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Изменение 63
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3 a) Общата политика в областта на 
рибарството трябва да стреми към 
насърчаването на високо равнище на 
заетост в сектора на рибарството и 
аквакултурата, към подобряване на 
условията на работа на рибарите и
на работещите в аквакултурата, 
като им осигурява адекватна степен 
на социална защита и като 
гарантира по конкретен начин 
лоялната и справедлива конкуренция с 
третите страни и с държавите 
членки на Съюза, без да допуска 
изкривявания на конкуренцията, 
произлизащи от прекомерките 
различия в заплащането на труда. В 
това отношение общата политика в 
областта на рибарството определя 
условия с оглед хармонизиране на 
социалното законодателство, 
приложимо за работещите в морето.

Or. fr

Изменение 64
Riikka Manner

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 

(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 
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прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. относно 
опазването и управлението на 
трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси от 4 
август 1995 г. (Споразумение на ООН за 
рибните запаси). 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, 

прилагане на разпоредбите на 
Конвенцията на ООН по морско право 
от 10 декември 1982 г. относно 
опазването и управлението на 
трансгранично преминаващите и 
далекомигриращите рибни запаси от 4 
август 1995 г. (Споразумение на ООН за 
рибните запаси). 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. Член 66 от 
петата част на Конвенцията на ООН 
по морско право също така задължава 
държавите членки да спазват някои 
разпоредби с 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 
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действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
посочените международни актове.

тези международни актове. Когато 
държавите членки приемат мерки за 
опазване и управление, за които са били 
оправомощени в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, 
действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
посочените международни актове.

Or. fi

Изменение 65
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 66
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 67
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(10) Важно е управлението на общата 
политика в областта на рибарството да 
се ръководи от принципите на доброто 
управление. Те включват вземане на 
решения въз основа на най-добрите 
налични научни препоръки, широко 
участие на всички заинтересовани 
страни на национално, регионално и 
местно равнище в изготвянето, 
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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.

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.

Or. es

Изменение 68
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr
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Изменение 69
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 
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.

(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 
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.

Or. fr

Изменение 70
Luís Paulo Alves

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 
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концентрират около риболовни 
полета и подводни възвишения. Това 
са зони, уязвими в биологично-
географско отношение и трябва да се 
опазват, достъпът до тях да е 
ограничен и да се експлоатират в 
зависимост от наличните в тях 
ресурси.

Or. pt

Изменение 71
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(15) Морските биологични ресурси 
около 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.

Or. fr

Изменение 72
Riikka Manner

Предложение за регламент
Съображение 15 а (ново)
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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 основе върху 
оценка на положението на 
популацията във всеки воден басейн. 
Според него морският риболов, който 
не прави разлика между популациите, 
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.

Or. fi

Изменение 73
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

планове, отразяващи спецификата на 
отделните морски басейни и
различните риболовни дейности.

Or. fr

Изменение 74
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(18) Необходими са мерки за 
намаляване на нивата на нежелан и 
изхвърлян улов. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор.

Or. fr

Изменение 75
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) Необходими са мерки за 
намаляване и премахване на сегашните 

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

сегашните високи нива на нежелан и 
изхвърлян улов. Нежеланият и 
изхвърляният улов представляват 
съществена загуба и застрашават 
устойчивата експлоатация на морските 
биологични ресурси и морските 
екосистеми, както и финансовата 
жизнеспособност на риболовния сектор.
Следва да се установи и постепенно 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.

Or. es

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 76
María Irigoyen Pérez

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 
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предварителна оценка на дела от 
запасите за всяка държава членка и 
като се отчита риболовния 
капацитет, с който тя разполага.

Or. es

Изменение 77
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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.

Or. fr

Изменение 78
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Държавите-членки следва да 
получат разрешение да приемат мерки 
за опазване и управление в своите зони 
от 12 морски мили, като тези мерки са 
приложими към всички риболовни 
кораби на ЕС, при условие че когато се 
прилагат за риболовни кораби на други 
държави-членки, те са 
недискриминационни, проведени са 

(27) Държавите членки следва да 
получат разрешение да приемат мерки 
за опазване и управление в своите зони 
от 12 морски мили и в зоната от 100 
морски мили около най-отдалечените 
региони, в рамките на 
изключителната им икономическа 
зона, като тези мерки са приложими към 
всички риболовни кораби на ЕС, при 
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предварителни консултации с другите 
заинтересовани държави-членки и 
Съюзът не е приел конкретни мерки за 
опазване и управление в рамките на 
съответната зона от 12 морски мили.

условие че когато се прилагат за 
риболовни кораби на други държави 
членки, те са недискриминационни, 
проведени са предварителни 
консултации с другите заинтересовани 
държави членки и Съюзът не е приел 
конкретни мерки за опазване и 
управление в рамките на съответната 
зона;

Or. fr

Изменение 79
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 27 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pt

Изменение 80
Alain Cadec

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 

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

Or. fr

Изменение 81
Patrice Tirolien

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 

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

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

Or. fr

Изменение 82
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(29) Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
следва да бъде въведена система за 
прехвърляеми риболовни концесии, 
която да се приема доброволно от 
всяка държава членка, за по-голямата 
част от управляваните запаси в рамките 



AM\905399BG.doc 17/63 PE491.301v01-00

BG

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

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

Or. pt

Изменение 83
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 29 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29а) Евентуалното прилагане на 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии неизбежно ще доведе до 
приватизация на възможностите за 
риболов и подчиняването им на 
търговски интереси, както и до 
съсредоточаване на печалбите към 
големите предприятия и плавателни 
съдове; във връзка с това е необходимо 
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да се опазват и защитават 
дребномащабният риболов и 
крайбрежният риболов, които 
представляват основна гаранция за 
заетост и икономическа дейност в 
крайбрежните райони.

Or. pt

Изменение 84
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 85
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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 
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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.

управлението на възможностите за 
риболов в посока към риболовната 
промишленост и да се гарантира, че 
рибарите, които се оттеглят от сектора, 
няма да разчитат на публична 
финансова помощ в рамките на общата 
политика в областта на рибарството.

Or. pt

Изменение 86
Alain Cadec

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 87
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Специфични характеристики и 
социално-икономическата уязвимост на 
някои дребномащабни флотове

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

обосновават приемането на 
доброволна основа от държавите 
членки на система за прехвърляеми 
риболовни концесии. Системата на 
прехвърляеми риболовни концесии 
следва да се прилага за запасите, за 
които са разпределени възможности за 
риболов.

Or. pt

Изменение 88
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 31 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 89
Patrice Tirolien

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 

(36) Въз основа на многогодишна 
програма на Съюза държавите-членки 
следва да управляват и предоставят 
събраните научни данни на съответните 
крайни потребители. Също така 
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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.

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.

Or. fr

Изменение 90
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Изменение 91
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 39 а (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 92
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 41 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41 а) Следва да се гарантира 
прозрачна рамка за всички 
консултации в областта на риболова , 
провеждани между Съюза и 
съседстващи с него трети страни, с 
оглед пристъпването към търговия и 
разпределяне на възможностите за 
риболов или предоставянето на 
взаимен достъп за корабите им до 
съответстващите им води.

Or. fr

Изменение 93
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Съображение 45

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 94
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

независимо дали тези продукти са 
произведени в Съюза или в трети 
страни, 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.
Разпоредбите на общата организация 
на пазара на продукти от риболов и 
аквакултури следва да съобразява 
вноса на продукти от риболов и 
аквакултури с международно 
признатите социални и екологични 
норми.

Or. fr

Изменение 95
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

(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; също така 
общата организация на пазара на 
продукти от риболов и аквакултури 
следва да гарантира условия за 
равностойна конкуренция за всички 
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цялата снабдителна верига. 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.

Or. pt

Изменение 96
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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 съвета и да промени
зоните на компетентност на 
съществуващите съвети, по-специално 
предвид особеностите на Черно море и 
на най-отдалечените региони.

Or. fr

Изменение 97
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Съображение 54 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(54а) Като продължение на насоките 
на Комисията относно принципите 
на регионализация и на 
субсидиарност, за да могат 
заинтересованите страни да се 
включат по-тясно и за да се отдаде 
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специално внимание на 
чувствителния характер на 
особеностите на НОР, за тях следва 
да се създаде регионален 
консултативен съвет.

Or. pt

Изменение 98
Rosa Estaràs Ferragut

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 експлоатация 
на живите водни ресурси, която 
улеснява рибарството и аквакултурата,
при дългосрочни и устойчиви 
екологични, икономически и социални 
условия, като допринася за 
конкурентоспособността на сектора, 
както и за социалната закрила и 
подобряването на заетостта и 
качеството на живот в рибарските и 
аквакултурните райони.

Or. es

Обосновка

Социално-икономическите аспекти би трябвало да заемат по-важно място в целите 
на общата политика в областта на рибарството вместо да се оставят на заден 
план.

Изменение 99
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част I – член 2 – параграф 1
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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 
на рибарските общности в 
различните региони на Съюза и за
наличността на хранителни доставки.

Or. pt

Изменение 100
Rosa Estaràs Ferragut

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 2020 г. да 
гарантира, винаги когато е възможно,
че експлоатацията на живите морски 
биологични ресурси осигурява 
възстановяването и поддържането на 
популациите на улавяните видове около
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов.

Or. es

Обосновка

Целта за постигане на максимален устойчив улов, предложена от Комисията, не е 
реалистична и би могла да доведе до адаптиране на флота със сериозни последствия, 
ето защо е необходимо да се предвидят по-осъществими цели.
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Изменение 101
Alain Cadec

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 
поддържането или възстановяването
на популациите на улавяните видове на
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов в срок до 2020 г..

Or. fr

Изменение 102
Luís Paulo Alves

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 в 
зависимост от наличните ресурси с 
грижа за равни възможности за 
всички и с цел ограничено въздействие 
на риболовните дейности върху 
морската екосистема.

Or. pt
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Изменение 103
Vasilica Viorica Dăncilă

Предложение за регламент
Част I – член 2 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. 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.

Or. ro

Изменение 104
James Nicholson

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.

Or. en

Изменение 105
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част I – член 3 – алинея 1 – буква а)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) премахване на нежелания улов на 
запасите от търговски и нетърговски
видове и постепенно въвеждане на 
гаранции, че всеки улов на такива 
запаси се разтоварва на сушата, като е 
необходима компенсация надолу по 
веригата поради трудностите, 
предизвикани от политиката за 
забрана на изхвърлянето на улов;

Or. pt

Изменение 106
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част I – член 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

a) значително намаляване на 
нежелания улов на запасите от 
търговски видове;

Or. fr

Изменение 107
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част I – член 3 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) предотвратяване и намаляване на 
нежелания улов на запасите от 
търговски видове и постепенно 
въвеждане на гаранции, че всеки улов на 
такива запаси се разтоварва на сушата;
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Or. es

Обосновка

Следва да се предотвратява и намалява нежеланият улов.

Изменение 108
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част I – член 3 – алинея 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 ефективни 
риболовни дейности в рамките на 
икономически жизнеспособен и 
конкурентен риболовен сектор, при 
гарантиране на условия на 
балансирана конкуренция в рамките 
на търговията с продукти от риболов 
и аквакултури с трети страни;

Or. fr

Изменение 109
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част I – член 3 – алинея 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 ефективни 
риболовни дейности в рамките на 
икономически устойчив и конкурентен 
риболовен сектор, като се отчита 
необходимостта да се осигури 
бъдещето на сектора;

Or. pt
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Изменение 110
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част I – член 3 – алинея 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 ефективни
и устойчиви риболовни дейности от 
социална и икономическа гледна 
точка в рамките на икономически 
жизнеспособен и конкурентен 
риболовен сектор;

Or. es

Изменение 111
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част I – член 3 – алинея 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 
справедлив жизнен стандарт 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;

Or. es

Изменение 112
Rosa Estaràs Ferragut

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

Or. es

Изменение 113
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част I – член 4 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

а) 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 
всяка риболовна зона, на всеки флот и 
всеки риболовен ресурс;

Or. pt

Изменение 114
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част I – член 4 – алинея 1 – буква а а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) отчитане на особеностите на 
различните рибарски райони 
посредством регионален подход;
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Or. es

Изменение 115
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част I – член 4 – алинея 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;

Or. es

Изменение 116
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част I – член 4 – алинея 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 на 
мерките;

Or. fr

Изменение 117
María Irigoyen Pérez

Предложение за регламент
Част I – член 4 – алинея 1 – буква г)
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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 във всички етапи от планирането 
до прилагането и оценката на мерките;

Or. es

Изменение 118
Patrice Tirolien

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

Or. fr

Изменение 119
Riikka Manner

Предложение за регламент
Приложение I – член 5 – параграф 1 – тире 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

„морски биологични ресурси“ са 
наличните и достъпни живи морски 
видове, включително анадромните и 
катадромните видове през всички 
стадии на жизнения им цикъл,

„морски биологични ресурси“ са 
наличните и достъпни живи морски 
видове,

Or. fi
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Обосновка

Анадромните видове, които се размножават в сладки води, не са стриктно 
погледнато, „морски биологични видове“.

Изменение 120
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част I – член 5 – алинея 1 – тире 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

„прехвърляеми риболовни концесии“ 
са отменимите права на даден 
потребител върху конкретна част от 
възможностите за риболов, 
отпуснати на държава-членка или 
установени в плановете за 
управление, приети от държава-
членка в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/200634, които 
титулярят може да прехвърля на 
други допустими титуляри на такива 
прехвърляеми риболовни концесии,

заличава се

Or. fr

Изменение 121
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част I – член 5 – алинея 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;

Or. es
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Изменение 122
Luís Paulo Alves

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 регистрирани в пристанищата на 
посочените острови. Ограниченията не 
се прилагат за кораби на Съюза, които 
традиционно извършват риболов в 
посочените води, доколкото тези 
кораби не надвишават традиционно 
упражняваното риболовно усилие.
Държавите членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

3. Във водите до 100 морски мили от 
изходните линии на Азорските острови, 
Мадейра и Канарските острови и в 
риболовните полета и подводните 
възвишения отвъд 100 морски мили 
от тях, съответните държави членки 
могат от 1 януари 2013 г. до 
31 декември 2022 г. да ограничат 
риболова до кораби, които са 
регистрирани в пристанищата на 
посочените острови. Поддържането на 
достъп за кораби на Съюза, които 
традиционно извършват риболов в 
посочените води, зависи от 
устойчивостта на рибните запаси.
Държавите членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

Or. pt

Изменение 123
Patrice Tirolien

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 
регистрирани в пристанищата на 
посочените острови. Ограниченията не 

3. Във водите до 100 морски мили от 
изходните линии на най-отдалечените 
региони на Съюза съответните 
държави-членки могат от 1 януари 2013 
г. до 31 декември 2022 г. да ограничат 
риболова до кораби, които са 
регистрирани в пристанищата на 
посочените региони. Ограниченията не 
се прилагат за кораби на Съюза, които 
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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.

могат да докажат, че традиционно 
извършват риболов в посочените води, 
доколкото тези кораби не надвишават 
традиционно упражняваното риболовно 
усилие. Държавите-членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

Or. fr

Изменение 124
Alain Cadec

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 
регистрирани в пристанищата на 
посочените острови. Ограниченията не 
се прилагат за кораби на Съюза, които 
традиционно извършват риболов в 
посочените води, доколкото тези кораби 
не надвишават традиционно 
упражняваното риболовно усилие. 
Държавите-членки уведомяват 
Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф.

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

Or. fr

Изменение 125
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IІІ – член 7 – алинея 1 – буква ж)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

ж) приемане на мерки, позволяващи 
значително намалявани на нежелания
улов от запаси от търговски видове;

Or. fr

Изменение 126
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IІІ –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 на нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

Or. fr

Изменение 127
James Nicholson

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,
както и всички количествено 
определени източници на несигурност.

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
като се отчитат всички количествено 
определени източници на несигурност.

Or. en
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Обосновка

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

Изменение 128
Rosa Estaràs Ferragut

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. 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.

Or. es

Изменение 129
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Многогодишните планове 
предвиждат до 2020 г. да се извърши 
адаптиране на процента на смъртността 
от риболов по начин, позволяващ 
възстановяването и поддържането на 
запасите около нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов, доколкото 
е възможно.
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Or. es

Изменение 130
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Многогодишните планове 
предвиждат до 2020 г. да се извърши 
адаптиране на процента на смъртността 
от риболов по начин, позволяващ 
възстановяването и поддържането на 
запасите на нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов.

Or. fr

Изменение 131
James Nicholson

Предложение за регламент
Част IІІ – дял II – член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Многогодишните планове 
предвиждат до 2015 г. да се извърши 
адаптиране на процента на смъртността 
от риболов по начин, който се стреми 
към възстановяването и поддържането 
на запасите с търговско значение над 
нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов.

Or. en

Обосновка

Постигането на максимален устойчив улов (MSY) до 2015 г. е нереалистично и следва 
да се замени от fMSY и впоследствие, когато е възможно, от bMSY.
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Изменение 132
Rosa Estaràs Ferragut

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 около нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов, 
многогодишните планове предвиждат 
предохранителни мерки с цел да се 
осигури сравнима степен на опазване на 
съответните запаси.

Or. es

Изменение 133
Alain Cadec

Предложение за регламент
Partie III – titre II – article 10 – paragraphe 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.

Or. fr

Изменение 134
James Nicholson
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Предложение за регламент
Част IІІ – дял II – член 11 – алинея 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;

Or. en

Изменение 135
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IІІ – дял II – член 11 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

д) технически мерки, включително 
мерки за значително намаляване на 
нежелания улов;

Or. fr

Изменение 136
Riikka Manner

Предложение за регламент
Част IІІ – дял II – член 11 – алинея 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;

Or. en
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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 137
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – член 11 – алинея 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.

Or. es

Изменение 138
James Nicholson

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) механизъм за реагиране при 
непредвидени ситуации.

Or. en

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.
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Изменение 139
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част III – дял II – член 14 – алинея 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 140
Rosa Estaràs Ferragut

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 141
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – Член 15 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr
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Изменение 142
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – член 15 – параграф 1 – буква а) – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) най-късно от 1 януари 2014 г.: а) най-късно от 1 януари 2024 г.:

Or. es

Обосновка

Премахването на нежелания улов трябва да се предхожда от преходен период от 
поне десет години с цел да се даде достатъчно време за екипиране на корабите с по-
селективни риболовни уреди.

Изменение 143
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – член 15 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) най-късно от 1 януари 2025 г.: треска, 
мерлуза, морски език;

Or. es

Обосновка

Премахването на нежелания улов трябва да се предхожда от преходен период от 
поне десет години с цел да се даде достатъчно време за екипиране на корабите с по-
селективни риболовни уреди.

Изменение 144
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – член 15 – параграф 1 – буква в)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

в) най-късно от 1 януари 2026 г.: пикша, 
меджид, мегрим, морски дявол, писия, 
морска щука, сайда, сребриста сайда, 
малоуста писия, калкан, 
средиземноморски калкан, синя молва, 
афанопус, гренадир, атлантически 
големоглав, гренландска камбала, менек
и морски костур.

Or. es

Обосновка

Премахването на нежелания улов трябва да се предхожда от преходен период от 
поне десет години с цел да се даде достатъчно време за екипиране на корабите с по-
селективни риболовни уреди. Това не трябва да се отнася до видовете, за които има 
определени ОДУ и квоти.

Изменение 145
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – Член 15 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 15 а
Значително намаляване на 

нежелания улов от запасите от 
търговски видове

1. Европейският парламент и 
Съветът, като взимат предвид 
становището на НТИКР и на 
съответните консултативни съвети, 
както и заключенията на оценките 
на въздействието, имащи за цел да 
анализират причините за нежелания 
улов, определят цели за значително 
намаляване на нежелания улов, 
произлизащ от управлявани запаси на 
търговски видове, като отчитат 
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спецификите на всеки риболовен 
район. Тези цели могат да фигурират 
в изготвените по риболовен район или 
регионална зона многогодишни 
планове 
2. За рибните запаси, определени в 
параграф 1, се определят минимални 
референтни размери за опазване въз 
основа на най-добрите налични 
научни препоръки. Уловът от такива 
рибни запаси, който е под 
минималния референтен размер за 
опазване, може да бъде продаван само 
за цели, различни от консумация от 
човека или да бъде предаван на 
признати благотворителни 
организации.

Or. fr

Изменение 146
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – член 16 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 147
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – член 16 – параграф 2 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2 а. Всяка държава членка решава за 
метода на разпределение на 
възможностите за риболов за 
корабите, плаващи под неин флаг, 
които възможности са й отредени в 
съответствие с общностното 
законодателство. Тя уведомява 
Комисията за избрания метод на 
разпределяне.

Or. fr

Обосновка

Това изменение съпровожда премахването на дял IV, въвеждащ прехвърляемите 
риболовни концесии. На всяка държава членка следва да бъде предоставен изборът на 
метода за разпределяне на отредените й възможности за риболов, съгласно принципа 
на субсидиарност. Това би позволило на държавите членки, които желаят, да 
въведат система за прехвърляеми риболовни концесии.

Изменение 148
Alain Cadec

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

Or. fr

Изменение 149
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IІІ – дял IIІ – глава І – член 17 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. С оглед изготвянето или 
прилагането на изготвените съгласно 
членове 9, 10 и 11 планове, държавите-
членки, които имат пряк интерес от 
съответния риболовен район, 
участват, в тясно сътрудничество с 
консултативните съвети, в 
разработването на технически мерки 
или мерки за опазване, адаптирани 
към спецификите на всеки риболовен 
район.

Or. fr

Изменение 150
James Nicholson

Предложение за регламент
Част IІІ – дял IIІ – глава І – член 17 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Промяната на „може да бъде разрешено“ на „е разрешено“ е от съществено 
значение, ако желаем да постигнем действителна регионализация и действително 
делегиране на правомощия към държавите членки и регионите, с цел да имат 
възможност да приемат свои собствени мерки за опазване.
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Изменение 151
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IІІ –дял IIІ – глава І – член 17 – параграф 2 – встъпителна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки, които имат пряк 
интерес от съответния риболовен 
район, гарантират, в тясно 
сътрудничество с консултативните 
съвети, че мерките за опазване или 
техническите мерки:

Or. fr

Изменение 152
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – глава І – член 17 – параграф 2 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 153
Rosa Estaràs Ferragut

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 

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 
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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.

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
план.

Or. es

Изменение 154
Rosa Estaràs Ferragut

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

Or. es

Изменение 155
James Nicholson

Предложение за регламент
Част IІІ – дял IIІ – глава ІІ – член 21 – параграф 1 – встъпителна част

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 

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на
държавите членки е разрешено да 
приемат мерки в съответствие с тази 
рамка, за да определят техническите 
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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:

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:

Or. en

Изменение 156
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част IІІ –дял II – глава ІІ – член 21 – алинея 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. es

Изменение 157
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част IІІ –дял IIІ – глава ІІ – 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 
държавите-членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 21, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
рамката за технически мерки.

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от 
рамката за технически мерки, като се 
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 три 
месеца след датата на влизане в сила на 
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рамката за технически мерки.

Or. es

Изменение 158
Rosa Estaràs Ferragut

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:

Or. es

Изменение 159
Patrice Tirolien

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.

Or. fr

Изменение 160
Patrice Tirolien
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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.

Or. fr

Изменение 161
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част IV

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

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.
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Изменение 162
James Nicholson

Предложение за регламент
Част IV – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
всяка държава членка на доброволен 
принцип може да създаде система за 
прехвърляеми риболовни концесии за

Or. en

Обосновка

Разпределението на достъп до възможност за риболов трябва да се съобразява с 
местния и националния контекст и във връзка с това прехвърляемите риболовни 
концесии не трябва да представляват изключителна и задължителна система. 
Държавите членки следва да могат да приемат такива системи за предоставяне на 
достъп, които са най-добре пригодени към местните и националните условия.

Изменение 163
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част IV – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г. 
всяка държава членка може да създаде 
доброволно система за прехвърляеми 
риболовни концесии за

Or. pt

Изменение 164
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част IV – член 27 – параграф 1 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; et

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 15 метра или повече; et

Or. fr

Изменение 165
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част IV – член 27 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 15 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.

Or. fr

Изменение 166
Rosa Estaràs Ferragut

Предложение за регламент
Част IV – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Държавите членки могат да включат в 
системата за прехвърляеми риболовни 
концесии риболовни кораби за
традиционен риболов, като уведомят 
Комисията за това.

Or. es

Изменение 167
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves
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Предложение за регламент
Част IV – член 27 – параграф 2 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Системата на прехвърляемите 
риболовни концесии не е приложима 
за най-отдалечените региони; при все 
това компетентните риболовни 
органи трябва да изготвят система 
за управление на капацитета на 
флота и да я представят пред 
комисията за одобрение.

Or. fr

Изменение 168
Younous Omarjee

Предложение за регламент
Част I – член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2 а. Системата на прехвърляемите 
риболовни квоти не се прилага в най-
отдалечените региони.

Or. fr

Изменение 169
Riikka Manner

Предложение за регламент
Част IV – член 27 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Прехвърляемите риболовни 
концесии не се прилагат спрямо 
запасите от анадромни видове.

Or. fi
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Изменение 170
James Nicholson

Предложение за регламент
Част IV – член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. en

Обосновка

Прехвърляемите риболовни концесии следва да се търгуват единствено между 
активно заетите рибари в дадена държава членка.

Изменение 171
James Nicholson

Предложение за регламент
Част IV – член 28 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. При въвеждането на система за 
прехвърляеми риболовни концесии 
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държавите членки следва да 
адаптират своите собствени 
правила, така че да защитават 
интересите на крайбрежния риболов 
и да се предпазят от отрицателните 
аспекти на системата като 
например прекомерно концентриране 
или спекула.

Or. en

Обосновка

Концентрирането и спекулата с риболовните концесии, както и липсата на защита 
на интересите на крайбрежния риболов на регионално равнище създават реална 
заплаха за правилното функциониране на системата за прехвърляеми риболовни 
концесии.

Изменение 172
Alain Cadec

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

Or. fr

Изменение 173
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част V – член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите-членки могат да 
поискат от Комисията да изключи 
риболовните кораби, които са 

заличава се
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включени в система за прехвърляеми 
риболовни концесии, създадена 
съгласно член 27, от установените в 
съответствие с параграф 1 пределни 
граници на риболовния капацитет. В 
този случай пределните граници на 
риболовния капацитет се 
преизчисляват, за да се вземат 
предвид риболовните кораби, които 
не са включени в система за 
прехвърляеми риболовни концесии.

Or. fr

Изменение 174
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част V – член 35 – параграф 3

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

Or. fr

Изменение 175
Patrice Tirolien, Luís Paulo Alves

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. fr

Изменение 176
Rosa Estaràs Ferragut

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.

Or. es

Изменение 177
Riikka Manner

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 от 
организации, представляващи 
риболовните оператори, асоциациите 
за защита на естуарите и
естествените водни пътища и други 
групи по интереси, засегнати от общата 
политика в областта на рибарството.
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Or. fi

Изменение 178
Alain Cadec

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 в 
по-голямата си част от организации, 
представляващи риболовните оператори 
и включват също така други групи по 
интереси, засегнати от общата политика 
в областта на рибарството.

Or. fr

Изменение 179
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru

Предложение за регламент
Приложение III – таблица – ред 1 а (нов)

Текст, предложен от 
Комисията

Изменение

Черно море Географската подзона 
на ГКРСМ, така както 
е определена в 
Резолюция 
ГКРСМ/33/2009/2

Or. en


