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PR_COD_1app

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) 2017/2403 по отношение на разрешенията за риболов 
на кораби на Съюза във водите на Обединеното кралство и на риболовните 
операции на риболовни кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза
(COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2019)0398),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C9-0110/2019),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0014/2019),

1. приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на 
Комисията;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

След оттеглянето от ЕС Обединеното кралство ще бъде трета държава; неговите 
териториални води и водите от неговата изключителна икономическа зона вече няма да 
бъдат част от водите на Съюза.

Ако не бъде постигнато споразумение за оттегляне (и в очакване на евентуално бъдещо 
споразумение между Съюза и Обединеното кралство по отношение на рибарството), 
риболовните кораби на Съюза ще загубят своите права на достъп до водите под 
суверенитета или юрисдикцията на Обединеното кралство. По същия начин 
британските риболовни кораби няма да имат достъп до водите на ЕС още от първия 
след излизането на Обединеното кралство от ЕС без споразумение.

Липсата на обща договореност сама по себе си не представлява пречка Обединеното 
кралство и Съюзът да си предоставят взаимно отделен достъп до своите води и за тази 
цел да издават разрешения за риболов на кораби на другата страна. Независимо от 
необходимостта от получаване на разрешение за риболов от Обединеното кралство — 
„трета държава“ — всеки кораб на ЕС също ще трябва да получи успоредно 
разрешение от органите на своята държава членка на знамето в съответствие с 
условията и процедурите, предвидени в Регламент (ЕС) 2017/2403 на Европейския 
парламент и на Съвета относно устойчивото управление на външните риболовни 
флотове. Въз основа на принципа на реципрочност ЕС може да разреши на отделни 
чуждестранни кораби да извършват риболов в неговите води при условията, които 
също са определени в настоящия регламент.

Като част от извънредните мерки за подготовка за Брексит без споразумение, през март 
2019 г. Европейският парламент и Съветът приеха Регламент (ЕС) 2019/498 за 
изменение на Регламента относно устойчивото управление на външните риболовни 
флотове. Тези изменения, насочени по-специално към установяването на опростени 
процедури и по-бързо управление на тези разрешения за кораби на ЕС, които влизат 
във водите на Обединеното кралство, както и за кораби на Обединеното кралство, 
които желаят да извършват риболов във водите на ЕС, следва да осигурят взаимни 
права на достъп до водите. С тях се предвижда също така възможност за продължаване 
на практиката за размяна на квоти с Обединеното кралство, която се прилага 
понастоящем, докато Обединеното кралство е държава – членка на Съюза. Действието 
на тези извънредни мерки, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/498 от март 2019 г., ще 
приключи на 31 декември 2019 г.

Цел на законодателно предложение

Проектът за регламент (COM(2019/398), предложен от Комисията на 4 септември 
2019 г., има за цел да удължи за 2020 г. прилагането на извънредните мерки по 
отношение на Регламента относно устойчивото управление на външните риболовни 
флотове, приет през март 2019 г. съгласно Регламент (ЕС) 2019/498. За издаването на 
разрешения за взаимни права на достъп е необходимо риболовните дейности да бъдат 
устойчиви в съответствие с целите на общата политика в областта на рибарството 
(ОПОР).
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Позицията на комисията по рибно стопанство, представена от председателя

С оглед на продължаващата несигурност по отношение на организираното оттегляне на 
Обединеното кралство от ЕС, една такава временна рамка, установена за 2019 г., остава 
необходима и за 2020 г.
След първото обсъждане на настоящото законодателно предложение в комисията по 
рибно стопанство, проведено на 24 септември, на 2 октомври комисията постигна 
съгласие (с възражение от страна на двама членове) предложението да бъде одобрено 
без изменения в рамките на опростена процедура съгласно член 52, параграф 1.

Поради това докладчикът, като действа в качеството си на председател на комисията по 
рибарство, препоръчва на Парламента да одобри настоящото предложение без 
изменения.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Разрешения за риболов на кораби на Съюза във водите на 
Обединеното кралство и риболовните операции на риболовните 
кораби на Обединеното кралство във водите на Съюза
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