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Изменение  5 
Габриел Мато Адровер 
от името на комисията по рибно стопанство 
 
Доклад A7-0102/2014 
Раул Ромева и Руеда 
Многогодишен план за възстановяване на червения тон в източната част на 
Атлантическия океан и в Средиземно море 
COM(2013)0250 – C7-0117/2013 – 2013/0133(COD) 

Предложение за регламент 
– 

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕНИ ОТ ПАРЛАМЕНТА* 

към предложението на Комисията 

--------------------------------------------------------- 

 

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № …/2014  

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  

от ... 

за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен 

план за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия 

океан и в Средиземно море  

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-
специално член 43, параграф 2 от него, 
като взеха предвид предложението на Европейската комисия, 

                                                 
*  Изменения: нов или изменен текст се обозначава с получер курсив; 

заличаванията се посочват със символа ▌. 
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след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти, 
като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет1, 
в съответствие с обикновената законодателна процедура2, 

                                                 
1 OB C 67, 6.3.2014 г., стр. 157. 
2 Позиция на Европейския парламент от … (все още непубликувана в Официален 

вестник)] и решение на Съвета от ... . 
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като имат предвид, че: 

(1) Съюзът е страна по Международната конвенция за опазване на рибата тон1 в 

Атлантическия океан („Конвенцията“). 

(2) На своята 16-а специална среща през 2008 г. създадената с конвенцията 

Международна комисия за опазване на рибата тон в Атлантическия океан 

(„ICCAT“) прие Препоръка 08-05 за установяване на нов план за 

възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в 

Средиземно море, който заменя предишния план за възстановяване, приет през 

2006 г. Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета2 беше приет с цел прилагане на 

тези международни мерки за опазване на равнището на Съюза. 

(3) На своята 17-а специална среща през 2010 г. ICCAT прие Препоръка 10-04 за 

изменение на многогодишния план за възстановяване на червения тон. След 

това Регламент (ЕО) № 302/2009 беше изменен с Регламент (ЕС) № 500/2012 на 

Европейския парламент и на Съвета3, с цел да се приложат тези преразгледани 

международни мерки за опазване на равнището на Съюза. 

                                                 
1 Решение 86/238/EИО на Съвета от 9 юни 1986 г. относно присъединяването на 

Общността към Mеждународната конвенция за опазване на рибата тон в 
Атлантическия океан, изменена с протокола, приложен към заключителния акт от 
конференцията на пълномощните представители на държавите страни по 
Конвенцията, подписан в Париж на 10 юли 1984 г. (OB L 162, 18.6.1986 г., стр. 33). 

2 Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета от 6 април 2009 г. относно многогодишен план 
за възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в 
Средиземно море, за изменение на Регламент (ЕО) № 43/2009 и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 1559/2007 (ОВ L 96, 15.4.2009 г., стр. 1). 

3 Регламент (ЕС) № 500/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2012 г. 
за изменение на Регламент (ЕО) № 302/2009 на Съвета относно многогодишен план за 
възстановяване на червения тон в източната част на Атлантическия океан и в 
Средиземно море (ОВ L 157, 16.6.2012 г., стр. 1). 
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(4) На 18-ата си специална среща през 2012 г. ICCAT прие Препоръка 12-03, с 

която допълнително измени многогодишния план за възстановяване на 

червения тон. С цел по-добро адаптиране на риболовните сезони към дейността 

на флотовете, в Препоръка 12-03 се предвижда промяна на риболовните сезони, 

които вече са определени като открити сезони, за разлика от закритите сезони, 

посочени в предишните препоръки на ICCAT. Освен това действителните дати, 

на които е разрешен риболовът от страна на кораби с мрежа гъргър, кораби с 

подхранка и кораби за тралене, бяха изменени. Накрая, за да се избегне 

неяснотата по отношение на онези съоръжения, за които няма конкретни 

правила за риболовните сезони, беше необходимо да се включи разпоредба, 

която изрично да разрешава използването на всички останали съоръжения, с 

изключение на всички видове плаващи мрежи, за риболов през цялата година. 

Периодите и датите за риболовните сезони в Атлантическия океан могат 

да бъдат преразгледани от ICCAT през 2015 г., след като Постоянният 

комитет за изследвания и статистика на ICCAT даде становище. 

(5) На своето 23-о редовно заседание през ноември 2013 г. ICCAT прие 

Препоръка 13-08, която допълва Препоръка 12-03, с цел да се допуснат 

модификации на риболовните сезони за кораби с подхранка и кораби за 

тралене в източната част на Атлантическия океан, които не засягат 

защитата на териториите за размножаване на червения тон в 

Средиземно море. В тази препоръка на ICCAT се посочва, че договарящите 

се страни и сътрудничещите недоговарящи страни, образувания или 

риболовни организации могат да определят различна начална дата за 

риболовните сезони за своите кораби с подхранка и кораби за тралене, 

експлоатирани в източната част на Атлантическия океан, като 

същевременно се поддържа общата продължителност на открития сезон 

за тези риболовни дейности. В посочената препоръка на ICCAT също така 

се установяват правила за използването на стереоскопични камери в 

контекста на операциите по поставяне в клетки. Целта е всички 

технически спецификации, включително честотата на вземане на проби, 

начинът на вземане на проби, разстоянието от камерата, размерите на 
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вратата за трансфер, алгоритмите (съотношението дължина—тегло) да 

бъдат преразгледани от Постоянния комитет за изследвания и 

статистика на заседанието му през 2014 г. въз основа на неговите 

препоръки. 
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(6) С цел в законодателството на Съюза да се приложи Препоръка 12-03 на 

ICCAT, за да се осигури ефективното опазване на запасите от червен тон, да се 

предостави правна сигурност по отношение на засегнатите риболовни сезони и, 

накрая, да се позволи на държавите членки правилно да изготвят плановете си 

за риболов, капацитет и инспекции и другите си задължения за докладване, 

както и в законодателството на Съюза да се приложи Препоръка 13-08 на 

ICCAT по отношение на използването на стереоскопични камери в 

контекста на операциите по поставяне в клетки и на евентуалното 

определяне на различна начална дата за риболовните сезони за корабите с 

подхранка и корабите за тралене в източната част на Атлантическия 

океан, е необходимо във възможно най-кратък срок да се изменят 

съответните разпоредби в Регламент (ЕО) № 302/2009, 

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Регламент (ЕО) № 302/2009 се изменя както следва: 

1) Член 7 се заменя със следното: 

„Член 7 
Риболовни сезони 

1. Риболовът на червен тон се разрешава в източната част на Атлантическия 

океан и в Средиземно море за големи пелагични кораби за улов с 

парагада, които са с дължина над 24 m, за периода от 1 януари до 31 май, 

с изключение на зоната, ограничена на запад от 10 °з.д. и на север от 

42 °с.ш., където такъв риболов се разрешава за периода от 1 август до 

31 януари. 

2. Риболовът на червен тон с мрежа гъргър се разрешава в източната част на 

Атлантическия океан и в Средиземно море за периода от 26 май до 

24 юни. 
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3. Риболовът на червен тон от кораби с подхранка и от кораби за тралене се 

разрешава в източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море 

за периода от 1 юли до 31 октомври. 
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Независимо от първата алинея, за годините 2014 и 2015 и тъй като 

това не засяга защитата на местата за размножаване, държавите 

членки могат да определят в своите годишни национални риболовни 

планове различна начална дата за кораби с подхранка и кораби за 

тралене, плаващи под техен флаг и експлоатирани в източната част 

на Атлантическия океан, при условие че общата продължителност 

на открития сезон за тези риболовни дейности продължава да бъде в 

съответствие с разпоредбите на първата алинея.“ 

В риболовния план на Съюза, който трябва да е представен на ICCAT 

до 15 февруари на всяка година, се посочва дали началната дата за 

тези риболовни дейности е била изменена, както и координатите на 

засегнатите зони. 

4. Риболовът на червен тон с пелагични траулери се разрешава в източната 

част на Атлантическия океан за периода от 16 юни до 14 октомври. 

5. Любителският и спортният риболов на червен тон се разрешават в 

източната част на Атлантическия океан и в Средиземно море за периода 

от 16 юни до 14 октомври. 

6. Риболовът на червен тон със съоръжения, различни от посочените в 

параграфи 1—5, е разрешен през цялата година. Независимо от това 

риболовът на червен тон с всички видове плаващи мрежи е забранен.“; 

2) Вмъква се следният член: 

„Член 24а 

Използване на стереоскопични камери по време на операциите по 

поставяне в клетки 

Използването на стереоскопични камери в контекста на операциите по 

поставяне в клетки съответства на следните изисквания: 

а) честотата на вземане на проби от живи риби не трябва да бъде под 

20% от количеството риба, което се поставя в клетки; когато е 

технически възможно, вземането на проби от жива риба е 

последователно, чрез измерване на един от всеки пет екземпляра; 
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тази проба следва да бъде съставена от риба, измерена на разстояние 

между 2 и 8 метра от камерата; 
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б) размерите на вратата за трансфер, свързваща клетката донор и 

приемащата клетка, се определят на максимална ширина 10 метра и 

максимална височина 10 метра; 

в) когато измерванията на дължината на рибата представляват 

мулти-модално разпределение (две или повече групи от различни 

размери), е възможно да се използва повече от един алгоритъм за 

преобразуване за една и съща операция по поставяне в клетки; най-

актуалният(те) алгоритъм(ми), установен(и) от Постоянния 

комитет за изследвания и статистика на ICCAT, се използва(т) за 

преобразуване на дължината на тялото до развилката на опашната 

перка в общо тегло съгласно категорията размер на рибата, измерена 

по време на операцията по поставяне в клетки; 

г) потвърждаването на резултатите от измерването на дължината, 

получени по стереоскопичен начин, се извършва преди всяка операция 

по поставяне в клетки, като се използва измервателна рейка на 

разстояние от 2 и 8 метра; 

д) когато се оповестяват резултатите от стереоскопичната програма, 

в информацията се посочва възможността за допускане на грешки, 

присъща на техническите спецификации на системата от 

стереоскопични камери, която не надвишава +/- 5%.“. 

Член 2 
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален 
вестник на Европейския съюз.  
Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 
държави членки. 

Съставено в  

За Европейския парламент За Съвета 

Председател Председател 
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Or. en 

 
 


