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ИЗМЕНЕНИЯ 001-006  
внесени от Комисията по рибно стопанство 

 

Доклад 

Вернер Кун A8-0376/2016 

Характеристики на риболовните кораби 

 

Предложение за регламент (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение   1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(3) От съществено значение е да бъдат 

прилагани еднакви правила за 

определяне характеристиките на 

риболовните кораби, за да бъдат 

уеднаквени условията, при които 

осъществяват дейност в Съюза . 

(3) От съществено значение е да бъдат 

прилагани еднакви правила за 

определяне характеристиките на 

риболовните кораби, които трябва да 

бъдат в съответствие със 

стандартите на общата политика в 

областта на рибарството, за да бъдат 

уеднаквени условията, при които 

осъществяват дейност в Съюза . 

 

Изменение   2 

Предложение за регламент 

Съображение 5 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) Поради това следва да се вземат 

предвид Международната конвенция за 

тонажно измерване на корабите, 

подписана в Лондон на 23 юни 1969 г. ( 

(5) Поради това следва да се вземат 

предвид Международната конвенция за 

тонажно измерване на корабите, 

подписана в Лондон на 23 юни 1969 г. 
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Конвенцията от 1969 г.), и 

Международната конвенция за 

безопасност на риболовните кораби, 

подписана в Торемолинос на 2 април 

1977 г., и двете съставени под егидата 

на Международната морска 

организация (ММО). 

(Конвенцията от 1969 г.), 

Международната конвенция за 

безопасност на риболовните кораби, 

подписана в Торемолинос на 2 април 

1977 г., и Конвенцията на ООН за 

риболова и опазването на живите 

морски ресурси в открито море, 

подписана в Женева на 29 април 1958 г. 

 

Изменение   3 

Предложение за регламент 

Съображение 6 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) За по-големи риболовни кораби с 

по-голяма дължина е желателно по-

подробно описание на корабите, 

което да включва капацитета им за 

товар и горива, възможности за 

обработка и производство. 

 

Изменение   4 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Резолюцията на Европейския 

парламент от 22 ноември 2012 г. 

относно дребномащабния и 

непромишления риболов и реформата 

на общата политика в областта на 

рибарството призовава за правно 

определение относно 

характеристиките на едромащабния 

и дребномащабния риболов с цел 

правно разграничаване помежду им. 

Това определение ще трябва да 

обхване, наред със свързаните с 

размера характеристики на 

корабите, променливи, свързани с 

тяхната местна зона на действие, 

тяхната социална роля в 

крайбрежните общности, 

екологичното въздействие, 
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риболовния капацитет и 

икономиката на предприятието. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3.  На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 7 във 

връзка с измененията, необходими за 

адаптиране към постиженията на 

техническия прогрес на изискванията 

, посочени в параграф 2 от настоящия 

член. 

3.  На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 7 във 

връзка с изменението на параграф 2 

от настоящия член с цел адаптиране 
на позоваването на релевантния 

международен стандарт ISO към 

техническия прогрес. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 7 – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2.  Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, се предоставя на Комисията 

за неопределен срок, считано от […]. 

2.  Правомощието да приема 

делегирани актове, посочено в член 5, 

параграф 3, се предоставя на Комисията 

за период от пет години, считано от 

[датата на влизане в сила на 

настоящия регламент]. Комисията 

изготвя доклад във връзка с 

делегирането на правомощието не по-

късно от девет месеца преди края на 

петгодишния период. Делегирането 

на правомощия се продължава с 

мълчаливо съгласие за срокове със 

същата продължителност, освен ако 

Европейският парламент или 

Съветът не възрази срещу подобно 

продължаване не по-късно от шест 

месеца преди изтичането на всеки 

срок. 

 

 

 


