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КРАТКА ОБОСНОВКА

Европейският сектор на рибарството произвежда ежегодно 6,4 милиона тона риба. В 
рибарството и в преработвателната промишленост са заети 350 000 души. Приносът на 
сектора за икономическото и социалното благосъстояние на регионите е значителен.

Съществува опасност някои от мерките, предложени от новите регламенти, свързани с 
ОПОР, включително и ЕФМДР, да пенализират рибарите и развитието на европейските 
крайбрежни и морски региони. Нашата комисия трябва също така да следи за 
отчитането на характерните особености на най-отдалечените региони, засегнати в 
голяма степен от тези регламенти.

1. Елементи на реформата, които могат да навредят на развитието на регионите

На първо място новата реформа на ОПОР трябва да гарантира действително 
регионализирано, базирано по места управление, което отчита разнообразието на 
флотовете, риболовните уреди и рибните запаси във всяка страна и риболовна зона.

ОПОР трябва също така да спазва правата на държавите членки върху териториалните 
им води, техните изключителни икономически зони и прилежащото им морско дъно. 
Би било пагубно в името на равенството на достъп до изключителните риболовни зони 
изключителните икономически зони да бъдат „отворени“ за всички общностни и 
извънобщностни флотове. Това би погубило морската екосистема, която трябва да бъде 
опазвана, и икономическата жизнеспособност на общностите на местните рибари.

Важно е също така новата ОПОР да защитава по устойчив начин интересите на 
дребномащабния и крайбрежния риболов, за да се гарантира устойчиво експлоатиране 
на ресурсите и икономическите и социалните условия.

Необходимо е също да се гарантира процъфтяващо бъдеще за рибарския сектор на 
всички европейски морски региони в средносрочен и дългосрочен план, като усилието 
бъде насочено към необходимото възстановяване на рибните запаси. Усилията, които 
трябва да бъдат положени, не са едни и същи за рибарите от Северно море, Карибския 
басейн, Средиземноморието или Индийския океан. Ако Европейската комисия не 
предложи специален и адаптиран подход за всеки басейн, бъдещето на рибарството ще 
бъде изложено на опасност. Докладчикът подкрепя напълно целите на устойчивия 
риболов чрез опазване и възстановяване на ресурсите, тъй като със сегашния 
хищнически ритъм нито една риба или ракообразно няма да останат до 2050 г. за 
търговския риболов.

Несъмнено прекомерният риболов е последствието от лошото управление на рибните 
ресурси, но може да бъде приписан също така на публичните органи. Усилието, което 
следва да се положи за възстановяване на запасите, не трябва да бъде нито за сметка на 
рибарите, нито в ущърб на развитието на морските региони. То трябва да бъде 
колективно поето. Ето защо е необходимо да бъдат въведени механизми за 
обезщетение на трудещите се в сектора на рибарството, които понасят икономическите 
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и социални последствия от плановете за възстановяване, от многогодишното 
управление и от взетите за защита на екосистемите мерки.

Вашият докладчик се противопоставя също така на опитите да бъдат въведени права за 
собственост върху рибните запаси чрез система от прехвърляеми риболовни концесии. 
Икономическите и социалните последици от приватизирането на моретата биха били 
опустошителни.

2. Отчитане на реалното положение с риболова в най-отдалечените региони

По отношение на най-отдалечените региони е безспорно, че принципите и правилата на 
ОПОР са непригодни за реалността там. Член 349 от ДФЕС, който е недостатъчно 
използван в европейските регламенти, трябва изрично да бъде цитиран във всички 
регламенти относно рибарството и най-вече да бъде прилаган. Целта трябва да бъде 
търсенето и прилагането на последователността на европейските политики за всеки 
един от най-отдалечените региони. Комисията не трябва да забравя, че от една страна 
се намираме в морски пространства, поделени с държави членки на Съюза, а от друга 
страна, в най-отдалечените региони морските пространства се поделят с държави от 
АКТБ, в които има различни рибни видове и в които познанията за и състоянието на 
запасите са различни, и в които има различни риболовни практики. Следва да има 
различен подход към риболовните практики според това дали уловът се извършва в 
северното или в южното полукълбо.

Също толкова важно е да бъде създаден Консултативен комитет за най-отдалечените 
региони, който да се състои от три отделени по географски признак подкомитета.
Проява на дискриминация е, че след създаването на КРС Комисията държи настрана 
най-отдалечените региони на Индийския океан и Карибите. В този нов КРС за най-
отдалечените региони трябва да се позволи участието на крайбрежните държави и на 
европейските рибари, действащи в тези зони. Този комитет ще позволи също така на 
ЕС да утвърди своята роля в изграждането на международно управление на риболова,
като това е измерение, което не може да бъде пренебрегвано, тъй като ЕС благодарение 
на своите най-отдалечени региони и отвъдморски страни и територии е най-голямото 
морско пространство в света.

Необходимо е реформата на ОПОР да гарантира оставането в действие на 
специфичните правила за флотите в най-отдалечените региони и да позволи 
подпомагането на подновяването и модернизирането на флота за крайбрежен риболов, 
диференциран според съответните крайбрежия, в зоните, където рибните запаси могат 
да позволят постигането на растеж в отрасъла.

Освен това, реформата на ОПОР трябва да гарантира изключително важното запазване 
на финансовата схема „POSEI Рибарство”, както и разумното взаимодействие между 
ЕФМДР и „POSEI Рибарство”.

ИЗМЕНЕНИЯ
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Комисията по развитие приканва водещата комисия по рибно стопанство да включи в 
доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проект на законодателна резолюция
Съображение 1а (ново)

Проект на законодателна резолюция Изменение

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

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3a) Географското положение на най-
отдалечените региони и спецификата 
на сектора на рибарството в тези 
региони налага общата политика в 
областта на рибарството и 
средствата, свързани с нея, да могат 
да бъдат адаптирани и да се 
адаптират към спецификите, към 
ограниченията, към допълнителните 
разходи и към даденостите, типични 
за тези региони, които коренно се 
различават от останалата част на 
Европейския съюз. В този смисъл член 
349 следва да се използва за 
преследване на характерните за тези 
региони цели и за развитието на 
техния сектор рибарство с цел 
устойчивост, доколкото 
регламентът не е адаптиран към 
един или няколко от тези региони.

Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) Съюзът е договаряща страна по 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. (UNCLOS) и е 
ратифицирал Споразумението на 
Организацията на обединените нации за 
прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. относно 
опазването и управлението на 
трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси от 4 

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

август 1995 г. (Споразумение на ООН за 
рибните запаси). Той също така е приел 
Споразумението за насърчаване на 
спазването на международните мерки за 
опазване и управление от риболовните 
кораби в открито море на 
Организацията по прехрана и земеделие 
към ООН от 24 ноември 1993 г. 
(Споразумението за съответствие на 
ФАО). В тези международни 
инструменти се предвиждат най-вече 
задължения за опазване, в това число 
задължения за предприемане на мерки 
за опазване и управление, 
предназначени за запазването или 
възстановяването на морските ресурси 
на нива, позволяващи максимален 
устойчив улов, както в морските зони 
под национална юрисдикция, така и в 
открито море, и за сътрудничество с 
други държави с тази цел, както и 
задължения за широко прилагане на 
подхода на предпазливост при 
опазването, управлението и 
използването на рибните запаси; 
предвиждат се също така задължения за 
постигане на съвместимост между 
мерките за опазване и управление в 
случаите, когато морските ресурси са в 
морски зони с различен юридически 
статус, и задължения за надлежно 
отчитане на другите видове законно 
използване на моретата. Във връзка с 
това създаването на Консултативен 
комитет за най-отдалечените 
региони, който да се състои от три 
подкомитета (Югозападни води, води 
на Югозападния Индийски океан и 
води на басейна на Антилите –
Гвиана) би могло също да даде 
положителен принос за тези цели в 
международни води, където 
прекомерният риболов и незаконният 
улов са реален проблем в световен 
мащаб. Член 66 от петата част на 
Конвенцията на ООН по морско право 
също така задължава държавите 
членки да спазват някои разпоредби с 
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оглед на опазването на рибните 
запаси от анадромни видове. Общата 
политика в областта на рибарството 
следва да подпомага ЕС в правилното 
изпълнение на неговите международни 
задължения по силата на тези 
международни актове. Когато 
държавите членки приемат мерки за 
опазване и управление, за които са били 
оправомощени в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, 
действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
посочените международни актове.

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) По време на Световната 
конференция относно биологичното 
разнообразие през 2010 г. в Нагоя 
Европейският съюз и неговите 
държави членки се ангажираха да 
водят борба срещу намаляването на 
биологичното разнообразие. Беше 
приета десетгодишна стратегическа 
програма за опазване на световното 
биологично разнообразие, за сектора 
на рибарството целите се отнасят 
(1) за устойчивото управление и 
използването на рибата и 
безгръбначните, като се прилага 
екосистемният подход, за да се 
избегне прекомерният риболов, 
използвайки мерки за възстановяване 
за всички изчерпани или застрашени 
видове и избягвайки отрицателното 
въздействие на риболова върху 
уязвимите морски екосистеми; (2)
устойчивото управление на зоните за 
аквакултурата; (3) опазването на 
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генетичното разнообразие на 
култивираните растения, на 
животните, отглеждани за 
стопански цели, и на домашните 
животни, както и на техните диви 
разновидности, като се намали до 
минимум генетичната им ерозия; (4)
защитата до 2020 г. на поне 10% от 
крайбрежните и морските зони.

Изменение 6

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.

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 

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

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

Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11) Общата политика в областта на 
рибарството следва изцяло да обръща 
внимание, когато е приложимо, на 
здравето на животните, хуманното
отношение към тях и безопасността на 
храните и фуражите.

(11) Общата политика в областта на 
рибарството следва изцяло да обръща 
внимание, когато е приложимо, на 
здравето на животните, доброто
отношение към тях и безопасността на 
храните и фуражите.

Изменение 9

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) При прилагане на общата политика 
в областта на рибарството следва да се 
отчитат взаимодействията с други 
аспекти на морското дело, които са 
предмет на интегрираната морска 

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

политика, и да се взема предвид 
взаимовръзката между всички въпроси, 
свързани с океаните и моретата,
граничещи с европейската 
територия, включително морското 
пространствено планиране. Следва да се 
осигури съвместимост и интеграция 
между управлението на различните 
секторни политики в басейните на
Атлантическия океан, Индийския 
океан, Балтийско море, Северно море, 
Келтско море, Бискайския залив и 
иберийското крайбрежие, Средиземно 
море и Черно море.

Изменение 10

Предложение за регламент
Съображение 14 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Необходимо е в рамките на 
интегрираната морска политика и 
общата политика в областта на 
рибарството да се признаят 
особеностите на най-отдалечените 
региони (НОР), по-конкретно на 
онези, които нямат континентален 
шелф и чиито ресурси се 
концентрират около риболовни 
полета и подводни възвишения. Тези 
биологично-географски уязвими зони и 
достъпът до тях трябва да се 
опазват и да се експлоатират в 
зависимост от наличните в тях 
ресурси.

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

около най-отдалечените региони
следва да продължат да се ползват със 
специална защита и при отчитане на 
структурното, социалното и 
икономическото положение на 
островите, тъй като тези ресурси 
допринасят за запазването на местната 
икономика. Следователно трябва да 
останат в сила ограниченията за някои 
риболовни дейности в тези води, 
отнасящи се до риболовни кораби, 
които са регистрирани в пристанищата 
на най-отдалечените региони по 
смисъла на член 349 и член 355, 
параграф 1 от ДФЕС. Въпреки това 
най-отдалечените региони, които 
пожелаят, трябва да  могат да 
запазят предоставената им 
възможност да разрешават, в 
рамките на споразумения, кораби на 
съседни трети държави да извършват 
риболов в териториалните води при 
условие че цялото разтоварване на 
улова се извършва в техните 
пристанища. 

Изменение 12

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15а) Следва да се обърне особено 
внимание на опазването на дивата 
сьомга в Балтийско море.
Международният съвет за изследване 
на морето оценява, че запасите от 
дива сьомга не са на устойчиви 
равнища. Според Международния 
съвет за изследване на морето е 
необходимо регулирането на запасите 
от дива сьомга да се основава на 
оценка на положението на 
популацията във всеки воден басейн.
Според него морският риболов, който 
не прави разлика между популациите, 
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значително затруднява връщането на 
сьомгата към зоните за хвърляне на 
хайвер в реките, откъдето е 
произлязла. Възстановяването на по-
големи запаси от дива сьомга е много 
важно също от гледна точка на 
слабонаселените региони, 
разположени в Северна Европа, тъй 
като дивата сьомга е много важен 
ресурс за жителите на северните 
речни басейни и за регионалната 
икономика.

Изменение 13

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 14

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 

(18) Необходими са мерки за
предотвратяване, чрез кампании за 
повишаване на осведомеността, и за
намаляване, доколкото е възможно, на 
сегашните високи нива на нежелан и 
изхвърлян улов. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
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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.

биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор.
Следва да се установи и постепенно и 
планирано 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.

Обосновка

Премахването на изхвърляния улов, което трябва да взема предвид спецификата на 
различните риболовни райони, следва да се извършва постепенно, по план и в 
достатъчно дълъг срок.

Изменение 15

Предложение за регламент
Съображение 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(22) Предвид несигурната икономическа 
ситуация, в която се намира риболовния 
сектор, и обстоятелството, че много
крайбрежни и островни общности са 
зависими от него, трябва да се
преразгледа понятието за 
относителна стабилност и да се
гарантира стабилността на 
риболовните дейности, както и
социално-икономическата 
жизнеспособност на сектора и 
регионите, които зависят от него,
посредством разпределяне на 
възможностите за риболов между 
държавите членки, основаващо се на 
предварителна оценка на дела от 
запасите за всяка държава членка и 
като се отчита риболовния 
капацитет, с който тя разполага.

Изменение 16
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Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 
прехвърляеми риболовни концесии, 
която да се приема доброволно от 
всяка държава членка, за по-голямата 
част от управляваните запаси в рамките 
на общата политика в областта на 
рибарството по отношение на всички 
кораби с дължина 15 метра или повече и 
всички други кораби с теглени уреди.
Държавите-членки могат да изключат 
корабите с дължина под 15 метра, 
различни от кораби с теглени уреди, от 
системата на прехвърляеми риболовни 
концесии. Тази система следва да 
подпомогне регулирането на
капацитета на флота, когато има 
идентифицирано състояние на 
свръхексплоатация, и постигането на 
по-добри икономически резултати, като 
в същото време се установи сигурна в 
правно отношение и специална 
прехвърляема риболовна концесия на 
годишните възможности за риболов на 
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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.

съответната държава-членка. Тъй като 
морските биологични ресурси 
представляват общо благо, 
прехвърляемите риболовни концесии 
следва само да установят потребителски 
права върху част от годишните 
възможности за риболов на дадена 
държава членка, които могат да бъдат 
прекратени в съответствие с 
установените правила.

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(31) Специфичните характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове
обосновават приемането на 
доброволна основа от държавите 
членки на система за прехвърляеми 
риболовни концесии. Системата на 
прехвърляеми риболовни концесии 
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концесии следва да се прилага за 
запасите, за които са разпределени 
възможности за риболов.

следва да се прилага за запасите, за 
които са разпределени възможности за 
риболов.

Изменение 20

Предложение за регламент
Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Предвид основно занаятчийския
характер на риболова в най-
отдалечените региони, следва на 
компетентните регионални органи да 
бъде предоставена възможността да 
предвидят подходящата система за 
управление на капацитета на 
флотовете, регистрирани в 
пристанищата на тези региони.

Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 22
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Предложение за регламент
Съображение 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(37) Необходимо е подобряване на 
научните познания в областта на 
рибарството посредством национални 
програми за събиране на данни в 
областта на рибарството и програми за 
научни изследвания и иновации, 
осъществявани съвместно с други
държави членки, както и чрез 
инструментите за научни изследвания и 
иновации, увеличаването на 
човешките ресурси, експертните 
познания и финансовата помощ на 
Съюза.

Изменение 23

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) ЕС следва да поощрява постигането 
в международен план на целите на 
общата политика в областта на 
рибарството. За тази цел той следва да 
се стреми към подобряване на работата 
на регионалните и международните 
организации, полагащи усилия за 
съхраняване и управление на 
международните рибни запаси, като 
насърчава вземането на решения въз 
основа на научните препоръки, по-
доброто спазване на правилата, по-
голямата прозрачност и засиленото
участие на заинтересованите страни, и 
като предприема мерки за борба с 
нелегалния, недекларирания и 
нерегулирания (ННН) риболов.

(38) ЕС следва да поощрява постигането 
в международен план на целите на 
общата политика в областта на 
рибарството. За тази цел той следва да 
се стреми към подобряване на работата 
на регионалните и международните 
организации, полагащи усилия за 
съхраняване и управление на 
международните рибни запаси, като 
насърчава вземането на решения въз 
основа на научните препоръки, по-
доброто спазване на правилата, по-
голямата прозрачност и гарантира 
ефективното участие на 
заинтересованите страни, и като 
предприема мерки за борба с 
нелегалния, недекларирания и 
нерегулирания (ННН) риболов.
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Изменение 24

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(39) Сключените с трети държави 
споразумения за устойчиво рибарство 
следва да гарантират, че риболовната 
дейност на Съюза във водите на трети 
държави се ръководи от най-добрите 
налични научни препоръки, като 
същевременно се осигурява устойчива 
експлоатация на морските биологични 
ресурси. Тези споразумения, които 
осигуряват права за достъп в замяна за 
финансово участие от Съюза, следва да 
допринасят за създаването на 
висококачествена рамка за управление, 
за да се гарантират по-специално 
ефикасни мерки за наблюдение, контрол 
и надзор. В рамките на тези 
споразумения риболовната дейност 
на корабите на Европейския съюз 
следва да не води до намаляване на 
риболовната дейност, упражнявана 
от рибарите на държавите, с които 
са подписани тези споразумения, 
нито до обедняването им.

Изменение 25

Предложение за регламент
Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) При сключване на споразумения 
за устойчив риболов с трети 
държави, споделящи един и същ 
морски басейн с даден най-отдалечен 
регион, Съюзът следва да се стреми 
към справедливо разпределяне на 
ресурсите, благоприятстващо 
развитието на сектора на 
рибарството в тези региони.
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Изменение 26

Предложение за регламент
Съображение 41 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 27

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(47) Необходимо е да се засили 
конкурентоспособността на сектора на 
рибарството и аквакултурата в ЕС и да 
се отправи призив за опростяване в 
подкрепа на по-доброто управление на 
отрасловите дейности по 
производството и предлагането на 
пазара, като се гарантира 
реципрочност на търговския обмен с 
трети държави, така че да се 
осигурят равнопоставени условия за 
всички на пазара на ЕС, не само от 
гледна точка на устойчивостта на 
риболова, но също така и на 
санитарния контрол; общата 
организация на пазара на продукти от 
риболов и аквакултури следва да 
гарантира условия за равностойна 
конкуренция за всички такива продукти, 
предлагани на пазара, независимо дали 
тези продукти са произведени в Съюза
или в трети държави, да оптимизира 
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избора на потребителите посредством 
по-добра информация, да подкрепя 
отговорното потребление и да 
подобрява икономическите познания и 
осведоменост за пазарите на Съюза по 
цялата снабдителна верига.
Разпоредбите на общата организация 
на пазара на продукти от риболов и 
аквакултури следва да подчиняват 
вноса на продукти от риболов и 
аквакултури на спазването на  
международно признатите социални 
и екологични норми.

Изменение 28

Предложение за регламент
Съображение 48

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Общата организация на пазарите 
следва да бъде прилагана в 
съответствие с международните 
ангажименти на Съюза, по-специално 
по отношение на разпоредбите на 
Международната търговска 
организация. Успехът на общата 
политика в областта на рибарството 
изисква ефективна система на контрол, 
инспекции и правоприлагане, 
включително борба срещу ННН 
риболова. С цел да се гарантира 
спазването на правилата на общата 
политика в областта на рибарството 
следва да се създаде система на Съюза 
за контрол, инспекции и 
правоприлагане.

(48) Успехът на общата политика в 
областта на рибарството изисква 
ефективна система на контрол, 
инспекции и правоприлагане, 
включително борба срещу ННН 
риболова. С цел да се гарантира 
спазването на правилата на общата 
политика в областта на рибарството 
следва да се създаде система на Съюза 
за контрол, инспекции и 
правоприлагане.
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Изменение 29

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) Счита за целесъобразно Комисията 
да бъде оправомощена чрез делегирани 
актове да създаде два нови 
консултативни съвети и да промени 
зоните на компетентност на 
съществуващите съвети, по-специално 
предвид особеностите на Черно море и 
на най-отдалечените региони. Всички 
морски басейни следва да бъдат 
обхванати от консултативни съвети.

Изменение 30

Предложение за регламент
Част I – член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Общата политика в областта на 
рибарството гарантира, че дейностите, 
свързани с рибарството и аквакултурата, 
осигуряват дългосрочни и устойчиви 
екологични, икономически и социални 
условия и допринасят за сигурността, 
за социалната закрила, за заетостта 
и качеството на живота на рибарите 
и рибарските общности в различните 
региони на Съюза, за 
конкурентоспособността на 
риболовния и аквакултурния отрасъл, 
както и за наличността и качеството 
на хранителните доставки
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Изменение 31

Предложение за регламент
Част I - член 2 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Общата политика в областта на 
рибарството прилага подхода на 
предпазливост към управлението на 
рибарството и има за цел до 2017 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.

Изменение 32

Предложение за регламент
Част I – член 2 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Общата политика в областта на 
рибарството прилага екосистемен 
подход към управлението на 
рибарството като свой основен 
принцип, за да гарантира устойчивостта 
на рибарството и да се опазва 
устойчиво морското биологично 
разнообразие и екологичната 
жизнеспособност на водите в 
зависимост от наличните ресурси с 
грижа за равни възможности за 
всички и с цел ограничено въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема.

Изменение 33

Предложение за регламент
Част I – член 2 – параграф 3 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(3а) Трябва да е възможно да се 
извлече полза от събрания 
професионален опит и традиции на 
рибарските райони, с цел създаване на 
нови специализации с оглед устойчиво 
развитие и подобряване на 
качеството на живот в тези райони 
и привличане на младите хора към 
тази област на дейност.

Изменение 34

Предложение за регламент
Част I – член 2 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Общата политика в областта на 
рибарството е застъпник на 
регионален подход, който позволява 
на държавите членки да разработват 
и прилагат планове за управление.

Изменение 35

Предложение за регламент
Част I – член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) осигуряване на условия за устойчиви 
и ефективни риболовни дейности от 
социална, икономическа и екологична 
гледна точка в рамките на 
икономически жизнеспособен и 
конкурентен риболовен сектор, предвид 
необходимостта да се осигури 
бъдещето на този сектор при 
гарантиране на условия на 
балансирана конкуренция в рамките 
на търговията с продукти от риболов 
и аквакултури с трети държави;
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Изменение 36

Предложение за регламент
Част I – член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

г) принос към установяването на 
достоен жизнен стандарт и достойни 
приходи на лицата, които зависят от 
риболовните дейности, като се вземат 
предвид трудностите, свързани с 
икономическите, социалните и 
географските обуславящи фактори 
като например тези в островните и 
най-отдалечените региони;

Изменение 37

Предложение за регламент
Част I – член 3 – параграф 1 – буква е а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) признаване на значението на 
крайбрежния и традиционния 
риболов и добива на миди и 
ракообразни за задържане на 
популациите, създаване на блага и 
гарантиране на устойчив модел на 
експлоатация.

Изменение 38

Предложение за регламент
Част I - член 4 - алинея 1 - буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) ясно определяне на отговорностите на 
равнище ЕС, както и на регионално и 
национално равнище;

a) ясно определяне на отговорностите на 
равнище ЕС, както и на регионално и 
национално равнище, с цел осигуряване 
на децентрализирано управление в 
близост, което да отчита контекста 
и особеностите на всяка държава, на 
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всяка риболовна зона, на всеки флот и 
всеки риболовен ресурс, като винаги се 
търси вертикалното многостепенно 
управление;

Изменение 39

Предложение за регламент
Част I – 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, 
като се предвиждат, ако е 
необходимо, поетапно изпълнение и 
преходни периоди;

Изменение 40

Предложение за регламент
Част I – 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) широко участие на заинтересованите 
страни, по-специално посредством 
консултативните съвети, във всички 
етапи от планирането до прилагането и 
оценката на мерките;

Изменение 41

Предложение за регламент
Част I – член 5 – алинея 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

–„води на Съюза“ са водите под 
суверенитета или юрисдикцията на 
държавите-членки с изключение на 
водите, граничещи с териториите, 
посочени в приложение II към 
Договора;

– не се отнася за българския текст
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Изменение 42

Предложение за регламент
Част I – член 5 – параграф 1 – тире 20а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „крайбрежен и традиционен 
риболов“ е риболовът, извършван от 
кораби с дължина под 15 метра или 
излизащи в морето за по-малко от 24 
часа;

Изменение 43

Предложение за регламент
Част I - член 6 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовните кораби на Съюза имат 
равен достъп до водите и ресурсите във 
всички води на Съюза, освен тези, 
посочени в параграфи 2 и 3, при 
спазването на мерките, приети в 
съответствие с част III.

1. Риболовните кораби на Съюза имат 
равен достъп до водите и ресурсите във 
всички води на Съюза, освен тези, 
посочени в параграфи 2 и 3, при 
спазването на мерките, приети в 
съответствие с част III и различни от 
водите на най-отдалечените региони, 
така, както са определени в член 349 
от Договора.

Изменение 44

Предложение за регламент
Част II – член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

3. Във водите до 100 морски мили от 
изходните линии и в риболовните 
полета и подводните възвишения 
отвъд 100 морски мили във всички 
най-отдалечени региони на Съюза, 
съответните държави членки могат от 1 
януари 2013 г. до 31 декември 2022 г. да 
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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.

ограничат риболова до кораби, които са 
регистрирани в пристанищата на 
посочените региони. Поддържането на 
достъп за кораби на Съюза, които 
могат да докажат, че традиционно 
извършват риболов в посочените води, 
зависи от устойчивостта на рибните 
запаси. Държавите членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

Изменение 45

Предложение за регламент
Част III - дял II - член 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. 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. В тези 
планове се вземат под внимание 
социално-икономическите аспекти, 
които предполагат необходимите 
мерки за опазване и предвиждат 
обезщетения за рибарите и местните 
икономики с цел да не се вреди на 
развитието на крайбрежните и 
морските райони.

Изменение 46

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

4. Многогодишните планове се 
основават на най-добрите налични 
научни данни и използват подхода на 
предпазливост по научно обоснован 
начин в случай на ограниченост на 
наличните данни и методи за оценка, и 
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както и всички количествено 
определени източници на несигурност.

като се отчитат всички количествено 
определени източници на несигурност.

Обосновка

Многогодишните планове следва да се основават единствено на принципа на 
предпазливост при липсата на най-добрите налични научни данни.

Изменение 47

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – Член 9 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. При прилагането и определянето 
на многогодишните планове се 
отчита необходимостта от 
поетапно осъществяване на 
съответното адаптиране, като се 
избягва налагането на твърде кратки 
срокове, освен в спешни случаи, и след 
осъществяване на проучване на 
социално-икономическото 
въздействие, което трябва да е 
отворено за участие на 
заинтересованите страни.

Изменение 48

Предложение за регламент
Част IІІ – дял II – член 10 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Изменение 49
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Предложение за регламент
Част IІІ – дял II – член 11 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) конкретни срокове за постигане на 
количествените цели;

г) конкретни и реалистични срокове за 
постигане на количествените цели;

Изменение 50

Предложение за регламент
Част IІІ – дял II – член 11 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) конкретни мерки и цели за 
сладководния етап от жизнения цикъл 
на анадромните и катадромните видове;
конкретни мерки за определяне на 
устойчивия риболов на анадромните 
видове, запас по запас;

Обосновка

Риболовът на анадромни видове, без разлика между запасите, не е селективен и във 
връзка с това следва да се обърне специално внимание на неговото ограничаване и на 
приемането на мерки, посредством които ОПОР да гарантира жизнеспособността 
на различните запаси.

Изменение 51

Предложение за регламент
Част IІІ – дял II – член 11 – параграф 1 – буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) мерки, предназначени за 
смекчаване на социалните и 
икономическите последици в 
тяхната област на прилагане.

Изменение 52

Предложение за регламент
Част IІІ – дял II – член 11 – параграф 1 – буква й а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) механизъм за реагиране при 
непредвидени ситуации.

Обосновка

Управлението на биологичните ресурси на даден регион може да се промени към добро 
или към лошо относително бързо. Това се потвърждава от опита на регионите с 
многогодишните планове, които поради настоящите правила, на които липсва 
гъвкавост, не са пригодени към състоянието на ресурсите, нито към 
съществуващите възможности за тяхното експлоатиране.

Изменение 53

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – член 14 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) отчитат социално-
икономическите последици от 
приемането на тези мерки.

Изменение 54

Предложение за регламент
Част IІІ – дял IIІ – глава І – член 17 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за опазване, приети в 
съответствие с многогодишни 
планове

Мерки за опазване и технически мерки, 
изготвени на регионално равнище

Изменение 55

Предложение за регламент
Част III – дял III – глава I – член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В рамките на многогодишен план, 
установен съгласно членове 9, 10 и 11, 

1. В рамките на многогодишен план, 
установен съгласно членове 9, 10 и 11, 
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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.

на държавите членки, след 
консултация с регионалните 
организации, отговарящи за 
рибарството, се разрешава да приемат, 
в тясно сътрудничество с 
компетентните консултативни 
съвети, 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. 

Изменение 56

Предложение за регламент
Част III – дял III – глава I – член 17 – параграф 2 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) вземат предвид предложенията, 
направени от регионалните 
консултативни съвети.

Изменение 57

Предложение за регламент
Част IІІ –дял IIІ – глава І – член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, като 
се отчитат предложенията, 
направени от регионалните 
консултативни съвети, ако 
държавите-членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок, 
определен във всеки многогодишен 



AD\905615BG.doc 33/42 PE489.430v02-00

BG

план.

Изменение 58

Предложение за регламент
Част IІІ –дял IIІ – глава І – член 20 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерки за опазване на запаси, обхванати 
от многогодишен план, като се 
отчитат предложенията, направени 
от регионалните консултативни 
съвети, ако:

Изменение 59

Предложение за регламент
Част III – дял III – глава I – член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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, след консултация със 
съответните регионални 
организации, отговарящи за 
управлението на рибарството, 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, които са 
несъвместими със или неподходящи за 
осъществяването на целите,
престават да действат.
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Изменение 60

Предложение за регламент
Част III – дял III – глава II – член 21 – встъпително изречение

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, 
след консултация с регионалните 
организации, отговарящи за 
управлението на рибарството, на 
държавите членки е 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:

Изменение 61

Предложение за регламент
Част III – дял III – глава II – член 21 – алинея 1 – буква га) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) вземат предвид предложенията, 
направени от регионалните 
консултативни съвети.

Изменение 62

Предложение за регламент
Част III – дял III – глава II – член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от 
рамката за технически мерки, като се 
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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.

отчитат предложенията, направени 
от регионалните консултативни 
съвети, ако държавите-членки, които 
имат разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 21, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до 
шест месеца след датата на влизане в 
сила на рамката за технически мерки. 

Изменение 63

Предложение за регламент
Част IІІ –дял IIІ – глава ІІ – член 24 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
технически мерки, като се отчитат 
предложенията, направени от 
регионалните консултативни съвети,
ако въз основа на оценката, извършена 
съгласно член 23, бъде преценено, че 
мерките на държава-членка:

Изменение 64

Предложение за регламент
Част III – дял III – глава II – член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 след консултация със 
съответните регионални 
организации, отговарящи за 
управлението на рибарството, имат за 
цел да осигурят изпълнението на целите 
на рамката за технически мерки. След 
приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата-
членка, които са несъвместими със 
или неподходящи за осъществяването 
на целите, престават да действат.
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Изменение 65

Предложение за регламент
Част IІІ –дял IV – член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки на държавите членки, 
приложими за зоната от 12 морски мили

Мерки на държавите членки, 
приложими за зоната от 12 морски мили 
и в зоната от 100 морски мили около 
най-отдалечените региони.

Изменение 66

Предложение за регламент
Част IІІ –дял IV – 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 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, и в 
зоната от 100 морски мили около най-
отдалечените региони, в рамките на 
изключителната им икономическа 
зона, 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.

Изменение 67

Предложение за регламент
Част IV
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Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Обосновка

Премахването на прехвърляемите риболовни концесии се придружава от нов параграф 
в член 16, който позволява на всяка държава членка да избере метода за разпределяне 
на възможностите за риболов, в съответствие с принципа на субсидиарност. Това би 
позволило на държавите членки, които желаят, да въведат система за прехвърляеми 
риболовни концесии.

Изменение 68

Предложение за регламент
Част V – член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Държавите-членки въвеждат мерки 
тогава, когато това се окаже 
необходимо, за адаптиране на 
риболовния капацитет на своите флоти с 
цел постигане на ефективно равновесие 
между риболовния капацитет и техните 
възможности за риболов.

Изменение 69

Предложение за регламент
Част IV – член 34 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Изменение 70

Предложение за регламент
Част V – член 35 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

заличава се

Изменение 71

Предложение за регламент
Част VII – дял I – член 39 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. Позициите на Съюза в 
международните организации в 
областта на рибарството и РОУР се 
основават на най-добрите налични 
научни препоръки, както и на 
становищата на регионите, на 
консултативните съвети и на 
съответните регионални организации 
за управление на рибарството, за да се 
гарантира, че риболовните ресурси се 
поддържат или възстановяват над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов и че позициите на 
регионите, консултативните съвети 
и регионалните организации за 
управление на рибарството надлежно 
се вземат под внимание и се 
изразяват.

Изменение 72

Предложение за регламент
Част VII – дял II – член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Риболовните кораби на Съюза улавят 
единствено излишъка от допустимия 
улов, определен от третата държава 

2. Риболовните кораби на Съюза улавят 
единствено излишъка от допустимия 
улов, определен от третата държава 
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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 
гарантира, че риболовните ресурси се 
запазват над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

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 
гарантира, че риболовните ресурси се 
запазват над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов и за да се 
гарантира на рибарите от трети 
държави, засегнати от тези 
споразумения, че това не ограничава 
техния риболовен капацитет.

Изменение 73

Предложение за регламент
Част XII – член 52 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Консултативният съвет, който 
ще бъде създаден за най-отдалечените 
региони, ще бъде разделен на 3 секции:
секция Карибски басейн, обхващаща 
Гваделупа, Мартиника, Гвиана;
секция Югозападен Индийски океан, 
обхващаща Реюнион и Майот, и 
накрая секция Макаронезия, 
обхващаща Канарските острови, 
Азорските острови и Мадейра.

Изменение 74

Предложение за регламент
Член XII – член 52 – член 53 – параграф 1 – буква в a) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) да се представят препоръки и 
предложения на Комисията по 
отношение на позициите, които тя 
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ще защитава в РОУР.

Изменение 75

Предложение за регламент
Част XII – член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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. 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 и при 
вземането на решения отчитат 
препоръките, направени от 
регионалните консултативни съвети.

Изменение 76

Предложение за регламент
Част XII – член 53 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато Комисията предвижда да 
вземе нови мерки относно консултативен 
съвет или да регламентира риболовния 
басейн на такъв съвет, тя иска 
предварително неговото становище.

Изменение 77

Предложение за регламент
Част XII – член 54 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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 
основно от организации, 
представляващи риболовните 
оператори, и включват също 
природозащитни организации и 
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организации за защита на 
биологичното многообразие, както и 
други групи по интереси, засегнати от 
общата политика в областта на 
рибарството, и асоциации за защита 
на естуарите и естествените водни 
пътища, като за наблюдатели могат 
да бъдат приети третите държави 
или организациите, представляващи 
сектора на рибарството на трети 
държави от съответния морски 
басейн.

Изменение 78

Предложение за регламент
Приложение III – първа колона – пети ред

Текст, предложен от Комисията Изменение

Югозападни води Югозападни води, води на 
Югозападния Индийски океан и води 
на Антилите – Гвиана

Изменение 79

Предложение за регламент
Приложение III – втора колона – пети ред

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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, води на Югозападния 
Индийски океан и води на Антилите –
Гвиана
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