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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 
определяне на мерки за управление, опазване и контрол, приложими в зоната на 
Конвенцията за укрепване на Междуамериканската комисия за тропическа риба 
тон, и за изменение на Регламент (ЕС) № 520/2007 на Съвета (COM(2020)0308 – 
C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Обикновена законодателна процедура: (първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0308),

– 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 (C9-0203/2020),

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

– като взе предвид член 59 и член 52, параграф 1 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0231/2020),

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

Цел и съдържание на предложението

Целта на настоящото предложение е в правото на ЕС да се транспонират мерките за 
контрол, опазване и управление, приети от Междуамериканската комисия за 
тропическа риба тон (IATTC).

Настоящото предложение за изменение на Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета 
определя мерки за управление, опазване и контрол, свързани с риболова в зоната на 
IATTC и за запасите от риба тон и подобни на нея видове, други видове риба, уловени 
от кораби, извършващи риболов на риба тон, и подобни на нея видове, както и видове, 
принадлежащи към същата екосистема. Регламентът се прилага за кораби на ЕС, 
извършващи риболов в зоната на Конвенцията на IATTC.

Следва да се отбележи, че ЕС има средно три кораба с мрежи гъргър и тридесет и 
няколко кораба с парагади, които извършват дейност в зоната на Конвенцията на 
IATTC, като основните запаси, към които е насочен риболовът на флота на ЕС, са 
тропическа риба тон и риба меч.

Последното транспониране на разпоредбите на някои от резолюциите на IATTC беше 
извършено с дял IV от Регламент (ЕО) № 520/2007 на Съвета от 7 май 2007 г. за 
определяне на технически мерки за опазването на определени популации от 
далекомигриращи видове риба. Настоящото предложение цели да вземе предвид 
промените, които са настъпили след приемането на посочения регламент, но които все 
още не са обхванати от правото на ЕС. В член 3, параграф 5 от Договора за 
Европейския съюз се предвижда, че ЕС трябва да спазва стриктно международното 
право, като това задължение включва прилагането на резолюциите на IATTC.

Предложеният регламент:

- съдържа разпоредби относно предмета, обхвата и целта на предложението, както и 
определения (глава I);

- разглежда мерките за опазване и управление, включително разпоредбите относно 
корабите с мрежи гъргър, които извършват риболов на тропическа риба тон, забраната 
за риболов с помощта на измервателни буйове, разпоредбите относно риболова в 
близост до устройства за привличане на рибата (УПР), разполагането и проектните 
характеристики на УПР и набора от правила за трансбордиране в пристанище (глава II);

- определя мерките, предназначени за защита на определени морски видове в зоната, 
обхваната от Конвенцията IATTC, като например дългокрила акула, копринена акула и 
акула чук, както и скатове от сем. Mobulidae. Тези мерки включват задължения за 
предоставяне на данни и освобождаване, както и мерки, свързани със защитата на 
морските костенурки и морските птици (глава III);

- съдържа разпоредби за схемата за наблюдение на IATTC (глава IV);

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2006/0030(CNS)&l=en
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- определя изисквания за корабите, включително изисквания във връзка с Регионалния 
регистър на корабите на IATTC, задълженията за докладване и протокола за 
запечатване на рибните резервоари (глава V);

- съдържа информация относно задълженията за докладване, свързани с програмата за 
статистически данни, и изискванията по програмата за документация за големоок тон 
(глава VI);

- предвижда предоставяне на делегирани правомощия на Комисията във връзка с 
очакваните чести изменения на мерките и за да се гарантира, че риболовните кораби на 
Съюза са третирани равностойно с корабите на останалите договарящи страни по 
Конвенцията IATTC (глава VII).

Позиция на докладчика

Докладчикът взема под внимание това предложение на Комисията и предлага 
настоящото законодателно предложение да бъде прието без изменения в съответствие с 
член 52, параграф 1 от Правилника за дейността на Европейския парламент.
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