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ИЗМЕНЕНИЯ

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 взеха предвид член 349 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

Or. fr

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Общата политика в областта на 
рибарството 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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Or. fr

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 3а (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.

Or. fr

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 

(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. 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 
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действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
посочените международни актове.

свръхуловът и незаконният улов са 
реален проблем в световен мащаб.
Общата политика в областта на 
рибарството следва да подпомага ЕС в 
правилното изпълнение на неговите 
международни задължения по силата на 
тези международни актове. Когато 
държавите-членки приемат мерки за 
опазване и управление, за които са били 
оправомощени в рамките на общата 
политика в областта на рибарството, 
действията им следва да бъдат в пълно 
съответствие с международните 
задължения за опазване и 
сътрудничество, предвидени в 
посочените международни актове.

Or. fr

Изменение 5

Предложение за регламент
Съображение 5а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5а) По време на Световната 
конференция в Нагоя за биологичното 
разнообразие през 2010 г. 
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 свръхуловът, използвайки 
мерки за възстановяване за всички 
изчерпани или застрашени видове и 
избягвайки отрицателното 
въздействие на риболова върху 
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уязвимите морски екосистеми; (2) 
устойчивото управление на зоните за 
аквакултурата; (3) опазването на 
генетичното разнообразие на 
културните растения, на 
животните, отглеждани за 
стопански цели, и на домашните 
животни 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.

Or. fr

Изменение 6

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. 

Or. fr

Изменение 7

Предложение за регламент
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr
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Изменение 8

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 9

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, 

(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, като тази 
защита се разшири за Гваделупа, 
Гвиана, Майот и Реюнион, тъй като 
тези ресурси допринасят за запазването 
на местната икономика. Следователно 
трябва да останат в сила ограниченията 
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които са регистрирани в пристанищата 
на Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови.

за някои риболовни дейности в тези 
води, отнасящи се до риболовни кораби, 
които са регистрирани в пристанищата 
на Азорските острови, Мадейра и 
Канарските острови, и да останат в 
сила стриктните ограничения за 
дейностите, свързани с риболова във 
водите на Гваделупа, Гвиана, 
Мартиника, Майот и Реюнион за 
риболовните кораби, които са 
регистрирани в неговите 
пристанища, освен ако не е 
предвидено друго в споразумения и те 
са били официално одобрени от 
компетентните местни органи.

Or. fr

Изменение 10

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 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 
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 или ако това не е изпълнено, 
да се даде възможност за 
разтоварване на сушата при 
стриктно и строго отчитане преди 
изхвърляне в морето на целия улов от 
управлявани запаси, уловен при 
риболовни дейности във водите на 
Съюза или от негови риболовни кораби. 
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Or. fr

Изменение 11

Предложение за регламент
Съображение 25

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or.
fr

Изменение 12

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 

заличава се



PA\901563BG.doc 11/35 PE489.430v01-00

BG

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 13

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
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Изменение 14

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 15

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 



PA\901563BG.doc 13/35 PE489.430v01-00

BG

нерегулирания (ННН) риболов. 

Or. fr

Изменение 16

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.

Or. fr



PE489.430v01-00 14/35 PA\901563BG.doc

BG

Изменение 17

Предложение за регламент
Съображение 39а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) Сключените с трети държави 
споразумения за устойчиво рибарство 
следва да съдържат клауза за 
временно преустановяване, която да 
може да бъде задействана, в случай че 
рибарите от тези държави оспорят 
тези споразумения поради това, че 
рибарството, извършвано от 
европейските кораби, вреди на 
ресурсите, допринася за намаляване 
на дейността, свързана с 
рибарството на тези държави, или 
допринася за обедняването на 
рибарите на тези държави.

Or. fr

Изменение 18

Предложение за регламент
Съображение 39б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39б) До 2020 г. по-голямата част от 
улова, извършван в рамките на 
сключените с трети държави 
споразумения за устойчиво рибарство,
следва постепенно да бъде 
разтоварван в пристанищата на 
трети държави или, подписали 
такова споразумение; това е с цел да 
се допринесе за реалното и устойчиво 
развитие на тези държави по 
отношение на бреговото оборудване и 
пускането на пазара на рибните 
продукти.

Or. fr
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Изменение 19

Предложение за регламент
Съображение 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 20

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.

Or. fr
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Изменение 21

Предложение за регламент
Съображение 50

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) За да се гарантира участието на 
заинтересованите оператори в 
системата на Съюза за контрол, 
инспекции и правоприлагане, 
държавите-членки следва да могат да
изискват от титулярите на 
лицензии за риболов на риболовни 
кораби на Съюза с обща дължина 
12 метра или повече, плаващи под 
техен флаг, да участват 
пропорционално в разходите по тази 
система.

заличава се

Or. fr

Изменение 22

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 създава нови консултативни 
съвети и да променя зоните на 
компетентност на съществуващите 
съвети, по-специално предвид 
особеностите на Черно море. Въпреки 
това, всички морски басейни следва да 
бъдат обхванати от консултативни 
съвети и във връзка с това трябва да 
има възможност за внасяне на иск 
пред Съда на Европейския съюз от 
регионите, които са пострадали, за да 
се принуди Комисията да създаде 
такива съвети за онези региони, 
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които не са обхванати от 
консултативни съвети и поради това 
са дискриминирани.

Or. fr

Изменение 23

Предложение за регламент
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.

Or. fr

Изменение 24

Предложение за регламент
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, за да гарантира 
ограниченото въздействие на 
риболовните дейности върху морската 
екосистема, с цел да се опазва 
устойчиво морското биологично 
разнообразие и екологичната 
жизнеспособност на водите.
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Or. fr

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 3 – 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) премахване доколкото е възможно
на нежелания улов на запасите от 
търговски видове и постепенно 
въвеждане на гаранции, че всеки улов на 
такива запаси се разтоварва на сушата 
или ако това не е изпълнено, 
стриктно задължаване за 
идентификация и осчетоводяване от 
корабите на нежелания улов преди 
изхвърляне в морето;

Or. fr

Изменение 26

Предложение за регламент
Член 3 – 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, като в 
същото време се взема под внимание, 
че социалните системи не са 
хармонизирани на европейско 
равнище;

Or. fr
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Изменение 27

Предложение за регламент
Член 3 – 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 жизнен 
стандарт и достойни доходи на лицата, 
които зависят от риболовните дейности;

Or. fr

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 4 – буква а)

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, като винаги се 
търси вертикалното многостепенно 
управление;

Or. fr

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 5 – тире 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

– „максимален устойчив добив“: 
максималният обем улов, който 
може да се добива за неопределено 
време от дадени рибни запаси.

– „максимален устойчив добив“: най-
голямото количество биомаса, което 
може да бъде извлечено в 
средносрочен и дългосрочен план от 
дадени рибни запаси при 
съществуващите условия на 
околната среда, без да се засегне 
процесът на възпроизводство и 
развитието на ресурса;
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Or. fr

Изменение 30

Предложение за регламент
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. 

Or. fr

Изменение 31

Предложение за регламент
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, Канарските острови, 
Гваделупа, Гвиана, Мартиника, 
Майот и Реюнион, 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 
могат да докажат, че традиционно и 
непрекъснато извършват риболов от 
над 50 години в посочените води и
доколкото тези кораби не надвишават 
традиционно упражняваното риболовно 
усилие. Държавите членки уведомяват 
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Комисията за ограниченията, въведени 
съгласно настоящия параграф. 

Or. fr

Изменение 32

Предложение за регламент
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.

Or. fr

Изменение 33

Предложение за регламент
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 2017 г. да се извърши 
адаптиране на процента на смъртността 
от риболов по начин, допринасящ за
възстановяването и поддържането на 
запасите над нивата, позволяващи 
максимален устойчив улов. 
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Or. fr

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 35

Предложение за регламент
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.

2. Възможностите за риболов на прилов 
могат да бъдат запазени в 
съответствие с бреговата линия в 
рамките на общите възможности за 
риболов.

Or. fr
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Изменение 36

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. fr

Изменение 37

Предложение за регламент
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, след 
консултация с регионалните 
организации, отговарящи за 
рибарството, се разрешава 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. fr
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Изменение 38

Предложение за регламент
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.

Or. fr

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 21 – уводна 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 
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:

Or. fr
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Изменение 40

Предложение за регламент
Член 21 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 41

Предложение за регламент
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, 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. 

Or. fr

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

б) не водят до постигане на целите, 
определени в такава рамка за 
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технически мерки. технически мерки. 

Or. fr

Изменение 43

Предложение за регламент
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.

Or. fr

Изменение 44

Предложение за регламент
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 

4. Риболовните концесии са обединени 
за колективно управление от 
юридическо или физическо лице, от 
признати организации на производители 
или от регионалните организации за 
управление на рибарството. 
Държавите членки могат да ограничат 
достъпа до прехвърляеми риболовни 
концесии въз основа на прозрачни и 
обективни критерии. 
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организации на производители. 
Държавите членки могат да ограничат 
достъпа до прехвърляеми риболовни 
концесии въз основа на прозрачни и 
обективни критерии. 

Or. fr

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да се прехвърлят изцяло или 
частично в рамките на държавата-
членка между отговарящите на 
условията титуляри на такива концесии.

1. Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да се прехвърлят изцяло или 
частично в рамките на държавата-
членка между отговарящите на 
условията титуляри на такива концесии 
посредством регионалните 
организации за управление на 
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рибарството или в рамките на 
организациите на производители. В 
никакъв случай тези прехвърляния не 
могат да бъдат предмет на обмен от 
търговски характер.

Or. fr

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата-членка може да 
разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави-членки.

заличава се

Or. fr

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите-членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

заличава се

Or. fr
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Изменение 49

Предложение за регламент
Член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Отдаване под наем на индивидуални 

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

Or. fr

Изменение 50

Предложение за регламент
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.

Or. fr
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Изменение 51

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. fr

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

1. Съюзът участва в работата на 
международните организации в 
областта на рибарството, включително 
регионалните организации за 
управление на рибарството (РОУР), в 
съответствие с международните 
задължения и политическите цели и 
съгласно целите, определени в членове 
2 и 3. Съюзът делегира на 
компетентните регионални органи 
или на консултативните съвети на 
регионите, визирани в член 349 от 
Договора, участието в съответните 
РОУР.

Or. fr
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Изменение 53

Предложение за регламент
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.

Or. fr

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

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.

Or. fr

Изменение 55

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. В споразуменията на Съюза се 
предвижда задължение за 
разтоварване на сушата на целия или 
на голяма част от улова, който те 
извършват във водите на трети 
държави, подписали споразуменията, 
в пристанищата на тези трети 
държави, за да участват активно в 
тяхното развитие и в развитието на 
рибарския сектор.

Or. fr

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1 – буква ба) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да се гарантира създаване от 
третата държава на брегова охрана, 
способна да поеме защитата на 
водите и контрола на улова, 
извършван от корабите на Съюза, 
ловуващи в нейните териториални 
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води.

Or. fr

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55 относно 
измененията на посоченото 
приложение, за да променя зоните на 
компетентност, да създава нови области 
на компетентност за консултативните 
съвети или да създава нови 
консултативни съвети. Въпреки това, 
когато даден морски басейн не е 
обхванат от консултативен съвет, 
Съдът на Европейския съюз 
принуждава Комисията на създаде 
този липсващ консултативен съвет, 
след като бъде сезиран във връзка с 
това от държава-членка, регион или 
регионална организация за управление 
на рибарството.

Or. fr

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква ва) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2а (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.

Or. fr

Изменение 60

Предложение за регламент
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 и други групи 
по интереси, засегнати от общата 
политика в областта на рибарството. 
Като наблюдатели могат да бъдат 
приети третите държави или 
организациите, представляващи 
сектора на рибарството на трети 
държави от съответния морски 
басейн.

Or. fr
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Изменение 61

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

Or. fr

Изменение 62

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

Or. fr


