лице, което е 
направило искането, възможно най-
скоро и най-късно в срока, посочен в 
този параграф, за причините за 
бездействието си и кога възнамерява 
да действа.
Във всеки случай Комисията 
предприема действия в рамките на 8 
седмици от получаване на искането.
1е. Интересът на всяка 
неправителствена организация, 
която насърчава опазването на 
околната среда или икономическите 
или социалните интереси на 
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рибарите и отговаря на изискванията 
на член 4г, се счита за достатъчен за 
целите на параграф 2а (нов), буква б).

Or. en

Изменение 45
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 141, 1764, 1767, 1769, 1772, 1774, 
1775, 1776 и 1777

Предложение за регламент
Член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки по подразбиране, приети 
съгласно рамка за технически мерки

Мерки по подразбиране, приети 
съгласно рамка за технически мерки

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от 
рамката за технически мерки, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 21, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три
месеца след датата на влизане в сила на 
рамката за технически мерки. 

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от 
рамката за технически мерки, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 21, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срока, 
предвиден в рамката за технически 
мерки, или, в случай че го пропуснат, в 
срок до шест месеца след датата на 
влизане в сила на рамката за технически 
мерки.

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи технически мерки, ако въз 
основа на оценката, извършена 
съгласно член 23, бъде преценено, че 
мерките на държава членка:

2. В случай че Комисията счита, че 
мерките на държава членка

а) не са съвместими с целите, 
определени в рамката за технически 
мерки; или

а) не са съвместими с целите, 
определени в рамката за технически 
мерки; или

б) не водят до ефективно постигане на 
целите, определени в такава рамка за 

б) не водят до ефективно постигане на 
целите, определени в такава рамка за 



AM\921904BG.doc 55/105 PE500.589v02-00

BG

технически мерки. технически мерки,
тя уведомява държавата членка за 
своето становище относно тези 
мерки, като предоставя причините, 
поради които счита, че мерките не са 
съвместими със или не водят до 
постигане на целите, определени в 
рамката за технически мерки.

2a. В случай че Комисията изготви 
становище съгласно параграф 2, 
съответната държава членка 
разполага с три месеца за промяна на 
мерките, така че да станат 
съвместими с и да водят до 
постигане на целите от рамката за 
технически мерки.
2б. В случай че държава членка не 
промени своите мерки съгласно 
параграф 2a, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55, за 
да определи мерките, обхванати от 
рамката за технически мерки.

3. Техническите мерки, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите на рамката за 
технически мерки. След приемането на 
делегирания акт от Комисията мерките 
на държавата членка престават да 
действат.

3. Техническите мерки, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите на рамката за 
технически мерки. След приемането на 
делегирания акт от Комисията мерките 
на държавата членка престават да 
действат.

4a. Преди приемането на делегирани 
актове в съответствие с член 55, 
Комисията се консултира със 
съответните консултативни съвети, 
ICES и Научния, технически и 
икономически комитет по рибарство 
(НТИКР) относно проект на мерките, 
придружен от обяснителен 
меморандум.

Or. en

Изменение 46
от името на групата S&D, групата ALDE, групата ECR, групата EFD
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Компромисно изменение, заместващо изменения 1790 и 1791

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка може да предприеме 
недискриминационни мерки за 
опазването и управлението на рибните 
запаси и за свеждане до минимум на
въздействието на риболова върху 
процеса на опазване на морските 
екосистеми в зоната от 12 морски мили, 
измерени от нейните изходни линии, 
при условие че Съюзът не е приел мерки 
за опазване и управление конкретно за 
тази зона. Мерките на държавата членка 
са съвместими с целите, определени в 
членове 2 и 3, и не са по-малко строги 
от съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза.

1. Държава членка може да предприеме 
недискриминационни мерки за 
опазването и управлението на рибните 
запаси и за изпълнение на целите, 
свързани с други живи морски ресурси, 
и поддържане или подобрение на 
природозащитния статус на морските 
екосистеми в зоната от 12 морски мили, 
измерени от нейните изходни линии, 
при условие че Съюзът не е приел мерки 
за опазване и управление конкретно за 
тази зона или конкретно за 
разрешаване на проблема, установен 
от въпросната държава членка.
Мерките на държавата членка са 
съвместими с целите, определени в 
членове 2 и 3, и не са по-малко строги 
от съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 47
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR)
Компромисно изменение, заместващо изменения 142, 143, 144, 1803, 1807, 1816, 1817, 
1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830, 1832, 1833, 1834, 1835, 
1836, 1837, 1838, 1840, 1841, 1842, 1839, 1867 и 1866

Предложение за регламент
Член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на системи за прехвърляеми
риболовни концесии

Създаване на системи за риболовни 
концесии

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии за

1. Не по-късно от 31 декември 2015 г.
всяка държава членка създава система 
за риболовни концесии за всички 
риболовни кораби с обща дължина 12 



AM\921904BG.doc 57/105 PE500.589v02-00

BG

метра или повече, улавящи запаси, за 
които възможностите за риболов на 
Съюза са били разпределени в 
съответствие с член 16. Държавите 
членки запазват достатъчно 
концесии за разпределяне за кораби 
под 12 метра.

а) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и
б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди. 

2. Държавите членки могат да 
включат в системата за 
прехвърляеми риболовни концесии 
риболовни кораби с обща дължина под 
12 метра и използващи други видове 
уреди, различни от теглени, като 
уведомят Комисията за това.

2. Създаването на национална 
система от риболовни концесии и 
прилагането на тази система на 
равнището на отделните риболовни
райони се извършва по отворен, 
активен и прозрачен начин. 

Or. en

Изменение 48
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR)
Компромисно изменение, заместващо изменения 146, 147, 150, 151, 152, 155, 164, 1858, 
1860, 1863, 1865, 1871, 1877, 1876, 1879, 1882, 1941, 1883, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895, 
1896, 1897, 1898, 1884, 1889, 1902, 1903, 1904, 1905, 1906, 1937, 1940, 1942, 1943, 1944, 
1945, 2018 и 2023

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределяне на прехвърляеми
риболовни концесии

Разпределяне на риболовни концесии

1. Прехвърляемата риболовна
концесия създава право да се използват
индивидуалните възможности за 
риболов, разпределени в съответствие 
с член 29, параграф 1.

1. Риболовната концесия създава право 
да се използва определена част от 
индивидуалните възможности за 
риболов, разпределени на държавата 
членка.

2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 

2. Всяка държава членка разпределя 
риболовните концесии въз основа на 
справедливи и прозрачни социални и 
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всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.

екологични критерии за всеки запас или 
група от запаси във водите на Съюза, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16.

3. При разпределянето на прехвърляеми 
риболовни концесии, отнасящи се до 
смесени риболовни дейности, 
държавите членки вземат предвид 
вероятния състав на улова на корабите, 
участващи в тях. 

3. При разпределянето на риболовни 
концесии, отнасящи се до смесени 
риболовни дейности, държавите членки 
вземат предвид вероятния състав на 
улова на корабите, участващи в тях. 

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

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

4a. При разпределянето на риболовни 
концесии държавите членки 
използват прозрачни и обективни 
социални и екологични критерии като 
въздействието на риболова върху 
околната среда, минали данни 
относно спазването на изискванията 
и приноса към местната икономика. 
Могат да се използват и други 
критерии като например
историческите равнища на улова. 
Държавите членки също следва да 
предоставят стимули на 
риболовните кораби да използват 
селективен риболовен уред, който да 
елиминира нежелания прилов, или да 
използват техники за риболов с 
намалено въздействие върху околната 
среда и, наред с другото, намалено 
енергийно потребление или намалено 
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увреждане на местообитанията в 
рамките на предоставените им 
възможности за риболов.

5. Държавите членки могат да 
ограничат срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии 
за период от поне 15 години с цел 
преразпределяне на тези концесии.
Когато държавите членки не са 
ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, 
те могат да ги оттеглят с 
предизвестие от поне 15 години. 

5. Държавите членки предоставят
риболовни концесии за период от не 
повече от 12 години.

6. Държавите членки могат да оттеглят 
прехвърляемите риболовни концесии с 
по-кратко предизвестие в случай на 
установено тежко нарушение, 
извършено от притежателя на 
концесиите. Такива оттегляния се 
извършват при пълно спазване на 
общата политика в областта на 
рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

6. Държавите членки могат да оттеглят 
риболовните концесии с по-кратко 
предизвестие в случай на установено 
тежко нарушение, извършено от 
притежателя на концесиите. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
спазване на общата политика в областта 
на рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

6a. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да бъдат въведени от 
държавите членки на доброволна 
основа. Когато държавите членки 
въвеждат такива системи, те 
ограничават техния срок на 
валидност. Такива системи при 
никакви обстоятелства не се 
прилагат извън водите на Съюза.

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

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

7a. Държавите членки уведомяват 
Европейската комисия за избрания 
метод на разпределяне.

Or. en
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Изменение 49
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR)
Компромисно изменение, заместващо изменения 159, 160, 161, 1915, 1916, 1917, 1918, 
1919, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1934, 1935, 
1936, 1938, 1939, 1947 и 1948

Предложение за регламент
Член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределяне на индивидуални 
възможности за риболов

Разпределяне на индивидуални 
възможности за риболов

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

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, въз основа 
на възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки. 
Държавите членки са свободни да 
определят продължителността на 
срока, за който се разпределят 
възможностите за риболов, както и 
честотата на разпределянето.

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки могат да бъдат разпределени 
на риболовните кораби под техен флаг, 
за видовете, за които Съветът не е 
определил възможности за риболов.

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки могат да бъдат разпределени 
на риболовните кораби под техен флаг, 
за видовете, за които Съветът не е 
определил възможности за риболов.

3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено когато 
притежават достатъчни индивидуални 
възможности за риболов за покриване 
на целия си потенциален улов. 

3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено когато 
притежават достатъчни индивидуални 
възможности за риболов за покриване 
на целия си потенциален улов. 

4. Държавите членки могат да запазят до 
5 % от възможностите за риболов. Те 
определят цели и прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да бъдат 
разпределяни единствено на отговарящи 
на условията титуляри на прехвърляеми 

4. Държавите членки могат да запазят до 
5 % от възможностите за риболов. Те 
определят цели и прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да бъдат 
разпределяни единствено на отговарящи 
на условията титуляри на риболовни 
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риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, параграф 4.

концесии, както е посочено в член 28, 
параграф 4. 

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

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

6. Държавите членки могат да определят 
такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението на 
рибарството.

6. Държавите членки могат да определят 
такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението на 
рибарството.

Or. en

Изменение 50
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR)
Компромисно изменение, заместващо изменения 163, 1956, 1957, 1958, 1959, 1961, 1962 
и 1963

Предложение за регламент
Член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистър на прехвърляемите 
риболовни концесии и на 

индивидуалните възможности за 
риболов

Регистър на риболовните концесии

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на 
прехвърляемите риболовни концесии и 
индивидуалните възможности за 
риболов.

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на риболовните
концесии и индивидуалните 
възможности за риболов, включително 
когато е приложимо, на 
прехвърляемите риболовни концесии.
Този регистър се оповестява публично 
и се включва в регистъра на 
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риболовния флот на Съюза.

Or. en

Изменение 51
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR)
Компромисно изменение, заместващо изменения 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 
1970, 1972 и 1978

Предложение за регламент
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прехвърляне на прехвърляеми 
риболовни концесии

заличава се

1. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят 
изцяло или частично в рамките на 
държавата членка между 
отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.
2. Държавата членка може да 
разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.
3. Държавите членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии. 

Or. en

Изменение 52
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR)
Компромисно изменение, заместващо изменения 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 
2001, 2002 и 2004
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Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отдаване под наем на индивидуални 
възможности за риболов

заличава се

1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 
частично отдавани под наем в 
рамките на една държава членка.
2. Държава членка може да разреши 
отдаването под наем на 
индивидуални възможности за 
риболов към и от други държави 
членки. 

Or. en

Изменение 53
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR)
Компромисно изменение, заместващо изменения 2015, 2016 и 2017

Предложение за регламент
Член 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределяне на възможности за 
риболов, които не са включени в 

система за прехвърляеми риболовни 
концесии

Разпределяне на възможности за 
риболов, които не са включени в 
система за риболовни концесии

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

1. Всяка държава членка решава как 
възможностите за риболов,
предоставени ѝ в съответствие с член 
16, и които не са включени в система за 
риболовни концесии, могат да бъдат 
разпределени на корабите под неин флаг
в съответствие с член 28, параграф 4а 
(нов). Тя уведомява Комисията за 
избрания метод на разпределяне.

Or. en
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Изменение 54
от името на групата S&D, групата Verts/ALE)
Компромисно изменение, заместващо изменения 177, 1797, 2020 и 2024

Предложение за регламент
Член 33а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 33а
Специфични преходни правила за 
Средиземно море; Въвеждане на 

система от териториални звена за 
управление

1. Държавите членки могат да 
създадат система от териториални 
звена за управление (ТЗУ). В такива 
случаи държавите членки очертават 
зоните в рамките на 
териториалните си води, в които 
риболовните им кораби извършват 
дейност, и определят кои кораби 
имат разрешение да извършват 
дейност във всяка една такава зона. 
При очертаването на риболовните 
райони държавите членки очертават 
както пространствения обхват на 
риболовния район като цяло, така и 
местоположението на всички 
защитени риболовни зони и се 
стремят да запазят ползите от 
свръхизлишъка от защитени 
риболовни зони за титуляри, 
отговарящи на условията.
2. Държавите членки, които приемат 
системи от ТЗУ, информират 
Комисията.
3. Непрехвърляем дял от ТЗУ, изразен 
като пространствено очертани права 
на потребител, индивидуални 
ограничения върху улова или 
индивидуални ограничения върху 
усилието или друга комбинация от 
това, се прехвърля на всеки титуляр в 
ТЗУ, отговарящ на условията, в 
съответствие с изискванията за 
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допустимост и другите критерии, 
определени в съответствие с членове 
27, 28 и 28а;
4. Държавите членки с крайбрежни 
води в Средиземно море създават ТЗУ 
за своите средиземноморски рибни 
запаси най-късно до 2015 г. 
5. Създаването и прилагането на ТЗУ 
се подкрепя финансово от Съюза. 
Съюзът предприема също така мерки 
за намаляване на възможните 
отрицателни социални и 
икономически последици, които биха 
могли да възникнат от прилагането 
на ТЗУ.

Or. en

Изменение 55
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 178, 179, 2026, 2028, 2030, 2031, 2039, 
2040, 2042, 2045, 2056 и 2057

Предложение за регламент
Член 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

Адаптиране на риболовния капацитет Адаптиране на риболовния капацитет

1. Държавите членки въвеждат мерки за 
адаптиране на риболовния капацитет на 
своите флоти с цел постигане на 
ефективно равновесие между 
риболовния капацитет и своите 
възможности за риболов.

1. Държавите членки, ако и където е 
необходимо, въвеждат мерки за 
адаптиране на риболовния капацитет на 
своите флоти с цел постигане на 
стабилно и трайно равновесие между 
риболовния капацитет и своите 
възможности за риболов в 
съответствие с общите цели, 
определени в член 2.

1a. С цел постигане на целта, 
определена в параграф 1, държавите 
членки извършват годишни оценки на 
капацитета и предават резултатите 
на Комисията до 30 май на всяка 
година. Оценките на капацитета 
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включват анализ на общия 
капацитет на флота по риболовни 
райони и сегменти на флота в 
момента на оценката и на 
въздействието му върху запасите и 
по-широката морска екосистема. Те 
също включват и анализ на 
дългосрочната рентабилност на 
флота. За да се гарантира 
възприемането на общ подход за тези 
оценки във всички държави членки, 
оценките се изготвят в 
съответствие с насоките на 
Комисията за подобрен анализ на 
равновесието между капацитета на 
флота и възможностите за риболов и 
също така отчитат 
рентабилността на флота. 
Оценките се оповестяват публично.
1б. Ако оценката покаже 
несъответствие между техния 
риболовен капацитет и 
възможностите им за риболов, 
държавите членки приемат в срок от 
една година подробна програма, 
включително задължителен график, 
за всяко необходимо адаптиране на 
риболовния капацитет на техните 
флоти по отношение на броя и 
характеристиките на корабите с цел 
постигане на стабилно и трайно 
равновесие между техния риболовен 
капацитет и възможностите им за 
риболов. Те предават тази програма 
на Комисията, Европейския 
парламент и другите държави 
членки.
1в. Ако не е предвидена такава оценка 
или ако от държавата членка се 
изисква да представи програма за 
намаляване на капацитета и тя не 
успее да го направи, или ако 
държавата членка не успее да изпълни 
програмата, това ще доведе до 
прекъсване на финансовата помощ от 
Съюза за тази държава членка в 
рамките на Общата политика в 
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областта на рибарството.
В краен случай и само ако някоя от 
тези стъпки е забавена с две или 
повече години, Комисията може
временно да прекрати 
възможностите за риболов на 
съответните сегменти от флота. 

2. Не се разрешава отписване от 
риболовния флот, финансирано с 
публична помощ, предоставена в 
рамките на Европейския фонд за 
рибарство за програмния период 2007—
2013 г., освен когато то е предшествано 
от оттегляне на лицензията за риболов и 
на разрешенията за риболов.

2. Не се разрешава отписване от 
риболовния флот, финансирано с 
публична помощ, предоставена в 
рамките на Европейския фонд за 
рибарство за програмния период 2007—
2013 г., освен когато то е предшествано 
от оттегляне на лицензията за риболов и 
на разрешенията за риболов.

3. Риболовният капацитет, съответстващ 
на риболовните кораби, изтеглени с 
публична помощ, не се заменя. 

3. Риболовният капацитет, съответстващ 
на риболовните кораби, изтеглени с 
публична помощ, не се заменя.

4. Държавите членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2013 г. риболовният 
капацитет на флота им в нито един 
момент не надвишава пределните 
граници за риболовния капацитет, 
определени в съответствие с член 35. 

4. Държавите членки гарантират, че 
считано от 1 януари 2013 г. риболовният 
капацитет на флота им в нито един 
момент не надвишава пределните 
граници за риболовния капацитет, 
определени в съответствие с член 35.

Or. en

Изменение 56
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2066 и 2067

Предложение за регламент
Член 34а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 34а
Системи за вписване/отписване

Държавите членки организират 
вписването в своя риболовен флот и 
отписването на кораби от своя флот
по такъв начин, че вписването на нов 
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капацитет във флот без публична 
помощ да бъде компенсирано от 
предшестващо отписване без 
публична помощ на капацитет, най-
малкото равен на новозаписания.

Or. en

Изменение 57
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2025, 2062 и 2063

Предложение за регламент
Член 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

Управление на риболовния капацитет Управление на риболовния капацитет
1. Всеки флот на държава членка спазва 
пределните граници на риболовния 
капацитет, посочени в приложение II.

1. Всеки флот на държава членка спазва 
стриктно пределните граници на 
риболовния капацитет, посочени в 
приложение II. 

2. Държавите членки могат да 
поискат от Комисията да изключи 
риболовните кораби, които са 
включени в система за прехвърляеми 
риболовни концесии, създадена 
съгласно член 27, от установените в 
съответствие с параграф 1 пределни 
граници на риболовния капацитет. В 
този случай пределните граници на 
риболовния капацитет се 
преизчисляват, за да се вземат 
предвид риболовните кораби, които 
не са включени в система за 
прехвърляеми риболовни концесии.
3. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно 
преизчисляването на пределните 
граници на риболовния капацитет по 
параграфи 1 и 2.

2. До 30 декември на годината след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията представя на 
Европейския парламент и на Съвета 
предложение за изменение на 
приложение II към настоящия 
регламент и на Регламент (ЕИО) 
№ 2930/1986 на Съвета за определяне 
на капацитета по отношение на 
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всеки измерим параметър, оказващ 
влияние върху риболовната му 
способност.
Това ново определение взема под 
внимание социалните и 
икономическите критерии, както и 
усилията за контрол, предприети от 
държавите членки. В настоящото 
предложение на капацитета на 
флота на всяка държава членка се 
прави разбивка по сегментите на 
флота, като се включва специална 
разбивка за корабите, действащи в 
най-отдалечените региони, и за 
корабите, действащи изключително 
извън водите на Общността.

Or. en

Изменение 58
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 187, 189, 2082, 2083, 2085, 2089, 2091, 
2092 и 2093

Предложение за регламент
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистри на риболовния флот Регистри на риболовния флот

1. Държавите членки записват 
информацията за характеристиките и 
дейността на риболовните кораби на 
Съюза под техен флаг, която е 
необходима за управлението на 
мерките, определени съгласно 
настоящия регламент.

1. Държавите членки записват 
информацията за собствеността, за 
характеристиките на корабите и 
риболовните уреди и за дейността на 
риболовните кораби на Съюза под техен 
флаг, която е необходима за 
управлението на мерките, определени 
съгласно настоящия регламент, и 
публикуват тази информация, като 
спазват принципа за защита на 
личните данни.

2. Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията по параграф 

2. Държавите членки предоставят на 
Комисията информацията по параграф 
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1. 1.
3. Комисията създава регистър на 
риболовния флот на Съюза, съдържащ 
получената съгласно параграф 2 
информация.

3. Комисията създава регистър на 
риболовния флот на Съюза, съдържащ 
получената съгласно параграф 2 
информация.

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

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

5. Комисията установява техническите 
оперативни изисквания по отношение 
на реда и условията за предаване на 
информацията по параграфи 2, 3 и 4. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 56.

5. Комисията установява актове за 
изпълнение за определяне на 
техническите оперативни изисквания по 
отношение на реда и условията за 
предаване на информацията по 
параграфи 2, 3 и 4. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 56.

Or. en

Изменение 59
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2097, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 
2104 и 2105

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки събират 
биологични, технически, екологични и 
социално-икономически данни, 
необходими за управлението на 
съобразеното с екосистемите рибарство, 
управляват ги и ги предоставят на 
крайните потребители на научни данни, 
включително на органите, определени 

1. Опазването, управлението и 
устойчивата експлоатация на 
морските биологични ресурси трябва 
да се основава на най-добрите 
налични данни. За тази цел държавите 
членки събират биологични, 
технически, екологични и социално-
икономически данни, необходими за 
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от Комисията. Тези данни по-специално 
дават възможност за оценка на:

съобразеното с екосистемите рибарство, 
управляват ги и ги предоставят на 
крайните потребители на научни данни, 
включително на органите, определени 
от Комисията. Тези данни по-специално 
дават възможност за оценка на:

Or. en

Изменение 60
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2129, 2130 и 2131

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки осигуряват 
националното координиране на 
събирането и управлението на научните 
данни, свързани с управлението на 
рибарството. За тази цел те определят 
национален кореспондент и организират 
годишна национална координационна 
среща. Комисията се уведомява за 
националните координационни 
дейности и се поканва на 
координационните срещи. 

3. Държавите членки осигуряват 
националното координиране на 
събирането и управлението на научните, 
включително и на социално-
икономическите, данни, свързани с 
управлението на рибарството. За тази 
цел те определят национален 
кореспондент и организират годишна 
национална координационна среща. 
Комисията и Европейският парламент 
се уведомяват за националните 
координационни дейности и се 
поканват на координационните срещи.

Or. en

Изменение 61
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2134, 2136, 2137, 2138 и 2139
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Предложение за регламент
Член 37 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки координират 
своите дейности за събиране на данни с 
другите държави членки в същия регион 
и полагат всички усилия да координират 
действията си с трети държави, които 
имат суверенитет или юрисдикция 
върху водите в същия регион. 

4. В тясно сътрудничество с 
Комисията държавите членки 
координират своите дейности за 
събиране на данни с другите държави 
членки в същия регион и полагат всички 
усилия да координират действията си с 
трети държави, които имат суверенитет 
или юрисдикция върху водите в същия 
регион.

Or. en

Изменение 62
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2147, 2149 и 2163

Предложение за регламент
Член 37а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Извършване на консултации с научни 
органи

37a. Комисията извършва редовни 
консултации с подходящи научни 
органи по въпроси, отнасящи се до 
опазването и управлението на 
рибните ресурси, включително 
биологичните, икономическите, 
екологичните, социалните и 
техническите съображения, като 
същевременно взема под внимание 
правилното управление на 
публичните средства, с цел да се 
избегне дублиране на работата на 
различните научни органи.

Or. en
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Изменение 63
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2150, 2151, 2152, 2153, 2156, 2157 и 
2158

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изследователски програми Изследователски програми

1. Държавите членки приемат 
национални програми за събиране на 
научни данни, научни изследвания и 
иновации в областта на рибарството. Те 
координират своите дейности за 
събиране на данни, научни изследвания 
и иновации в областта на рибарството с 
други държави членки и с рамковите 
програми за научни изследвания и 
иновации на Съюза. 

1. Държавите членки приемат 
национални програми за събиране на 
научни данни, научни изследвания и 
иновации в областта на рибарството и 
аквакултурата. Те координират своите 
дейности за събиране на данни, научни 
изследвания и иновации в областта на 
рибарството с други държави членки в 
тясно сътрудничество с Комисията в 
контекста на рамковите програми за 
научни изследвания и иновации на 
Съюза, като по целесъобразност 
ангажират и съответните 
консултативни съвети.

Or. en

Изменение 64
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменение 2160

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки осигуряват 
съответните компетенции и човешки 
ресурси, необходими за научния 
консултативен процес.

2. Държавите членки осигуряват 
съответните компетенции и човешки 
ресурси, необходими за научния 
консултативен процес, като участие 
вземат и съответните научни 
заинтересовани страни.
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Or. en

Изменение 65
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 193, 194, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 
2170, 2181, 2182, 2184, 2189, 2192, 2198 и 2200

Предложение за регламент
Член 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

Цели Цели

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

1. С цел осигуряване на устойчивата 
експлоатация и управление на 
морските биологични ресурси Съюзът 
насърчава ефективното прилагане на 
международните инструменти и 
разпоредби в областта на 
рибарството, подкрепя работата на 
и участва в международните 
организации в областта на рибарството, 
включително регионалните организации 
за управление на рибарството (РОУР), в 
съответствие с международните 
ангажименти, задължения и 
политическите цели, които 
съответстват на целите, определени в 
членове 2, 3 и 4 от настоящия 
регламент и други политики на ЕС.

2. Позициите на Съюза в 
международните организации в 
областта на рибарството и РОУР се 
основават на най-добрите налични 
научни препоръки, за да се гарантира, 
че риболовните ресурси се поддържат
или възстановяват над нивата, 
позволяващи максимален устойчив 
улов.

2. По-специално Съюзът:

а) активно подкрепя, насърчава и 
допринася за развитието и 
използването на най-добрите налични 
научни познания и в съответствие с 
правото на Съюза; той насърчава 
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мерките, които гарантират, че 
риболовните ресурси се поддържат в 
съответствие с целите на член 2, по-
специално с параграф 2 от него, и с 
член 4, параграф б). Съюзът освен 
това насърчава създаването и 
укрепването на комитети за спазване 
на правилата на РОУР, 
провеждането на периодични 
независими прегледи на 
ефективността и приемането на 
подходящи коригиращи мерки, 
включително налагането на 
възпиращи и ефективни санкции, 
които трябва да се прилагат по 
прозрачен и недискриминационен 
начин;
б) подобрява съгласуваността на 
инициативите на Съюза по 
отношение на политиките, по-
специално по отношение на 
дейностите по опазване на околната 
среда, развитие и търговия;
в) насърчава и подкрепя във всички 
международни сфери необходимите 
действия за премахване на 
нелегалния, недекларирания и 
нерегулирания (ННН) риболов. За тази 
цел той гарантира, че на пазара на ЕС 
не влизат никакви продукти от ННН 
риболов, като по този начин 
допринася за устойчиви риболовни 
дейности, които са икономически 
жизнеспособни и насърчава 
заетостта в Съюза.
г) насърчава и взема активно участие 
в съвместните международни усилия 
за борба с морското пиратство с цел 
гарантиране на безопасността на 
човешкия живот и предотвратяване 
на смущаването на морските 
риболовни дейности;
д) насърчава ефективното прилагане 
на международните инструменти и 
разпоредби в областта на 
рибарството;
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е) гарантира, че риболовните 
дейности извън водите на Съюза се 
основават на същите принципи и 
стандарти, каквито се използват във 
водите на Съюза, като в същото 
време насърчава прилагането от 
РОУР на същите принципи и 
стандарти, каквито се прилагат във 
водите на Съюза.

3. Съюзът активно допринася за и 
подкрепя натрупването на научни 
познания и разработването на 
препоръки в рамките на РОУР и 
международните организации.

Or. en

Изменение 66
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 195, 2186, 2187, 2188 и 2190

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Съюзът насърчава връзките на 
сътрудничество между РОУР с цел 
хармонизиране и разширяване на 
рамката за многостранни действия, 
подкрепя натрупването на научни 
познания и разработването на 
препоръки в рамките на РОУР и 
международните организации и се 
придържа към тези препоръки.

Or. en

Изменение 67
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2193 и 2195
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Предложение за регламент
Член 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

Спазване на международните 
разпоредби

Спазване на международните 
разпоредби

Съюзът си сътрудничи с трети държави 
и международни организации в областта 
на рибарството, включително РОУР, за 
да се укрепи спазването на мерките, 
приети от тези международни 
организации.

Съюзът си сътрудничи с трети държави 
и международни организации в областта 
на рибарството, включително РОУР, за 
да се укрепи спазването на мерките, 
приети от тези международни 
организации, и по-специално на тези 
относно борбата с ННН риболов, за 
да се гарантира стриктното спазване 
на мерките, приети от тези 
международни организации.

Държавите членки гарантират, че 
техните оператори спазват 
посочените в предходния параграф 
мерки.

Or. en

Изменение 68
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2214, 2215 и 2216

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Риболовните кораби на Съюза улавят 
единствено излишъка от допустимия 
улов, определен от третата държава 
съгласно член 62, параграф 2 от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право, и 
идентифициран въз основа на най-
добрите налични научни препоръки и 
обменената между Съюза и съответната 
трета държава информация относно 
общото риболовно усилие, упражнявано 
върху засегнатите запаси, с цел да се 

2. Риболовните кораби на Съюза улавят 
единствено излишъка от допустимия 
улов, определен от третата държава 
съгласно член 62, параграф 2 от 
Конвенцията на Организацията на 
обединените нации по морско право, и 
идентифициран по ясен и прозрачен 
начин въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки и 
обменената между Съюза и съответната 
трета държава информация относно 
общото риболовно усилие, упражнявано 
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гарантира, че риболовните ресурси се 
запазват над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

от всички флоти върху засегнатите 
запаси, с цел да се гарантира, че 
риболовните ресурси се запазват (над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов).

Or. en

Изменение 69
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 197, 200, 2223, 2226, 2227, 2229 и 2230

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Споразуменията за устойчиво 
рибарство включват:
а) изискване за спазване на принципа 
на ограничаване на достъпа до 
ресурсите, за които е научно 
доказано, че са над капацитета на 
крайбрежната държава в 
съответствие с разпоредбите на 
UNCLOS;
б) клауза за забрана на 
предоставянето на по-благоприятни 
условия на различните флоти, 
извършващи риболов в тези води, в 
сравнение с условията, предоставени 
на икономическите участници от 
Съюза, по отношение на опазването, 
развитието и управлението на 
ресурсите, както и по отношение на 
финансовите споразумения, таксите 
и другите права, свързани с 
издаването на разрешения за риболов;
в) условна клауза, която изисква 
зачитането на правата на човека в 
съответствие с международните 
споразумения за правата на човека;
г) клауза за изключителност.
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Or. en

Изменение 70
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 198, 2223, 2226 и 2228

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. Споразуменията за устойчиво 
рибарство и споразуменията за 
реципрочен достъп гарантират, че 
риболовните кораби на ЕС могат да 
осъществяват дейност във водите на 
третата държава, с която е 
сключено споразумение, само ако 
притежават разрешение за риболов, 
издадено в съответствие с 
процедурата, договорена от двете 
страни по споразумението.

Or. en

Изменение 71
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 199 и 2224

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. На плавателни съдове под флаг на 
ЕС, които временно се отписват от 
регистъра на държава членка, за да 
търсят възможности за риболов на 
друго място, не се разрешава за срок 
от 24 месеца възползването от 
възможностите за риболов в рамките 
на СУР или на протоколите, които са 
в сила в момента на отписването от 
регистъра, ако впоследствие се 
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върнат в регистър на ЕС; същото 
важи при временна смяна на флага 
при риболов към РОУР.

Or. en

Изменение 72
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2250, 2251 и 2252

Предложение за регламент
Член 43 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчаване на аквакултурата Насърчаване на устойчивата 
аквакултура

Or. en

Изменение 73
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 207, 2253, 2254, 2256, 2257 и 2286

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С оглед насърчаване на устойчивостта 
и принос за продоволствената 
сигурност, растежа и заетостта 
Комисията определя не по-късно от 
2013 г. необвързващи стратегически 
насоки на Съюза по отношение на 
общите приоритети и цели за 
развитието на дейностите на 
аквакултурата. Тези стратегически 
насоки отчитат относителните изходни 
позиции и специфичните обстоятелства 
в целия Съюз и представляват основата 
за многогодишни национални 
стратегически планове и имат следните 

1. С оглед насърчаване на устойчивостта 
и принос за продоволствената сигурност
и доставки, растежа и заетостта 
Комисията определя не по-късно от 
2013 г. необвързващи стратегически 
насоки на Съюза по отношение на 
общите приоритети и цели за 
развитието на устойчивите дейности
на аквакултурата. Тези стратегически 
насоки разграничават 
средномащабната и 
дребномащабната аквакултура, от 
една страна, от промишлената 
аквакултура, от друга страна, отчитат 
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цели: относителните изходни позиции и 
специфичните обстоятелства в целия 
Съюз и представляват основата за 
многогодишни национални 
стратегически планове и имат следните 
цели:

Or. en

Изменение 74
от името на групата S&D, групата ALDE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 209, 1037, 2274, 2275, 2287, 2288, 
2289, 2291, 2293, 2294, 2295, 2296, 2298, 2299, 2301, 2333 и 2334

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1 – букви а), б), в), г) – и параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) опростяването на
законодателството в сектора и
намаляване на административната 
тежест на равнището на Съюза;

б) насърчаване на икономическата 
активност;

б) интегриране на дейностите, 
свързани с аквакултурата, в други 
политики като политиките за 
крайбрежните зони, морските 
стратегии и насоките за морското 
пространствено планиране, 
изпълнението на рамковата 
директива за водите и политиката в 
областта на околната среда;

в) разнообразяване и подобряване на 
качеството на живот в 
крайбрежните и селските райони;
г) равнопоставеност на операторите 
в сектора на аквакултурата във 
връзка с достъпа до води и 
пространство.
2. До 2014 г. държавите членки 
създават многогодишни национални 
стратегически планове за развитието 
на дейностите на аквакултурата на 
своя територия.

2. ЕС подкрепя производството и 
потреблението на устойчиви 
европейски продукти от аквакултури 
чрез:



PE500.589v02-00 82/105 AM\921904BG.doc

BG

а) установяване на прозрачни и общи 
критерии за качество по отношение 
на аквакултурата до 2014 г. за 
оценяване и свеждане до минимум на 
екологичните въздействия върху 
аквакултурата и дейностите по 
развъждане и отглеждане;
б) гарантиране, че доставките 
достигат до потребителите на 
разумни цени;
в) определяне на правила относно 
проследимостта, безопасността и 
качеството на произведените в ЕС и 
внесените продукти от аквакултури 
чрез подходящо маркиране или 
етикетиране съгласно определеното в 
член 42 от Регламента относно 
общата организация на пазарите на 
продукти от риболов и аквакултури 
[номерът на регламента трябва да 
бъде определен от юрист-
лингвистите].

Or. en

Изменение 75
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2345, 2347 и 2349

Предложение за регламент
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 53 се създава 
консултативен съвет относно 
аквакултурата.

В съответствие с член 52 се създава 
консултативен съвет относно 
аквакултурата и риболова във 
вътрешни водоеми.

Or. en

Изменение 76
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
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Компромисно изменение, заместващо изменения 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412 и 
2414

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) създаване на ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции.

д) държавите членки гарантират 
създаването на ефективни, 
пропорционални и възпиращи санкции, 
включително замразяването на 
средства от Европейския фонд за 
морско дело и рибарство (ЕФМДР), 
като отчитат съотношението 
между разходите и ползите и 
принципа на пропорционалност.

Or. en

Изменение 77
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 
2425, 2427, 2428, 2429 и 2430

Предложение за регламент
Член 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

Участие в разходите за контрол, 
инспекция и правоприлагане

Участие в разходите за контрол, 
инспекция и правоприлагане

Държавите членки могат да изискват от
притежателите на лицензия за 
риболов за риболовни кораби под 
техен флаг с обща дължина 12 метра 
или повече да участват пропорционално 
в разходите за осъществяване на 
системата на Съюза за контрол на 
рибарството.

Държавите членки могат да изискват от 
своите оператори да участват 
пропорционално в оперативните 
разходи за осъществяване на системата 
на Съюза за контрол на рибарството и 
събирането на данни.

Or. en
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Изменение 78
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2431, 2432, 2434 и 2435

Предложение за регламент
Член 49

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Финансовата помощ от Съюза може да 
бъде отпусната с цел да се подпомогне 
постигането на целите на 
дългосрочната екологична,
икономическа и социална 
устойчивост, определени в членове 2 и 
3. Финансовата помощ от Съюза не 
подкрепя дейности, които 
застрашават устойчивостта и 
опазването на морските биологични 
ресурси, биологичното разнообразие, 
местообитанията и екосистемите.

Or. en

Изменение 79
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 214, 2437, 2438, 2439 и 2441

Предложение за регламент
Член 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия за финансова помощ за 
държавите членки

Условия за финансова помощ за 
държавите членки

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

1. Финансовата помощ от Съюза за 
държавите членки е прозрачна и зависи 
от тяхното спазване на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, на директивите за 
околната среда, посочени в член 12, 
както и на прилагането на принципа 
за предпазливост. 
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2. Неспазване от страна на държавите 
членки на правилата на общата 
политика в областта на рибарството 
може да доведе до прекъсване или 
временно прекратяване на плащанията 
или до финансова корекция на помощта 
от Съюза съгласно общата политика в 
областта на рибарството. Тези мерки 
следва да бъдат съразмерни с 
естеството, степента, 
продължителността и повторяемостта на 
неспазването.

2. Неспазване от страна на държавите 
членки на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, на 
правните актове и другите мерки, 
посочени в параграф 1, както и на 
прилагането на принципа на 
предпазливост, незабавно води до 
прекъсване или временно прекратяване 
на плащанията или до финансова 
корекция на помощта от Съюза 
съгласно общата политика в областта на 
рибарството. Тези мерки следва да 
бъдат съразмерни с естеството, 
степента, продължителността и 
повторяемостта на неспазването. 
Установява се методология, 
включително цели, показатели и 
хомогенни и прозрачни измервания за 
всички държави членки.

Or. en

Изменение 80
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 218, 2444, 2445, 2446, 2448, 2449, 
2450, 2451, 2452, 2453 и 2454

Предложение за регламент
Член 51

Текст, предложен от Комисията Изменение

Условия на финансовата помощ за 
операторите

Условия на финансовата помощ за 
операторите

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

1. Финансовата помощ от Съюза за 
операторите зависи от тяхното спазване 
на правилата на общата политика в 
областта на рибарството и на 
националните правни актове, 
основани на директивите за околната 
среда, посочени в член 12. Не се 
отпуска финансова помощ за 
дейност, която застрашава 
устойчивостта и опазването на 
морските биологични ресурси, 
биологичното разнообразие, 
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местообитанията и екосистемите.
2. Тежките нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството от страна на операторите 
води до временна или постоянна 
забрана за достъп до финансовата 
помощ от Съюза и/или до намаляване на 
нейния размер. Тези мерки следва да 
бъдат съразмерни с естеството, 
степента, продължителността и 
повторяемостта на тежките нарушения.

2. Тежките нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството и на правните актове, 
посочени в параграф 1, от страна на 
операторите води до временна или 
постоянна забрана за достъп до 
финансовата помощ от Съюза и/или до 
намаляване на нейния размер. Тези 
мерки, въведени от дадена държава 
членка, следва да бъдат възпиращи, 
ефективни и съразмерни с естеството, 
степента, продължителността и 
повторяемостта на тежките нарушения.

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

3. Държавите членки гарантират, че 
финансовата помощ от Съюза се 
отпуска единствено ако съответният
оператор не е извършил тежки 
нарушения в рамките на период от най-
малко 3 години преди датата на 
заявката за финансова помощ от Съюза.

Or. en

Изменение 81
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 2456, 2457, 2458, 2460, 2462, 2464 и 
2465

Предложение за регламент
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

Консултативни съвети Консултативни съвети
1. За всяка от зоните на компетентност, 
посочени в приложение III, се създават 
консултативни съвети, така че да се 
насърчи балансираното 
представителство на всички 
заинтересовани страни и да се 
подпомогне постигането на целите, 
определени в членове 2 и 3. 

1. За всяка от зоните или областите на 
компетентност, посочени в приложение 
III, се създават консултативни съвети, 
така че да се насърчи балансираното 
представителство на всички 
заинтересовани страни в съответствие 
с член 54, параграф 1 и да се 
подпомогне постигането на целите, 
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определени в членове 2 и 3. 

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно
измененията на посоченото 
приложение, за да променя зоните на 
компетентност, да създава нови 
области на компетентност за 
консултативните съвети или да 
създава нови консултативни съвети. 
3. Всеки консултативен съвет приема 
свой процедурен правилник. 

3. Всеки консултативен съвет приема 
свой процедурен правилник.

Or. en

Изменение 82
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 1780, 2348, 2351, 2466, 2467, 2349 и 
2351

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. По-специално, в съответствие с 
приложение III се създават следните 
нови консултативни съвети:
а) консултативен съвет за най-
отдалечените региони, разделени на 
три части за всеки от следните 
морски басейна (западна част на 
Атлантическия океан, източна част 
на Атлантическия океан и Индийски 
океан);
б) консултативен съвет относно 
аквакултурата и риболова във 
вътрешни водоеми; 
в) консултативен съвет относно 
пазарите; 
г) консултативен съвет за Черно 
море.
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Or. en

Изменение 83
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 219, 220, 222, 1242, 2456, 2458, 2471, 
2472, 2473, 2475, 2476, 2477, 2480, 2481, 2482, 2485, 2486, 2488, 2490, 2492, 2493, 2494, 
2495, 2496, 2497 и 2499

Предложение за регламент
Член 53

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задачи на консултативните съвети Задачи на консултативните съвети

-1. Преди приемането на предложения 
за мерки, които да бъдат приети въз 
основа на член 43, параграф 2 от 
ДФЕС, като например 
многогодишните планове или 
рамките за технически мерки, и за 
мерки, които да бъдат приети 
съгласно член 55, Комисията иска 
становището на консултативните 
съвети, които се занимават 
конкретно с рибарството в 
съответния географски район. Тази 
консултация не засяга консултациите 
с ICES или с други подходящи научни 
органи.

1. Консултативните съвети могат: 1. Консултативните съвети могат:

а) да отправят до Комисията или до 
съответната държава членка препоръки 
и предложения по въпроси, свързани с 
управлението на рибарството и 
аквакултурата;

а) да отправят до Комисията и до 
съответната държава членка препоръки 
и предложения по въпроси, свързани с
управлението на рибарството и със 
социално-икономическите и 
отнасящите се до опазването 
аспекти на рибарството и 
аквакултурата;

б) да уведомяват Комисията и 
държавите членки за проблеми, 
свързани с управлението на рибарството 
и аквакултурата в тяхната зона на 
компетентност;

б) да уведомяват Комисията и 
държавите членки за проблеми, 
свързани с управлението и със 
социално-икономическите и 
отнасящите се до опазването 
аспекти на рибарството и, когато е 
уместно, на аквакултурата в тяхната 
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зона или област на компетентност, и да 
предлагат решения за преодоляване на 
тези проблеми;

в) да подпомагат, в тясно 
сътрудничество с научните среди, 
събирането, доставянето и анализа на 
данните, необходими за разработването 
на мерки за опазване.

в) да подпомагат, в тясно 
сътрудничество с научните среди, 
събирането, доставянето и анализа на 
данните, необходими за разработването 
на мерки за опазване.

ва) да издават становища относно 
проектите на мерки за опазване, 
както е описано в член 17, и 
проектите на технически мерки, 
както е описано в член 21, и да ги 
представят на Комисията и на 
държавите членки, пряко свързани с 
въпросния рибен регион или област.

2. В рамките на разумен срок от време 
Комисията и, когато е приложимо, 
заинтересованата държава членка дават 
отговор на всяка препоръка, 
предложение или информация, 
получени съгласно параграф 1.

2. Комисията и, когато е приложимо, 
заинтересованата държава членка 
надлежно вземат под внимание 
становищата, препоръките и 
предложенията на консултативните 
съвети или информацията, получена 
съгласно параграфи -1 и 1, и дават 
отговор на тези коментари в рамките 
на не повече от 30 работни дни и при 
всички случаи преди да бъдат приети 
окончателните мерки. В случаите, 
когато приетите окончателни мерки 
се различават от становищата, 
препоръките и предложенията на 
консултативните съвети, получени 
съгласно параграфи -1 и 1, Комисията 
или съответната държава членка 
предоставя подробно обяснение за 
причините, поради които те се 
различават.

Or. en

Изменение 84
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 223, 2459, 2468, 2500, 2501, 2502, 
2503, 2504, 2505, 2506, 2509, 2510, 2511, 2512, 2521 и 2522
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Предложение за регламент
Член 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

Състав, функциониране и финансиране 
на консултативните съвети

Състав, функциониране и финансиране 
на консултативните съвети

1. Консултативните съвети се състоят от 
организации, представляващи 
риболовните оператори и други групи 
по интереси, засегнати от общата 
политика в областта на рибарството.

1. Консултативните съвети се състоят 
от:

а) организации, представляващи 
риболовните оператори и, когато е 
уместно, операторите в сектора на 
аквакултурата;
б) други групи по интереси, засегнати от 
общата политика в областта на 
рибарството, напр. екологични 
организации и групи на 
потребителите.

Във връзка с буква а) се гарантира, че 
работодателите, самостоятелно 
заетите рибари и служителите, 
както и различните групи сходни 
риболовни дейности са надлежно 
представени.
Представителите на националните и 
регионалните администрации, които 
имат интереси към риболова в 
съответната зона, както и 
изследователи от научните и 
риболовните изследователски 
институти на държавите членки и 
от международните научни 
институции, които консултират 
Комисията, имат правото да 
участват като наблюдатели.
1a. Представители на Комисията и 
Европейския парламент могат да 
вземат участие като наблюдатели в 
заседанията на консултативните 
съвети. Представители на сектора на 
рибарството и други групи по 
интереси от трети държави, 
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включително представители от 
регионални рибарски организации, 
които имат риболовен интерес в 
зоната или риболовните райони, 
попадащи в обхвата на дейност на 
даден консултативен съвет, могат да 
бъдат поканени да участват в този 
консултативен съвет в качеството 
на наблюдатели при обсъждането на 
въпроси, които ги засягат.

2. Всеки консултативен съвет се състои 
от общо събрание и изпълнителен 
комитет и приема мерките, необходими 
за неговата организация, както и за 
гарантиране на прозрачност и отчитане 
на всички изразени становища.

2. Всеки консултативен съвет се състои 
от общо събрание и изпълнителен 
комитет и приема мерките, необходими 
за неговата организация, както и за 
гарантиране на прозрачност и отчитане 
на всички изразени становища. 

3. Консултативните съвети могат да 
кандидатстват за финансова помощ от 
Съюза в качеството си на органи, 
преследващи цел от общ европейски 
интерес.

3. Консултативните съвети могат да 
кандидатстват за финансова помощ от 
Съюза в качеството си на органи, 
преследващи цел от общ европейски 
интерес.

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно състава 
и функционирането на консултативните 
съвети.

4. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно състава 
и функционирането на консултативните 
съвети, без да се засягат разпоредбите 
на параграфи 1 и 1а (нов).

Or. en

Изменение 85
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 1401, 1402, 1403, 1404, 1406, 1407, 
1411, 1412, 1416, 1418, 1420, 1421, 1422, 1424 и 1425

Предложение за регламент
Член 55а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 55а
Неотложна процедура
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1. Делегираните актове, приети 
съгласно настоящия член, влизат в 
сила незабавно и се прилагат, при 
спазване на параграф 2, за срок от 
шест месеца. В нотификацията 
относно делегирания акт до 
Европейския парламент и Съвета се
посочват причините за използването 
на процедурата по спешност.
2. Европейският парламент или 
Съветът могат да възразят срещу 
делегиран акт в съответствие с 
процедурата, посочена в член 55, 
параграф 5. В такъв случай 
Комисията отменя акта незабавно 
след нотифицирането на решението 
на Европейския парламент или на 
Съвета, с което се представят 
възражения.

Or. en

Изменение 86
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменение 2536

Предложение за регламент
Член 57 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Решение (ЕО) № 2004/585 се отменя, 
считано от датата на влизане в сила на 
правилата, приети съгласно член 51, 
параграф 4 и член 52, параграф 4.

2. Решение (ЕО) № 2004/585 се отменя, 
считано от датата на влизане в сила на 
правилата, приети съгласно член 54, 
параграф 4.

Or. en

Изменение 87
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 54, 227, 2546, 2547 и 2548
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Предложение за регламент
Приложение III

Текст, предложен от Комисията Изменение

КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ КОНСУЛТАТИВНИ СЪВЕТИ
Име на 
консултативния 
съвет

Зона на 
компетентност 

Име на 
консултативния 
съвет

Зона на 
компетентност 

Балтийско море Зони IIIb, IIIc и 
IIId на ICES

Балтийско море Зони IIIb, IIIc и 
IIId на ICES

Средиземно 
море

Водите на 
Средиземно 
море на изток от 
5°36´ з.д.

Средиземно 
море

Водите на 
Средиземно 
море на изток от 
5°36´ з.д.

Северно море Зони IIIa и IV на 
ICES

Северно море Зони IIIa и IV на 
ICES

Северозападни 
води

Зони V (с 
изключение на 
Vа и само 
водите на Съюза 
от Vb), VI и VII 
на ICES

Северозападни 
води

Зони V (с 
изключение на 
Vа и само 
водите на Съюза 
от Vb), VI и VII
на ICES

Югозападни 
води

Зони VIII, IX и 
X (водите около 
Азорските 
острови) на 
ICES и зони 
34.1.1, 34.1.2 и 
34.2.0 (водите 
около Мадейра и 
Канарските 
острови) на 
CECAF

Югозападни 
води

Зони VIII, IX и 
X (водите около 
Азорските 
острови) на 
ICES и зони 
34.1.1, 34.1.2 и 
34.2.0 (водите 
около Мадейра и 
Канарските 
острови) на 
CECAF

Пелагични 
запаси (северно 
путасу, скумрия, 
сафрид, херинга)

Компетентност 
във всички зони 
(с изключение 
на Балтийско 
море, 
Средиземно 
море и 
аквакултури)

Пелагични 
запаси (северно 
путасу, скумрия, 
сафрид, херинга)

Компетентност 
във всички зони 
(с изключение 
на Балтийско 
море, 
Средиземно 
море и 
аквакултури)

Флот за 
открито 

Всички води, 
които не 
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море/дълги 
разстояния

принадлежат 
на ЕС 

Аквакултура Аквакултура 
съгласно 
определението в
член 5

Аквакултура и 
риболов във 
вътрешни 
водоеми

Аквакултура 
съгласно 
определението в 
член 5 и всички 
вътрешни 
водоеми на 
държавите —
членки на 
Европейския 
съюз

Най-
отдалечени 
региони, 
разделени на 
три морски 
басейна: 
западна част на 
Атлантически
я океан, 
източна част 
на 
Атлантически
я океан, 
Индийски океан

Всички ICES 
зони, 
обхващащи 
водите около 
най-
отдалечените 
региони, по-
специално 
морските води 
на Гваделупа, 
Френска 
Гвиана, 
Мартиника, 
Канарските 
острови, 
Азорските 
острови, 
Мадейра и 
Реюнион

Съвет за Черно 
море

Географската 
подзона на 
Генералната 
комисия по 
рибарство за 
Средиземно 
море (GFCM), 
както е 
определена в 
Резолюция 
GFCM/33/2009/2

Пазарен 
консултативен 
съвет

Всички пазарни 
области
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Or. en

Изменение 88
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 235, 236, 238, 240, 241, 242 и 248

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 дългосрочна, 
екологична, икономическа и социална 
устойчивост. Тя следва да определя 
правила за проследимостта, 
безопасността и качеството на
внесените в ЕС продукти, постигане 
на справедлив стандарт на живот за 
риболовния сектор и продоволствена 
сигурност, установяване на пазарна 
стабилност, осигуряване на наличност 
на ресурсите и разумни цени на 
продуктите, предлагани на 
потребителите.

Or. en

Изменение 89
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 3, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265 и 285

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 

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

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. процентът на смъртност от 
риболов е определен на такова 
равнище, което да даде възможност 
на рибните запаси най-късно до 
20102 г. да се възстановят над нива, 
позволяващи максимален устойчив 
улов, и на всички възстановени запаси 
да се поддържат на тези нива. В 
случаите, когато е налице по-малко 
научна информация, може да се наложи 
прилагането на приблизителни данни за 
максималния устойчив улов.

Or. en

Изменение 90
от името на групата S&D, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 5a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) Многогодишните планове следва 
да бъдат основния инструмент за 
гарантиране, че до 2015 г. 
процентите на смъртност от 
риболов се установяват на нива, 
които следва да позволяват 
възстановяването на рибните запаси 
най-късно до 2020 г. над нивата, 
позволяващи максимален устойчив 
улов, както и поддържането на 
всички възстановени запаси на тези 
нива. Само един ясен и обвързващ 
ангажимент във връзка с тези дати 
гарантира, че се предприемат 
незабавни действия и че не се забавя 
още повече процесът на 
възстановяване. За тези запаси, за 
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които все още не е приет 
многогодишен план, трябва да се 
гарантира, че при определянето на 
възможностите за риболов за тези 
запаси Съветът напълно се придържа 
към целите на общата политика в 
областта на рибарството.

Or. en

Изменение 91
от името на групата S&D, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 5б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5б) Трябва да се вземе под внимание 
фактът, че състоянието на всички 
рибни запаси в Съюза до голяма 
степен се различава. Докато за много 
запаси датите за възстановяване, 
посочени в настоящия регламент, са 
относително лесни за постигане, за 
други биха били необходими доста 
големи намаления на процентите на 
смъртност от риболов. 
Отрицателните социално-
икономическите последици от тези 
намаления оправдават забавянето на 
горепосочените цели в някои 
специфични случаи. Поради това 
многогодишните планове могат да 
ограничават годишното намаляване 
на ОДУ до 25 %, дори и ако 
стриктното спазване на посочените 
по-горе цели налага необходимостта 
от по-големи намаления. Същото 
правило следва да се прилага за запаси, 
които все още не са обхванати от 
многогодишните планове. Тези 
правила не следва да се прилагат, ако 
запасите не са в безопасни биологични 
граници.
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Or. en

Изменение 92
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 5в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5в) Многогодишните планове могат 
да съдържат и разпоредби, които 
ограничават годишните колебания на 
ОДУ на възстановените запаси с цел 
създаване на по-стабилни условия за 
риболовния сектор. Точните граници 
на тези колебания следва да бъдат 
посочени в многогодишните планове.

Or. en

Изменение 93
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение

Предложение за регламент
Съображение 5г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5г) Управленските решения, свързани 
с максималния устойчив улов при 
смесен риболов, отчитат 
трудността да се ловят всички 
видове запаси при смесен риболов при 
същевременно спазване на нивата на 
максимален устойчив улов в случаите, 
когато научните препоръки сочат, че 
е много трудно да се постигне 
повишаване на селективността, така 
че да се избегне уловът на 
„ограничителните“ видове. При 
такива обстоятелства от ICES и 
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НТИКР следва да се изисква да 
предоставят консултации относно 
подходящите нива на МУУ.

Or. en

Изменение 94
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 268 и 269

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., 
като общата политика в областта на 
рибарството следва да осигури 
съгласуваност с целите за биологичното 
разнообразие, приети от Европейския 
съвет, и с целите, посочени в 
съобщението на Комисията „Нашата 
застраховка живот, нашият природен 
капитал“: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.“, 
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., 
като общата политика в областта на 
рибарството следва да осигури 
съгласуваност с целите за биологичното 
разнообразие, приети от Европейския 
съвет, и с целите, посочени в 
съобщението на Комисията „Нашата 
застраховка живот, нашият природен 
капитал“: стратегия на ЕС за 
биологичното разнообразие до 2020 г.“, 
по-специално във връзка с постигането 
на максимален устойчив улов.

Or. en

Изменение 95
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 272 273 и 274
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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 
винаги да се ръководи от подхода на 
предпазливост, основаващ се на 
принципа на предпазните мерки, 
посочен в член 191, параграф 2, първа 
алинея от Договора, като винаги се 
вземат под внимание наличните 
научни данни.

Or. en

Изменение 96
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 281, 282, 283 и 284

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 
минимално въздействие върху 
морската екосистема, както и че
нежеланият улов ще се предотвратява, 
свежда до минимум и, доколкото е 
възможно, премахва и че постепенно
целият улов ще се разтоварва на 
сушата.

Or. en

Изменение 97
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата ECR, групата EFD
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Компромисно изменение, заместващо изменения 7, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 
337, 338, 339, 340, 341, 342, 343 и 344

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 улов и за постепенно 
премахване на изхвърляния 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 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 98
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 8, 346 и 347

Предложение за регламент
Съображение 18a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18а) Задължението за разтоварване 
на сушата на целия улов следва да се 
въведе на равнище отделни риболовни 
дейности. На рибарите следва да се 
позволи да продължат да изхвърлят 
видовете, за които най-добрите 
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налични научни препоръки показват 
висок процент на оцеляване при 
обратното им връщане в морето, при 
спазване на определените за дадената 
риболовна дейност условия.

Or. en

Изменение 99
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата Verts/ALE, групата 
ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 18б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18б) С цел задължението за 
разтоварване на сушата на целия улов 
да бъде практически осъществимо и 
за смекчаване на въздействието на 
променливия състав на годишния 
улов, на държавите членки се 
разрешава да прехвърлят помежду си 
определен процент квоти.

Or. en

Изменение 100
от името на групата S&D, групата EPP, групата ALDE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 349, 350, 351, 352, 353, 354 и 355

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 

(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 
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опазването, предназначението на този 
улов следва да бъде ограничено, като се 
изключи продажбата с цел консумация 
от човека.

опазването, предназначението на този 
улов следва да бъде ограничено, като се 
изключи продажбата с цел консумация 
от човека. Всяка държава членка може 
да реши дали иска да позволи 
свободното разпространение на 
разтоварената риба за полезни или 
благотворителни цели.

Or. en

Изменение 101
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR)
Компромисно изменение, заместващо изменения 13 и 458

Предложение за регламент
Съображение 29a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Следва да бъде въведена система 
за риболовни концесии за по-голямата 
част от управляваните запаси в 
рамките на общата политика в 
областта на рибарството. Тази 
система следва да подпомогне 
установяването на сигурна в правно 
отношение и специална риболовна 
концесия на възможностите 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. Риболовните концесии се 
разпределят, наред с другото, въз 
основа на екологични и социални 
критерии. Държавите членки са 
тези, които решават дали 
риболовните концесии са 
прехвърляеми или не.
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Or. en

Изменение 102
от името на групата S&D, групата ALDE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 16, 415, 452, 453 и 456

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) В някои случаи държавите 
членки все още трябва да предприемат 
специфични мерки за адаптиране на 
своя риболовен капацитет към 
наличните ресурси. Поради това следва 
да се направи оценка на капацитета 
за всеки запас и басейн в ЕС. Тази 
оценка се извършва въз основа на общи 
критерии. Всяка държава членка 
следва да може да избира мерките и 
инструментите, които желае да 
въведе с цел намаляване на 
прекомерния риболовен капацитет.

Or. en

Изменение 103
от името на групата S&D, групата ALDE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 506, 508, 510, 511, 512 и 513

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 

(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 
и доставки, растеж и заетост за 
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реагира на нарастващото търсене на 
морски храни в света.

европейските граждани и да се реагира 
на нарастващото търсене на морски 
храни в света.

Or. en

Изменение 104
от името на групата S&D, групата Verts/ALE, групата ECR, групата EFD
Компромисно изменение, заместващо изменения 23, 553, 554, 556, 557, 558, 551, 552 и 
555

Предложение за регламент
Съображение 54

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54) Счита за целесъобразно 
Комисията да бъде оправомощена 
чрез делегирани актове да създава
нови консултативни съвети и да 
променя зоните на компетентност 
на съществуващите съвети, по-
специално предвид особеностите на 
Черно море.

(54) С оглед на специфичните 
характеристики на най-
отдалечените региони, на 
аквакултурата и риболова във 
вътрешни водоеми, на пазарите и на 
Черно море е целесъобразно да се 
създадат нови консултативни съвети за 
всяка от тези области.

Or. en


