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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно някои технически и контролни мерки в Скагерак и за изменение на 
Регламент (ЕО) № 850/98 и Регламент (ЕО) № 1342/2008
(COM(2012)0471 – C7-0234/2012 – 2012/0232(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета 
(COM(2012)0471),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението 
(C7-0234/2012),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид становището на Икономическия и социален комитет от 14.11.2012 
г.1,

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0000/2012),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение -1 (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-1) Тъй като Скагерак са 
единствените води, които са 
споделени между държавите членки и 

                                               
1 Все още непубликувано в Официален вестник.
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трети държави, които не се 
регулират от споразумение в 
областта на рибарството, където се 
прилагат квоти и трети държави са 
въвели задължение за разтоварване на 
сушата на целия улов, е разумно да се 
предвиди конкретен набор от правила 
във връзка с контролни и технически 
мерки за Скагерак, които се 
различават от общите правила, 
приложими в Съюза.

Or. en

Обосновка

Европейският съюз дели много от риболовните си води с държави, които не са негови 
членки. Средиземно море, Черно море и Балтийско море са споделени. Скагерак и 
Северно море са единствените морета, където държава, която не е част от ЕС 
(Норвегия), е наложила задължение за разтоварване на сушата. Особеното при 
Скагерак е това, че Норвегия денонсира споразумението в областта на рибарството 
от 1986 г., което обхваща Скагерак. Денонсирането влезе в сила на 1 ноември 2012 г. В 
момента се договаря ново ограничено споразумение, но не е сигурно кога ще влезе в 
сила. Въз основа на това е разумно въвеждането на специфичен за Скагерак режим.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2a) Тежестта за сектора на 
рибарството би била твърде голяма, 
ако се прилагат промени на 
съществуващите правила в хода на 
текущата квотна година. 
Следователно такива промени следва 
да се прилагат от началото на 
следващата пълна квотна година. 
Въведените от настоящия регламент 
правила следва да се прилагат от 1 
януари 2014 г.

Or. en
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Обосновка

Няма да е практично да се прилагат правила, считано от средата на квотната 
година. Задължението за разтоварване на сушата на целия улов следва да се прилага 
от 1 януари 2014 г.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Необходимо е да се установи 
задължение за разтоварване на суша на 
целия улов на запаси, предмет на 
ограниченията за улова, освен за видове 
или рибни ресурси, за които е налице 
научна информация за висока степен 
на оцеляване на изхвърлените риби 
или когато тежестта за рибарите от 
това да отделят нежеланите видове от 
улова за отделна обработка е 
неоправдано голяма. [член 3]

(4) Необходимо е да се установи 
задължение за разтоварване на суша на
целия улов на запаси, предмет на 
ограниченията за улова. Това 
задължение обаче не бива да се 
прилага за видове или рибни ресурси, за 
които е налице научна информация за 
това, че риба от даден вид има 
такава степен на оцеляване, че би 
било в полза на устойчивото 
запазване на вида, тя да бъде 
освобождавана. Когато такава риба 
се освобождава, следва да е възможно 
и освобождаване на ограничено 
количество риба от вид, който няма 
висока степен на оцеляване, при 
условие че тежестта за рибарите от това 
да отделят нежеланите видове от улова 
за отделна обработка е неоправдано 
голяма. [член 3]

Or. en

Обосновка

Изключенията от забраната за изхвърляне следва да се основават на най-доброто във 
връзка с устойчивото запазване на отделните видове. 
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Системата за разтоварване на суша 
на целия улов изисква значителни 
промени на настоящите рибни ресурси и 
управлението на съответните рибни 
ресурси. Следователно задължението за 
разтоварване на суша следва да бъде 
въведено поетапно. [член 4]

(5) Системата за разтоварване на суша 
на целия улов изисква значителни 
промени на настоящите рибни ресурси и 
управлението на съответните рибни 
ресурси. Следователно задължението за 
разтоварване на суша следва да бъде 
въведено поетапно. Следва да се въведе 
правило, свързано със смесения улов. 
Държавите членки с квоти в Скагерак 
следва да си сътрудничат, така че 
държавата членка на знамето да 
може да предостави на рибарите 
необходимите квоти. [член 3, член 4 и 
Приложение 1]

Or. en

Обосновка

Следва да се въведе ограничително правило по отношение на смесения улов. 
Държавите членки трябва да гарантират, че рибарите могат да адаптират 
риболовните си методи към новите правила възможно най-бързо.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) За опазването на младите екземпляри 
риба, функционирането на пазара на 
риба и рибни продукти и за да се 
гарантира, че не може да се генерира 
нерегламентирана печалба от улова на 
риба под минималния референтен 
размер за опазване на вида, обработката 
на такъв улов следва да бъде ограничена 
до получаването на рибно брашно, 
храна за домашни любимци или други 

(6) За опазването на младите екземпляри 
риба, функционирането на пазара на 
риба и рибни продукти и за да се 
гарантира, че не може да се генерира 
нерегламентирана печалба от улова на 
риба под минималния референтен 
размер за опазване на вида, обработката 
на такъв улов следва да бъде ограничена 
до получаването на рибно брашно, 
храна за домашни любимци или други 
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продукти, непредназначени за 
консумация от човека, или за 
благотворителни цели. [член 5]

продукти, непредназначени за 
консумация от човека. [член 5]

Or. en

Обосновка

Младите екземпляри не бива да се продават с благотворителна цел.

Изменение 6

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С цел поетапното премахване на 
изхвърлянето на риба следва да се 
подобри селективността на риболовните 
съоръжения, като се промени 
изискването за минималния размер на 
окото на мрежите за дънния риболов и 
то да стане за по-голям размер на окото, 
но с дерогация, за да се позволи 
използването на съоръжения, 
включително селективни устройства със 
същата селективност за тези риболовни 
дейности. [член 6]

(7) С цел поетапното премахване на 
изхвърлянето на риба следва да се 
подобри селективността на риболовните 
съоръжения, като се промени 
изискването за минималния размер на 
окото на мрежите за дънния риболов и 
то да стане за по-голям размер на окото, 
но с дерогация, за да се позволи 
използването на съоръжения, 
включително селективни устройства със 
същата селективност за тези риболовни 
дейности. Държавите членки следва 
да гарантират, че разрешителните и 
други административни процедури по 
отношение на нови, по-селективни 
рибарски устройства са минимални, 
така че рибарите да могат да 
адаптират начина си на риболов към 
новите правила възможно най-
бързо.[член 6]

Or. en

Обосновка

Новата ситуация ще принуди рибарите да използват по-селективни устройства. 
Всички разрешителни или други процедури, необходими преди да се използват новите 
устройства, трябва да бъдат минимални. За да гарантират това, държавите членки 
следва да са готови да добавят допълнителни ресурси при необходимост.
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Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) За правилното наблюдение на 
риболовните дейности, като се обърне 
специално внимание на това да се 
потвърди, че задължението за 
разтоварване на суша на улова от 
запаси, предмет на ограничения на 
улова, е спазено в морето, е необходимо 
да се използва електронна система за 
наблюдение от разстояние (ЕСНР) за 
корабите, извършващи дейност в 
Скагерак. [член 11]

(12) За правилното наблюдение на 
риболовните дейности, като се обърне 
специално внимание на това да се 
потвърди, че задължението за 
разтоварване на суша на улова от 
запаси, предмет на ограничения на 
улова, е спазено в морето, е необходимо 
държавите членки да въведат
електронна система за наблюдение от 
разстояние (ЕСНР). Тази ЕСНР следва 
да се основава на автоматичен 
контрол и риболовните рейсове следва 
да се считат за проведени според 
правилата на настоящия регламент, 
ако не бъдат забелязани нередности в 
хода на такъв контрол. [член 11]

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да установят ЕСНР. ЕСНР следва да се основава на 
автоматичен контрол с цел свеждане до минимум на намесата в личния живот на 
рибарите. Автоматичният контрол следва да е окончателен, ако не се открият 
нередности.

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Въпреки че общо задължение за 
оборудване на риболовните кораби със 
затворени телевизионни системи за 
наблюдение (CCTV) би означавало 
твърде голяма намеса, държавите 
членки следва да предоставят 
стимули за насърчаване на 
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собствениците на плавателни съдове 
да прилагат новите правила и 
доброволно да оборудват съдовете си с 
CCTV камери и други устройства, 
необходими за събирането на данни и 
трансфера на такива данни към 
ЕСНР. Следва да е възможно тези 
стимули да включват премия на 
базата на квоти и по-малки усилия за 
контрол. Държавите членки следва да 
могат да изискват това, 
плавателните съдове, за които е 
установено, че не спазват правилата 
на настоящия регламент, да бъдат 
оборудвани с устройства за събиране 
и предаване на данни (CTE). [член 11а]

Or. en

Обосновка

За собствениците на плавателни съдове следва да е факултативно това, дали ще 
оборудват корабите си с CCTV камери, GPS и сензори за събиране на информация и 
предаването им към ЕСНР (CTE). Държавите членки следва да предоставят стимули 
на собствениците на плавателни съдове, които правят това. Те следва също така да 
могат да принуждават собствениците, които не спазват правилата на настоящия 
регламент, да въведат система CTE.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) С цел да се осигури съответствие с 
научно-техническия напредък 
своевременно и по целесъобразен 
начин, да се гарантира гъвкавост и да се 
позволи развитието на някои мерки 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 на Договора 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на изменението на 
приложение І по отношение на графика 
и запасите, предмет на задължението за 
разтоварване на суша на целия улов, и 

(18) С цел да се осигури съответствие с 
научно-техническия напредък 
своевременно и по целесъобразен 
начин, да се гарантира гъвкавост и да се 
позволи развитието на някои мерки 
правомощието за приемане на актове в 
съответствие с член 290 на Договора 
следва да се делегира на Комисията по 
отношение на по-нататъшното 
дефиниране на изключението, 
допускащо освобождаване на риба от 
запаси в някои случаи, когато това е 
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по отношение на изменението на 
приложение ІІ по отношение на 
минималните референтни размери за 
опазване на запасите.

от полза за устойчивото 
възстановяване на запаса, както и по 
отношение на изменението на 
приложение І по отношение на графика 
и запасите, предмет на задължението за 
разтоварване на суша на целия улов, и 
по отношение на изменението на 
приложение ІІ по отношение на 
минималните референтни размери за 
опазване на запасите. От особена 
важност е по време на 
подготвителната си работа 
Комисията да проведе подходящи 
консултации, включително на 
експертно равнище. При 
подготовката и изготвянето на 
делегираните актове Комисията 
следва да осигури едновременното и 
своевременно предаване на 
съответните документи по подходящ 
начин на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да има правомощие да приема делегирани актове в подкрепа на 
рибарите при решението дали улов може да се върне в морето.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С настоящия регламент се 
установяват нови технически и 
контролни мерки в Скагерак.

1. С настоящия регламент се 
установяват нови технически и 
контролни мерки в областите на 
Скагерак, които попадат в рамките 
на юрисдикцията на държава членка.

Or. en
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Обосновка

Регламентът може да се прилага само по отношение на областите на Скагерат, 
които попадат в рамките на юрисдикцията на Дания и Швеция.  Той ще се прилага за 
всички риболовни кораби, които осъществяват дейност в тази част от Скагерак. 
Това означава, че същите мерки ще се прилагат и за плавателни съдове от Норвегия, 
например, ако осъществяват дейност в шведската или датската част от Скагерак.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Настоящият регламент се прилага за 
всички риболовни кораби в Скагерак.

2. С настоящия регламент се 
установяват нови технически и 
контролни мерки в областите на 
Скагерак, които попадат в рамките 
на юрисдикцията на държава членка.

Or. en

Обосновка

Вж. изменение 1.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на настоящия регламент освен 
определенията, дадени в член 3 от 
Регламент 850/98 и в член 3 от 
Регламент 2371/2002, се прилагат и 
следните определения:

За целите на настоящия регламент освен 
определенията, дадени в член 2 и член 3 
от Регламент (ЕО) № 850/98 и в член 3 
от Регламент (ЕО) № 2371/2002, се 
прилагат и следните определения:

Or. en

Обосновка

Дефиницията на Скагерак се намира в член 2 от Регламент 850/98.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) размер на окото на мрежата на трал, 
датски гриб или друг сходен теглен 
мрежен уред означава размерът на 
отвора на мрежата на всеки наконечник 
на трал или на всеки удължител, който 
се намира на борда на риболовен кораб;

в) размер на окото на мрежата на трал, 
датски гриб или друг сходен теглен 
мрежен уред означава размерът на 
отвора на разпънатата мрежа на 
всеки наконечник на трал или на всеки 
удължител, който се намира на борда на 
риболовен кораб;

Or. en

Обосновка

Пояснение.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 2 – буква з)

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) бийм трал означава риболовно 
средство с тралова мрежа, отворена 
хоризонтално посредством стоманена 
или дървена тръба, служеща като 
мачта (бийм), и мрежи, снабдени с 
вериги, влачени по дъното, верижни 
покрития или верижни плъзгачи —
цялото съоръжение се влачи по дъното 
от риболовния кораб;

з) бийм трал означава риболовно 
средство с тралова мрежа, отворена 
хоризонтално посредством бийм, и 
мрежи, снабдени с вериги, влачени по 
дъното, верижни покрития или верижни 
плъзгачи — цялото съоръжение се 
влачи по дъното от риболовния кораб;

Or. en

Обосновка

Пояснение.
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 2 – буква й а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) Електронна система за 
наблюдение от разстояние (ЕСНР) 
означава система, използвана от 
органите на държавите членки, 
които осъществяват наблюдение 
върху риболовните дейности.

Or. en

Обосновка

Пояснение.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 2 – буква й б) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йб) Оборудване за събиране и 
предаване на данни (CTE) означава 
система, която събира данни и ги 
предава към ЕСНР и която включва 
затворена телевизионна система за 
наблюдение (CCTV), глобална система 
за позициониране (GPS), сензори и 
предавателно оборудване. 

Or. en

Обосновка

Пояснение.
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Изменение 17

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 19, параграф 1 
от Регламент 850/98 целият улов на 
запасите от риби, изброени в 
приложение I, се взема и оставя на 
борда на риболовния кораб и се 
разтоварва на суша в съответствие с 
графика, изложен в посоченото 
приложение, освен в случаите, когато 
изхвърлената от тези запаси риба 
има висока степен на оцеляване или 
когато тежестта за рибарите от 
това да отделят нежеланите видове 
от улова за отделна обработка е 
неоправдано голяма.

1. Чрез дерогация от член 19, параграф 1 
от Регламент (ЕО) № 850/98 целият улов 
на запасите от риби, изброени в 
приложение I, се взема и оставя на 
борда на риболовния кораб и се 
разтоварва на суша в съответствие с 
графика, изложен в посоченото 
приложение.

Or. en

Обосновка

Предложената формулировка е неясна. Изменението пояснява значението на 
разпоредбата.

Изменение 18

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Задължението за разтоварване на 
сушата на целия улов съобразно 
параграф 1 не се прилага за риба от 
запаси със степен на оцеляване, с 
оглед на която освобождаването й би 
било от полза за устойчивото 
запазване на запасите. Когато се 
освобождава риба от такива запаси, 
ограничено количество риба от запас, 
който няма висока степен на 
оцеляване, може да се освобождава 
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същевременно, ако тежестта за 
рибарите, свързана с отделянето на 
тази риба от улова с цел отделно 
третиране, е твърде голяма. 

Or. en

Обосновка

Оценката на това дали даден вид може да бъде освободен трябва да бъде направена 
във връзка с това, което е в полза за устойчивото съхранение на видовете, а не във 
връзка с реалния процент на оцелели риби. Възможно е дори, ако процентът на 
оцелели риби е по-нисък от 50%, освобождаването на уловени млади индивиди да 
помогне за възстановяването на вида. За да се извлече подобна полза за запазването 
на даден вид, трябва да бъде прието, че някои видове риба, които не биха оцелели при 
освобождаване, могат да бъдат освободени в същото време.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1 и чрез дерогация от член 19, 
параграф 1 от Регламент 850/98 при 
риболов със съоръжения с размер на 
окото на мрежата равно на или по-малко 
от 32 mm целият улов на запаси, 
включително запаси, за които не се 
прилага задължението за 
разтоварване на сушата, се взема и 
оставя на борда на риболовния кораб и 
разтоварва на суша.

2. Без да се засягат разпоредбите на 
параграф 1 и чрез дерогация от член 19, 
параграф 1 от Регламент 850/98 при 
риболов със съоръжения с размер на 
окото на мрежата равно на или по-малко 
от 32 mm целият улов на запаси, 
включително запаси, които не са 
посочени в приложение 1, се взема и 
оставя на борда на риболовния кораб и 
разтоварва на суша.

Or. en

Обосновка

Изменението пояснява разпоредбата.
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Изменение 20

Предложение за регламент
Член 3 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове за изменение на 
приложение І въз основата на постигнат 
напредък по отношение на научната 
информация или когато тежестта за 
рибарите е доказано несъразмерна с 
ползите за тях. Посочените 
делегирани актове се приемат в 
съответствие с член 16.

4. Комисията е оправомощена да приема 
делегирани актове за изменение на 
приложение І въз основата на постигнат 
напредък по отношение на научната 
информация. Комисията също така е 
опълномощена да приема делегирани 
актове, които определят запасите от 
риба, които могат да бъдат 
освобождавани с оглед на 
устойчивото съхранение на видовете, 
и до каква степен риба от запаси, 
които нямат висока степен на 
оцеляване, може да се освобождава 
същевременно с риба от запаси с 
висока степен на оцеляване. 
Посочените делегирани актове се 
приемат в съответствие с член 16.

Or. en

Обосновка

Очаква се делегирането на Комисията на правомощието да внася изменения в 
приложение I да се използва за добавяне на видове в списъка и за премахване на даден 
вид от списъка, единствено ако са налице редица недвусмислени научни препоръки, че 
всичката риба от даден запас, уловена чрез който и да било от методите на улов, би 
се радвала на висок процент на оцеляване. Освен това е необходимо да се подкрепи 
решението на рибарите дали могат да изхвърлят риба с висок процент на оцеляване. 
Комисията следва да има правомощие да приема също така делегирани актове в 
подкрепа на подобни решения, взети от рибарите.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Целият улов на запас, посочен в член
3, извършен от риболовни кораби на 

1. Целият улов на запас, посочен в член 
3, извършен от риболовни кораби на 
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Съюза, се приспада от квотите, 
прилагани спрямо държавата членка на 
знамето за въпросния запас или група от 
запаси, без оглед на мястото на 
разтоварване.

Съюза, се приспада от квотите, 
прилагани спрямо държавата членка на 
знамето по отношение на района, в 
който е бил осъществен уловът, за 
въпросния запас или група от запаси, 
без оглед на мястото на разтоварване.
Уловът на запас,който е посочен в 
приложение I и представлява по-
малко от два процента от целия улов, 
се приспада от квотите за запаса, 
който представлява основния улов. 
Уловът на повече от един запас също 
може да се приспадне от квотите за 
главния улов, при положение че 
общото количество от другите 
запаси не надхвърля 5 % от основния 
улов.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 8 правилата в глава II важат и за риболова, извършен в други райони. 
По тази причина трябва да бъде пояснено, че уловът бива приспаднат от квотите, 
приложими към районите, където той е бил осъществен. По този начин могат да 
бъдат приспаднати най-много 5% от основния улов.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки гарантират, че за 
риболовните кораби, извършващи 
риболовна дейност в Скагерак, е 
налична квотата за запаси, предмет на 
задължението за разтоварване на улова, 
който може да са уловили, като се има 
предвид вероятният състав на улова на 
кораба.

2. Държавите членки гарантират, че за 
риболовните кораби, , плаващи под 
тяхно знаме и извършващи риболовна 
дейност в Скагерак, е налична
увеличена до известно равнище квота
за запаси, предмет на задължението за 
разтоварване на улова, който може да са 
уловили, като се има предвид 
вероятният състав на улова на кораба и 
фактът, че разтовареният улов ще 
бъде по-голям при непроменена 
смъртност.
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Or. en

Обосновка

Задължението в член 2 е задължение на държавата на знамето. При разпределянето 
на квотите държавите членки следва да вземат предвид, че настоящият регламент 
няма за цел да понижи смъртността. Съответно квотите следва да бъдат по-високи, 
за да позволят целият улов да бъде разтоварен.

Изменение 23

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато за запаси има определен 
минимален референтен размер за 
опазване, предмет на член 3, 
продажбата на улова на такъв запас под 
минималния референтен размер за 
опазване се ограничава с цел 
намаляване и се използва само за 
получаването на рибно брашно, храна за 
домашни любимци или други продукти, 
непредназначени за консумация от 
човека, или за благотворителни цели.

1. Когато за запаси има определен 
минимален референтен размер за 
опазване, предмет на член 3, 
продажбата на улова на такъв запас под 
минималния референтен размер за 
опазване се ограничава с цел 
намаляване и се използва само за 
получаването на рибно брашно, храна за 
домашни любимци или други продукти, 
непредназначени за консумация от 
човека.

Or. en

Обосновка

Не е удачно млади екземпляри да бъдат продавани за благотворителни цели. Би било 
възможно да се измени разпоредбата, така че младите екземпляри риба да могат да 
бъдат давани за благотворителна цел, но тъй като не съществува подобна традиция 
в държавите членки около Скагерак, подобна разпоредба не би имало място в 
настоящия регламент.

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Тралове с минимален размер на 
окото, по-малък от 32 mm, могат да се 

б) Тралове с минимален размер на окото
32 мм или по-малко могат да се 
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използват, при условие че поне 50 % от 
улова на борда се състои от един или 
повече пелагични или индустриални 
видове.

използват при риболов на пелагични и 
индустриални видове риба; ако обаче 
уловът на борда, в който и да било 
момент на риболовния рейс, се състои 
от по-малко от 80 % от един или 
повече пелагични или индустриални 
видове, риболовният кораб се връща в 
пристанището.

Or. en

Обосновка

Следва да бъде пояснено, че тралове с минимален размер на окото 32 мм или по-малко 
могат да се използват единствено при риболов на пелагични и индустриални видове 
риба. Прагът за това каква част от улова трябва да се състои от пелагични и 
индустриални видове е увеличен на 80 %. 

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Риболовен кораб с обща дължина 12 
метра или повече има инсталирана на 
борда изцяло действаща система
ЕСНР, състояща се от достатъчно на 
брой затворени телевизионни 
системи за наблюдение (CCTV), 
камери на борда, система за глобално 
позициониране (GPS) и сензори, за да 
му бъде позволено да напусне 
пристанището.

2. Системата ЕСНР се базира на 
автоматичен контрол, използващ 
софтуер за разпознаване. Данните 
могат да бъдат запаметявани 
единствено в системата ЕСНР и 
подлежат на човешки контрол само 
при неизправности.

Or. en

Обосновка

За да се ограничи намесата в неприкосновеността на личния живот на рибарите, 
контролът на събраните данни от страна на системата ЕСНР е автоматизиран и 
единствено в случаи на нередности данните следва да бъдат запаметени в системата 
и разгледани внимателно от човешко око. Това не пречи на рибарите да запаметяват 
информацията и да я използват за лични цели, като мониторинг на риболовното 
усилие с цел оптимизиране на улова.
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Изменение 26

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Параграф 2 се прилага съобразно 
следния график:

3. Ако не бъдат установени 
нередности при автоматичния 
контрол, риболовната дейност се 
счита за извършена в съответствие с 
настоящия регламент по отношение 
на всички аспекти, контролирани от 
системата ЕСНР.

a) от 1 януари 2014 г. за риболовни 
кораби на Съюза с обща дължина 15 
метра или повече;
б) от 1 юли 2015 г. за риболовни 
кораби на Съюза с обща дължина 12 
метра или повече.

Or. en

Обосновка

Когато автоматичният контрол не установи нередности, данните трябва да бъдат 
изтрити и се счита, че риболовната дейност е спазила правилата по отношение на 
всички аспекти, контролирани от системата ЕСНР.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 11 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията е оправомощена да приема 
актове за изпълнение по следните 
аспекти на ЕСНР: надеждност на 
системата, спецификации на системата, 
данни, които трябва да се записват и 
обработват, наблюдение на 
използването на ЕСНР или други 
елементи, необходими за 
функционалността на системата. 
Посочените актове за изпълнение се 

4. Без да се засягат параграфи 2 и 3 на 
настоящия член, Комисията е 
оправомощена да приема актове за 
изпълнение по следните аспекти на 
ЕСНР: надеждност на системата, 
спецификации на системата, данни, 
които трябва да се записват и 
обработват, наблюдение на 
използването на ЕСНР или други 
елементи, необходими за 
функционалността на системата. 
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приемат в съответствие с член 17. Посочените актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с член 17.

Or. en

Обосновка

Делегирането не би упълномощило Комисията да изменя разпоредбите на параграф 1 
на този член.

Изменение 28

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 11a
Оборудване за събиране и предаване на 

данни
1. Държавите членки могат да 
предоставят облаги във вид на квоти 
на риболовни кораби, които по 
собствена воля са инсталирали 
система СТЕ на борда.

Or. en

Обосновка

Системата ЕСНР е системата, управлявана от съответната държава членка.  
Държавата членка може да предоставя облаги във вид на квоти по отношение на 
риболовни кораби, оборудвани със системи за комуникация със системата ЕСНР.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)  – параграф 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените в параграф 1 облаги 
могат да бъдат получени от 
риболовни кораби, които поемат 
задължението да събират 
информация и да я прехвърлят в 
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системата ЕСНР, дори когато 
извършват риболовна дейност в 
части на Скагерак, които не попадат 
в юрисдикцията на нито една 
държава членка.

Or. en

Обосновка

За получаване на допълнителни квоти корабите трябва да предоставят информация 
на системата ЕСНР, когато извършват риболовна дейност и в норвежката част на 
Скагерак.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)  – параграф 3 

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предвиждат 
риболовните кораби, които не са 
изпълнили задълженията, посочени в 
членове 3−8, в повече от един случай 
да инсталират на борда си система 
СТЕ, преди да им да се разреши 
отново да напуснат пристанището.

Or. en

Обосновка

Ако бъде разкрито, че риболовен кораб не спазва забраната за изхвърляне, посочена в 
настоящия регламент, съответните органи на държавата членка налагат 
задължение корабът да бъде оборудван с CCTV камери, GPS и сензори за комуникация 
със системата ЕСНР.

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 11 а (нов)  – параграф 4 

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Риболовните кораби, които в повече 
от един случай не са изпълнили 
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задълженията, посочени в членове 
3−8, не могат да получат облаги 
съгласно параграф 1.

Or. en

Обосновка

Ако бъде разкрито, че риболовен кораб не спазва задължението за разтоварване на 
сушата и останалите правила, предвидени в настоящия регламент, не биват 
предоставяни допълнителни квоти. 

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки докладват на 
Комисията за прилагането на настоящия 
регламент на третата година след 
влизането му в сила, а след това — на 
всеки три години.

Държавите членки докладват на 
Комисията за прилагането на настоящия 
регламент до ...*, а след това — на всеки 
три години.

___________

* ОВ моля, въведете дата 18 месеца 
след датата на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Обосновка

Предвид нововъведението всичкият улов да бъде разтоварван на сушата, е разумно да 
се въведе по-кратък срок за докладване.

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценка на плана Оценка на мерките
Въз основа на получените от държавите Въз основа на получените от държавите 
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членки доклади, посочени в член 14, и в 
съответствие с научните препоръки 
Комисията прави оценка на 
въздействието от мерките върху 
засегнатите запаси и рибни ресурси през 
годината, която следва годината, когато 
Комисията получава докладите.

членки доклади, посочени в член 14, и 
препоръка от НТИКР и Регионалния 
консултативен съвет за Северно 
море, и в съответствие с научните 
препоръки Комисията прави оценка на 
въздействието от мерките върху 
засегнатите запаси и рибни ресурси през 
годината, която следва годината, когато 
Комисията получава докладите.

Or. en

Обосновка

Оценката на мерките следва също да бъде извършена въз основа на препоръка от 
НТИКР и Регионалния консултативен съвет за Северно море.

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Посочените в член 3, параграф 4 и 
член 5, параграф 3 правомощия за 
приемане на делегирани актове се 
предоставят на Комисията за
неограничен период от време.

2. Посочените в член 3, параграф 4 и 
член 5, параграф 3 правомощия за 
приемане на делегирани актове се 
предоставят на Комисията за срок 
от три години, считано от …. 
Комисията изготвя доклад относно 
делегирането на правомощия не по-
късно от девет месеца преди 
изтичането на тригодишния срок. 
Делегирането на правомощия се 
продължава мълчаливо за периоди с 
еднаква продължителност, освен ако 
Европейският парламент или 
Съветът не възразят срещу подобно 
продължаване не по-късно от три 
месеца преди изтичането на всеки
период.

___________
* OВ моля, въведете датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент.
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Or. en

Обосновка

Делегирането трябва да бъде ограничено във времето.

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 19 – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В член 11, параграф 1 се добавя 
следната втора алинея: 

1. В член 11, параграф 1 се добавя 
следната втора алинея: 

„Режимът на риболовното усилие, 
посочен в първа алинея, не се прилага за 
Скагерак, считано от 1 януари 2013 г.“

„Режимът на риболовното усилие, 
посочен в първа алинея, не се прилага за 
Скагерак, считано от 1 януари 2014 г.“

Or. en

Обосновка

Адаптиране към новата ефективна дата на задължението за разтоварване на 
сушата.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 1 – буква б) – алинея 2 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Количествата, посочени в параграфи а) 
и б), не надхвърлят:

Количествата, посочени в параграфи а) 
и б), не надхвърлят:

(i) за 2013 г. — 20 % от съответната 
квота; 

(i) за 2014 г. — 20 % от съответната 
квота;

(ii) за 2014 г. — 15 % от съответната 
квота;

(ii) за 2015 г. — 15 % от съответната 
квота;

(iii) от 2015 г. — 10 % от съответната 
квота.

(iii) от 2016 г. — 10 % от съответната 
квота.

Or. en
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Обосновка

Адаптиране към новата ефективна дата на задължението за разтоварване на 
сушата.

Изменение 37

Предложение за регламент
Приложение І – колона 3 – редове 1-15

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 януари 2013 г. 1 януари 2014 г.

Or. en

Обосновка

Адаптиране към новата ефективна дата на задължението за разтоварване на 
сушата.

Изменение 38

Предложение за регламент
Приложение І – колона 3 – редове 16-35

Текст, предложен от Комисията Изменение

1 януари 2015 г. 1 януари 2016 г.

Or. en

Обосновка

Адаптиране към новата ефективна дата на задължението за разтоварване на 
сушата.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията 
От 1986 г. риболовните зони в Скагерак се регулират от международно споразумение. 
Норвегия денонсира споразумението. Денонсирането влезе в сила на 1 ноември 2012 г. 
Договаря се ново ограничено споразумение, но не е сигурно кога ще влезе в сила. В 
хода на консултациите относно риболовните зони през 2010 г. между ЕС и Норвегия 
беше постигната договореност за установяване на работна група, която да прави 
предложения за това, как трябва да се осъществява риболов без съответно 
споразумение. Сред предложенията на работната група беше това за подобряване на 
контрола и прилагането на мерки в риболовните зони в Скагерак, както и за препоръка 
на начини за хармонизиране на разпоредби на ЕС и на Норвегия за технически и 
контролни мерки в зоната извън 4 морски мили от основната брегова линия. 
Препоръките на работната група бяха включени в протокола, съгласуван между ЕС и 
Норвегия в Берген, от 2 декември 2011 г. Предложението за регламент се основава 
отчасти на постигнатото споразумение. 

Становище на докладчика
Основната цел на предложението е въвеждането на забрана за изхвърляне на улова в 
Скагерак. Текущият ред, при който в някои случаи значителна част от общия улов се 
изхвърля обратно в морето, е най-трудно понятен за обществеността и най-трудно 
подкрепим в Общата политика в областта на рибарството. Това, че напълно пригодна 
риба се изхвърля в морето във времена, когато се борим за изхранването на 
населението на земята, се счита за непонятно и дори неморално. 
Предложението въвежда задължение за разтоварване на сушата и подкрепящите го 
правила, необходими за контрола и инспекцията на това, че задължението се спазва. 
Основният инструмент за законодателя да принуди гражданите да спазват правилата, 
които създава, е това, те да се считат за справедливи и честни. Хората желаят да 
спазват законите, но го правят с нежелание, ако ги считат за несправедливи. Основното 
средство за превръщането на забраната за изхвърляне на улова в Скагерак в 
справедлива сделка – възможностите за риболов, квотите – е извън правомощията на 
Европейския парламент. 
1) Влизане в сила

Комисията предложи задължението за разтоварване на сушата да влезе в сила на 1 
януари 2013 г. Тъй като то е тясно свързано с правилата относно квотите, то следва да 
влезе в сила в началото на квотна година. Тъй като няма да е възможно правилата да са 
въведени преди края на настоящата година, те следва да влязат в сила на 1 януари 2014 
г. 
2) Географски обхват 

Споразумението между Норвегия и ЕС означава, че риболовът в Скагерат се регулира 
от правилата на крайбрежната държава. Регламентът излага правилата, приложими по 
отношение на областите на Скагерат, които попадат в рамките на юрисдикцията на 
Дания и Швеция.  Той ще бъде приложим за всички плавателни съдове, които 
осъществяват риболов в тези области, включително съдове от Норвегия. Съответно, 
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плавателни съдове на ЕС ще подлежат на норвежки правила, когато осъществяват 
риболов в тази част от Стагерак, която е част от юрисдикцията на Норвегия. 

3) Задължение за разтоварване на сушата на целия улов
Предложението включва задължение за разтоварване на риба от общо 25 вида, 
посочени в приложение 1 на регламента. Риба от тези видове, обаче, може да се 
освобождава или пуска обратно в морето, ако е вероятно да има висока степен на 
оцеляване. При все това, точната степен на оцеляване не е толкова важна; решаващият 
елемент следва да бъде това, дали ще бъде в полза за устойчивото съхранение на 
видовете, ако уловът бъде освободен. Наред с това, ако основният улов може да се 
освобождава или пуска обратно в морето, някои риби, които нямат висока степен на 
оцеляване, могат да бъдат пуснати в същото време, ако отделянето им ще бъде в твърде 
голяма тежест за рибарите.   Комисията има правомощия за приемане на делегирани 
актове в подкрепа на решението на рибарите по този въпрос. 
4) Квоти съобразно новите правила

Целта на регламента не е да промени смъртността на рибата в Скагерак. Това е въпрос, 
регулиран в многогодишните планове. С въвеждането на задължението за разтоварване 
на брега, квотите, ДКУ ще станат това, което буквално означават. При задължение за 
разтоварване, цялата уловена риба (без да се прилага изключение) се разтоварва на 
брега. Понастоящем ДКУ по същество означава общ допустим улов.  В резултат на 
това, ДКУ следва да се коригират, така че да представляват това, което е реалният улов 
в Скагерак преди изхвърляне. Липсва надеждна информация относно това, колко риба 
реално се изхвърля, но е ясно, че повишаването на ДКУ следва да е значително. 

5) Въпроси, преди всичко свързани с пелагичните видове риболов
Специфичните условия за пелагичните видове риболов повдигат редица въпроси. 
Първият е, че правилото, че целият улов следва да се изчислява спрямо квотите, може 
да е непрактично във връзка с обработката на улова в рамките на пелагичния и 
индустриалния риболов. Следва да се въведе ограничително правило по отношение на 
смесения улов, което да позволи на рибарите, при ясни условия, да броят целия улов 
спрямо квотата на основния улов. За да се възползват от това правило, може да се 
наложи рибарите да въведат CTE. Ако не оборудват съдовете си по този начин, е 
възможно да се наложи да сортират напълно улова си. Друг въпрос е използването на 
тралове, които са специфични за този аспект от отрасъла. Прагът, който се прилага, 
когато такива тралове се използват, следва да се повиши на 80%. 
6) Обработка на младите екземпляри риба 

Не е удачно млади екземпляри да бъдат продавани за благотворителни цели. Би било 
възможно да се измени разпоредбата, така че младите екземпляри риба да могат да 
бъдат давани за благотворителна цел, но тъй като не съществува подобна традиция в 
държавите членки около Скагерак, подобна разпоредба няма място в настоящия 
регламент. 
7) Електронна система за наблюдение от разстояние

Направено е предложение държавите членки на знамето на кораби, извършващи 
риболовна дейност в Скагерак, да въведат и използват електронна система за 
наблюдение от разстояние (ЕСНР). Тази част от предложението е разумна. 
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Важен е въпросът относно това как се осъществява контролът в рамките на ЕСНР. 
Традиционният начин е записът и останалата информация да бъдат изпратени на 
централния орган, управляващ ЕСНР, и да бъдат внимателно разгледани от служители. 
Модерният софтуер за разпознаване обаче би позволил автоматичен контрол на 
информацията. Това би означавало, че софтуерът сканира записа от конвейерната 
линия или друго място, където уловът бива качен на борда, разпознава вида, броя и 
размера на рибата и контролира дали риба от видовете, посочени в приложение 1, не 
напуска кораба. Вследствие човешкият контрол на записа и на останалата информация, 
предоставени на ЕСНР, може да бъде ограничен само до случаи, в които автоматичният 
контрол не може да изключи нередности. Освен това би било необходимо за органа, 
управляващ ЕСНР, да запази в такива случаи информацията, предоставена от СТЕ. 
Това би оказало благоприятно въздействие върху неприкосновеността на личния живот 
на рибарите и върху разходите на органа, управляващ ЕСНР. Рибарите следва винаги да 
имат възможност да запазят информацията за собствени цели. Данните могат например 
да им помогнат да извършват точни промени в риболовното си усилие и да постигнат 
максимална печалба. Подобна система би довела до далеч по-малка намеса в 
неприкосновеността на личния живот на рибарите. Освен това качеството на 
автоматичния контрол трябва да бъде такова, че внимателното разглеждане да бъде 
окончателно. Ако не бъдат установени нередности при автоматичния контрол, се счита, 
че риболовният рейс е спазил правилата, доколкото те биват контролирани от ЕСНР. В 
резултат на това рибарите, които спазват закона, биха получили от органите печат, 
удостоверяващ, че всичко е в ред, още при разтоварването на рибата. 

8) Оборудване за събиране и предаване на данни
Комисията предложи задължаването на всички кораби с дължина 12 метра или повече 
да инсталират оборудване за събиране и предаване на данни на ЕСНР (СТЕ). СТЕ би 
включвало телевизионна система в затворен кръг (CCTV) , глобална позиционираща 
система (GPS), сензори и предаватели. Подобно задължение повдига редица въпроси 
както относно икономическата тежест за отрасъла, така и - и може би преди всичко -
във връзка с аспектите, свързани със зачитането на неприкосновеността на личния 
живот на рибарите. 

Във връзка с проблема относно икономическата тежест въпросът дали и до каква 
степен съфинансирането на инсталирането на оборудване на борда на корабите е 
възможно е от основно значение. Не е предоставяна ясна информация, но беше заявено, 
че съфинансирането ще бъде възможно и че би възлизало на приблизително 50 %. 
Позициите във връзка с въпроса на въвеждане на ЕСНР са заети като се предполага, че 
тази информация е достоверна. 

Дори и икономическата тежест за рибарите да бъде смекчена, притесненията относно 
неприкосновеността на личния живот са толкова големи, че СТЕ следва да бъде 
въвеждана преди всичко на доброволни начала. Единствено по отношение на кораби, 
които са били разкрити, че в няколко случая не спазват новите правила, би било 
пропорционално налагането на задължение. В такива случаи националните органи 
следва да могат да задължават собствениците на кораби да инсталират СТЕ или да 
останат в пристанището. 
Въпреки това, ако собствениците на кораби оборудват своите кораби със СТЕ, ползите 
от гледна точка на обществото ще са повече от една. В този контекст следва да бъдат 
предоставени допълнителни стимули освен съфинансирането на тези, които инсталират 
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СТЕ. Би било справедливо да се разпределят допълнителни квоти между рибарите, 
които приемат новите правила и са готови да го покажат, инсталирайки система СТЕ. 

Доброволна система също така би дала възможност на законодателя да не разглежда 
въпросите относно размера на корабите и кога задължението следва да влезе в сила. Би 
могло да се предостави възможност на отделните собственици на кораби да оценят 
ползите и да решат дали желаят да оборудват своите кораби със СТЕ или не. 

Освен това необходимостта от традиционни контролни мерки следва да бъде по-малка 
по отношение на кораби със система СТЕ. Докато се събират контролни такси за улов, 
следва да има възможност да се прави разлика по отношение на това дали даден кораб 
разполага с подобно оборудване или не. Дори и да не се събират контролни такси 
фактът, че корабите, оборудвани със СТЕ, ще бъдат контролирани по-рядко, би бил от 
полза за рибарите. Контролните мерки, освен че отнемат време, могат да окажат 
въздействие върху цената, която може да бъда получена за рибата. 

Освен това фактът, че автоматичният контрол би бил окончателен, следва да даде 
възможност на рибарите да докажат още при разтоварването на сушата, че уловът е 
„без изхвърляне“ и това обикновено би довело до по-високи цени. По отношение 
специално на пелагичните видове риболов рибарите, които инсталират СТЕ, биха 
имали възможност да се възползват от специалните правила относно смесения улов. 
Същото би важало за рибари, които извършват риболовна дейност както в Скагерак, 
така и в други води, от чиито квоти следва да бъде приспаднат уловът.


