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PR_COD_1amCom

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 
компетентност на Комисията по рибата тон в Индийския океан, и за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1936/2001, (ЕО) № 1984/2003 и (ЕО) № 520/2007 на Съвета
(COM(2021)0113 – C9-0095/2021 – 2021/0058(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2021)0113),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 2 от Договора за функционирането 
на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в 
Парламента (C9-0095/2021),

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

– като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет,

– като взе предвид член 59 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0312/2021),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

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.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5a) В съответствие с член 3 от 
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Регламент (ЕС) 2019/4731a мисията 
на Европейската агенция за контрол 
на рибарството (EFCA) е, наред с 
другото, да подпомага държавите 
членки при докладването на 
информация за риболовните дейности 
и дейностите по контрол и 
инспекция на Комисията и на трети 
страни, както и да подпомага 
еднаквото изпълнение на 
оперативната координация на 
дейностите по контрол от страна на 
държавите членки за изпълнението 
на специални програми за контрол и 
инспекции, програми за контрол, 
свързани с ННН риболов, и 
международни програми за контрол и 
инспекции. EFCA също така, по 
искане на Комисията, подпомага 
Съюза и държавите членки в техните 
отношения с трети държави и 
регионални международни риболовни 
организации, в които Съюзът е член, в 
съответствие с член 4 от същия 
регламент. Поради това е 
целесъобразно EFCA да бъде органът, 
който получава от държавите членки 
и предава на секретариата на IOTC 
информация, свързана с контрол и 
инспекции, борба срещу незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов, 
като например доклади от инспекции 
и уведомления по схемата за 
наблюдение.
_________________
1a Регламент (ЕС) 2019/473 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 19 март 2019 г. относно 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството (ОВ L 83, 25.3.2019 г., 
стр. 18).

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) С оглед на своевременното 
въвеждане в правото на Съюза на 
бъдещите резолюции на IOTC, с които 
се изменят или допълват резолюциите, 
транспонирани с настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема — в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
— актове за изменение на разпоредбите 
относно списъка с данни за отделните 
кораби, предназначен за списъка на 
активните кораби за риболов на риба 
тон и риба меч, процентното присъствие 
на наблюдатели и на лица, вземащи 
проби на място, при дребномащабния 
риболов, условията за чартиране, 
процента на инспекции при 
разтоварването на улов в пристанища, 
сроковете за докладване и приложения 
1—6 към регламента, обхващащи 
изискванията на IOTC във връзка с 
докладването на улова, мерките за 
ограничаване на рисковете за птиците, 
събирането на данни и изискванията по 
отношение на плаващите устройства за 
привличане на рибата (УПР) и 
чартирането, както и позоваванията на 
мерките на IOTC за опазване и 
управление, свързани с декларацията за 
трансбордиране, проектните 
характеристики и разполагането на УПР 
с цел да се ограничат случаите на 
оплитане в уредите, както и 
докладването на информация от УПР, 
проектирането на биоразградими УПР и 
на УПР, предотвратяващи оплитането 
на морски организми, процедурата на 
IOTC за определяне на пристанища, 
процедурите за третиране на скатовете 
от сем. Mobulidae, насоките за третиране 
и мерките за ограничаване на рисковете 
за морските костенурки, уловени с 
някои риболовни уреди, маркировката и 
идентифицирането на кораби, 
документите за докладване на ННН 

(7) С оглед на своевременното 
въвеждане в правото на Съюза на 
бъдещите резолюции на IOTC, с които 
се изменят или допълват резолюциите, 
транспонирани с настоящия регламент, 
на Комисията следва да бъде делегирано 
правомощието да приема — в 
съответствие с член 290 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз 
— актове за изменение на разпоредбите 
относно списъка с данни за отделните 
кораби, предназначен за списъка на 
активните кораби за риболов на риба 
тон и риба меч, процентното присъствие 
на наблюдатели и на лица, вземащи 
проби на място, при дребномащабния 
риболов, условията за чартиране, 
процента на инспекции при 
разтоварването на улов в пристанища, 
сроковете за докладване и приложения 
1—6a към регламента, обхващащи 
изискванията на IOTC във връзка с 
докладването на улова, мерките за 
ограничаване на рисковете за птиците, 
събирането на данни и изискванията по 
отношение на плаващите устройства за 
привличане на рибата (УПР) и 
чартирането, както и позоваванията на 
мерките на IOTC за опазване и 
управление, свързани с декларацията за 
трансбордиране, проектните 
характеристики и разполагането на УПР 
с цел да се ограничат случаите на 
оплитане в уредите, както и 
докладването на информация от УПР, 
проектирането на биоразградими УПР и 
на УПР, предотвратяващи оплитането 
на морски организми, процедурата на 
IOTC за определяне на пристанища, 
процедурите за третиране на скатовете 
от сем. Mobulidae, насоките за третиране 
и мерките за ограничаване на рисковете 
за морските костенурки, уловени с 
някои риболовни уреди, маркировката и 
идентифицирането на кораби, 
документите за докладване на ННН 
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риболов, документите по програмата за 
статистически данни за големоокия тон, 
уведомленията за влизане в 
пристанищна държава, минималните 
стандарти за процедурите по инспекция 
в пристанищата на държавите членки, 
формулярите за докладване на 
нарушения и образците за докладване на 
улова и мерките по отношение на 
риболова.

риболов, документите по програмата за 
статистически данни за големоокия тон, 
уведомленията за влизане в 
пристанищна държава, минималните 
стандарти за процедурите по инспекция 
в пристанищата на държавите членки, 
формулярите за докладване на 
нарушения и образците за докладване на 
улова и мерките по отношение на 
риболова.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) „МОУ“ означава действаща 
мярка за опазване и управление, която е 
приета от IOTC в съответствие с член V, 
параграф 2, буква в) и член IX, параграф 
1 от споразумението (с периодичните 
му изменения);17

(6) „МОУ“ означава действаща 
мярка за опазване и управление, която е 
приета от IOTC в съответствие с член V, 
параграф 2, буква в) и член IX, параграф 
1 от споразумението, и която е 
обвързваща за Съюза в съответствие 
със споразумението;

__________________ __________________
17 https://www.iotc.org/cmms 17 https://www.iotc.org/cmms

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) „декларация на IOTC за 
трансбордиране“ означава документът в 
приложение III към МОУ 19/06;

(12) „декларация на IOTC за 
трансбордиране“ означава документът, 
посочен в първа точка от приложение 
6а към настоящия регламент;

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 15 а (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) уеб-базирано приложение „e-
PSM“, създадено и разработено за 
улесняване и подпомагане на 
договарящите страни и 
сътрудничещите недоговарящи се 
страни на IOTC при изпълнението на 
резолюциите на IOTC, свързани с 
мерките на пристанищната 
държава;

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 15 б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15б) „FAO“ означава Организация 
на ООН за прехрана и земеделие;

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 15 в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15в) „ННН риболов“ означава 
дейностите, посочени в 
Международния план за действие за 
предотвратяване, избягване и 
премахване на незаконния, 
нерегулиран и недеклариран риболов, 
приет от ФАО; 

Изменение 8

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Корабите с мрежи гъргър на 
Съюза задържат на борда и разтоварват 

1. Корабите с мрежи гъргър на 
Съюза задържат на борда и разтоварват 
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целия улов на тропически видове риба 
тон (големоок тон, жълтопер тунец и 
ивичест тунец), с изключение на 
случаите, когато капитанът на кораба 
прецени, че:

целия улов на тропически видове риба 
тон (големоок тон (Thunnus obesus), 
жълтопер тунец (Thunnus albacares) и 
ивичест тунец (Katsuwonus pelamis)), с 
изключение на случаите, когато 
капитанът на кораба прецени, че:

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За целите на настоящия член 
нецелевите видове включват видовете 
риба тон, които не са обект на целевия 
риболов, както и дъгов бегач, корифена, 
спинорог, атлантическа сайра, уаху и 
баракуда.

4. За целите на настоящия член 
нецелевите видове включват видовете 
риба тон, които не са обект на целевия 
риболов, както и дъгов бегач (Elagatis 
bipinnulata), корифена (Coryphaena 
hippurus), спинорог (семейство 
Balistidae), атлантическа сайра 
(семейство Xyphiidae и Istiophoridae), 
уаху (Acanthocybium solandri) и 
баракуда (семейство Sphyraenidae).

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Риболовните кораби на Съюза 
представят на своите държави членки на 
знамето доклади за всеки измерителен 
буй, който по техни наблюдения е 
повреден или неизползваем поради 
друга причина, като съобщават данните 
от тези наблюдения, местоположението 
на буя и всяка видима информация, 
подпомагаща неговото идентифициране. 
В съответствие с член 51, параграф 5 
държавите членки изпращат на 
Комисията тези доклади и информация 
за местоположението на измерителните 
буйове, разположени от тях в зоната.

5. Риболовните кораби на Съюза 
представят на своите държави членки на 
знамето доклади за всеки измерителен 
буй, който по техни наблюдения е 
повреден или неизползваем поради 
друга причина, като съобщават данните 
от тези наблюдения, местоположението 
на буя и всяка видима информация, 
подпомагаща неговото идентифициране. 
В съответствие с член 51, параграф 5 
държавите членки изпращат на 
Комисията, с копие до EFCA, тези 
доклади и информация за 
местоположението на измерителните 
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буйове, разположени от тях в зоната.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовните кораби на Съюза 
нямат право да задържат на борда, 
трансбордират и разтоварват 
екземпляри ивичест марлин, черен 
марлин, син марлин и атлантически 
ветроход, чиято дължина на тялото от 
долната челюст до развилката на 
опашната перка е под 60 cm. В случай 
че екземпляри от тези видове бъдат 
уловени, те незабавно се връщат в 
морето.

1. Риболовните кораби на Съюза 
нямат право да задържат на борда, 
трансбордират и разтоварват 
екземпляри ивичест марлин (Tetrapturus 
audax), черен марлин (Makaira indica), 
син марлин  (Makaira nigricans) и 
атлантически ветроход (Istiophorus 
platypterus), чиято дължина на тялото от 
долната челюст до развилката на 
опашната перка е под 60 cm. В случай 
че екземпляри от тези видове бъдат 
уловени, те незабавно се връщат в 
морето.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки се насърчават 
да предприемат научни изследвания по 
отношение на синята акула, с които ще 
се осигурят информация за ключови 
биологични, екологични и поведенчески 
характеристики, за жизнения цикъл, 
миграцията и оцеляването след 
освобождаване, както и насоки за 
безопасното освобождаване и 
идентифицирането на местата за 
размножаване, и ще се подобрят 
риболовните практики. Тази 
информация се включва в докладите, 
представяни на Комисията в 
съответствие с член 51, параграф 6.

4. Държавите членки се насърчават 
да предприемат научни изследвания по 
отношение на синята акула, с които ще 
се осигурят информация за ключови 
биологични, екологични и поведенчески 
характеристики, за жизнения цикъл, 
миграцията и оцеляването след 
освобождаване, както и насоки за 
безопасното освобождаване и 
идентифицирането на местата за 
размножаване, и ще се подобрят 
риболовните практики. Тази 
информация се включва в докладите, 
представяни на Комисията с копие до 
EFCA, в съответствие с член 51, 
параграф 6.
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Изменение 13

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовните, помощните и 
снабдителните кораби на Съюза нямат 
право да използват въздухоплавателни 
средства, нито безпилотни летателни 
апарати като помощни средства за 
риболов. Всяка риболовна операция, 
предприета в зоната с помощта на 
въздухоплавателно средство или 
безпилотен летателен апарат, се 
докладва незабавно на държавата 
членка на знамето и на Комисията. 
Комисията незабавно уведомява за 
това секретариата на IOTC.

1. Риболовните, помощните и 
снабдителните кораби на Съюза нямат 
право да използват въздухоплавателни 
средства, нито безпилотни летателни 
апарати като помощни средства за 
риболов. Всяка риболовна операция, 
предприета в зоната с помощта на 
въздухоплавателно средство или 
безпилотен летателен апарат, се 
докладва незабавно на държавата 
членка на знамето, на EFCA, както и с 
копие на Комисията. EFCA незабавно 
уведомява за това секретариата на 
IOTC.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовните кораби на Съюза 
записват риболовните дейности, при 
които са използвани плаващи УПР, 
отделно от дейностите със закотвени 
УПР, като използват съответните 
елементи на данни в приложение 2. 
Държавите членки изпращат тази 
информация на Комисията в 
съответствие с член 51.

1. Риболовните кораби на Съюза 
записват риболовните дейности, при 
които са използвани плаващи УПР, 
отделно от дейностите със закотвени 
УПР, като използват съответните 
елементи на данни в приложение 2. 
Държавите членки изпращат тази 
информация на Комисията, с копие до 
EFCA, в съответствие с член 51.

Изменение 15

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се представя и 
ежедневна информация за всички 
активни УПР, която съдържа датата, 
идентификационните данни на 
измерителния буй, определения кораб и 
всекидневното местоположение, като 
тази информация се обобщава на 
месечни интервали и се представя в 
рамките на най-малко 60 дни, но не по-
късно от 90 дни. Комисията изпраща 
тази информация на секретариата на 
IOTC.

2. На EFCA, с копие до Комисията 
се представя и ежедневна информация 
за всички активни УПР, която съдържа 
датата, идентификационните данни на 
измерителния буй, определения кораб и 
всекидневното местоположение, като 
тази информация се обобщава на 
месечни интервали и се представя в 
рамките на най-малко 60 дни, но не по-
късно от 90 дни. EFCA изпраща тази 
информация на секретариата на IOTC.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) да се основават на 
формулираните в приложение V към 
МОУ 19/02 принципи за намаляване на 
оплитането на акули, морски 
костенурки или други видове.

г) да се основават на 
формулираните в приложението, 
посочено в точка 2 от приложение 6а 
към настоящия регламент за 
намаляване на оплитането на акули, 
морски костенурки или други видове.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с член 51, 
параграф 5 не по-късно от 75 дни преди 
годишното заседание на IOTC 
държавите членки изпращат на 
Комисията доклад за напредъка по 
плановете за управление на УПР, 
включително прегледи на първоначално 
представените планове за управление и 
прегледи на прилагането на 
принципите, формулирани в 

4. В съответствие с член 51, 
параграф 5 не по-късно от 75 дни преди 
годишното заседание на IOTC 
държавите членки изпращат на 
Комисията, с копие до EFCA, доклад за 
напредъка по плановете за управление 
на УПР, включително прегледи на 
първоначално представените планове за 
управление и прегледи на прилагането 
на принципите, формулирани в 
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приложение V към МОУ 19/02. 
Комисията изпраща тази информация на 
секретариата на IOTC не по-късно от 60 
дни преди годишното заседание на 
IOTC.

приложението, посочено в точка 2 от 
приложение 6а към настоящия 
регламент. Комисията изпраща тази 
информация на секретариата на IOTC не 
по-късно от 60 дни преди годишното 
заседание на IOTC.

Изменение 18

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Риболовните кораби на Съюза трябва да 
използват УПР, чиито проектни 
характеристики и материали не 
позволяват оплитането на морски 
организми, както е посочено в 
приложение V към МОУ 19/02.

Риболовните кораби на Съюза трябва да 
използват УПР, чиито проектни 
характеристики и материали не 
позволяват оплитането на морски 
организми, както е посочено в 
приложението, посочено в точка 2 от 
приложение 6а към настоящия 
регламент.

Изменение 19

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Риболовните кораби на Съюза се 
стремят да използват биоразградими 
УПР в съответствие с насоките в 
приложението с цел преминаване към 
използване на биоразградими УПР, с 
изключение на материалите, 
използвани за измерителните буйове, 
считано от 1 януари 2022 г.

Изменение 20

Предложение за регламент
Член 10 –  параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение
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Държавите членки се стремят да 
провеждат опити с биоразградими 
материали, за да се улесни преходът 
към използването единствено на 
биоразградими материали за 
изграждането на плаващи УПР от 
техните флоти.

Изменение 21

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всички операции по 
трансбордиране на обхванати от IOTC 
видове се извършват в пристанища, 
определени в съответствие с член 5 от 
Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 
или параграф 5 от МОУ 16/11.

1. Всички операции по 
трансбордиране на обхванати от IOTC 
видове се извършват в пристанища, 
определени в съответствие с член 5 от 
Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета 
или в съответствие с разпоредбите, 
посочени в точка 3 от приложение 6а 
към настоящия регламент.

Изменение 22

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В съответствие с член 51, 
параграф 1 държавите членки докладват 
на Комисията данните за целия улов на 
акули, включително всички налични 
данни за минали периоди, 
приблизителните оценки и жизнения 
статус на изхвърлените и освободените 
екземпляри (мъртви или живи), както и 
размерната честота на акулите, уловени 
от техните риболовни кораби.

4. В съответствие с член 51, 
параграф 1 държавите членки докладват 
на Комисията, с копие до EFCA, 
данните за целия улов на акули, 
включително всички налични данни за 
минали периоди, приблизителните 
оценки и жизнения статус на 
изхвърлените и освободените 
екземпляри (мъртви или живи), както и 
размерната честота на акулите, уловени 
от техните риболовни кораби.

Изменение 23

Предложение за регламент
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Член 16 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовните кораби на Съюза 
нямат право да задържат на борда, 
нито да трансбордират, разтоварват, 
съхраняват, продават и предлагат за 
продажба части или цели трупове на 
дългокрили акули.

1. Риболовните плавателни съдове 
на съюза не задържат на борда, не 
трансбордират, не разтоварват, не 
съхраняват, не продават, нито 
предлагат за продажба части или цели 
трупове на дългокрили акули 
(Carcharhinus longimanus).

Изменение 24

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато е възможно, държавите 
членки и Комисията полагат усилия за 
провеждане на научни изследвания 
върху уловени в зоната дългокрили 
акули, за да се определят потенциалните 
места за размножаване.

3. Когато е възможно, държавите 
членки и Комисията полагат усилия за 
провеждане на научни изследвания 
върху уловени в зоната дългокрили 
акули, за да се определят потенциалните 
места за размножаване и 
въздействието на изменението на 
климата върху размера на техните 
популации.

Изменение 25

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящият член не се 
прилага за дребномащабния риболов, 
упражняван само и изключително в 
съответната му изключителна 
икономическа зона (ИИЗ) за целите на 
местното потребление.

Изменение 26

Предложение за регламент
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Член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовните кораби на Съюза 
нямат право да залагат преднамерено 
какъвто и да е вид уред около скат от 
сем. Mobulidae, ако животното е било 
забелязано преди началото на 
залагането.

1. Риболовните кораби на Съюза 
нямат право да залагат преднамерено 
какъвто и да е вид уред около скат от 
сем. Mobulidae (род Мобули), ако 
животното е било забелязано преди 
началото на залагането.

Изменение 27

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Риболовните кораби на Съюза 
незабавно освобождават живи и 
неувредени — доколкото е възможно — 
непреднамерено уловените скатове от 
сем. Mobulidae, веднага щом те бъдат 
забелязани в мрежата, на куката или на 
палубата, като освобождаването трябва 
да се извърши по начин, който ще 
доведе до възможно най-малко 
увреждане на уловените екземпляри; те 
също така предприемат всички разумни 
действия за прилагане на процедурите 
за третиране, посочени в приложение I 
към МОУ 19/03, като вземат под 
внимание безопасността на екипажа.

3. Риболовните кораби на Съюза 
незабавно освобождават живи и 
неувредени — доколкото е възможно — 
непреднамерено уловените скатове от 
сем. Mobulidae, веднага щом те бъдат 
забелязани в мрежата, на куката или на 
палубата, като освобождаването трябва 
да се извърши по начин, който ще 
доведе до възможно най-малко 
увреждане на уловените екземпляри; те 
също така предприемат всички разумни 
действия за прилагане на процедурите 
за третиране, посочени в точка 4 от 
приложение 6а към настоящия 
регламент, като вземат под внимание 
безопасността на екипажа.

Изменение 28

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Независимо от разпоредбите 
на параграф 2, в случай на 
непреднамерено уловени скатове от 
сем. Mobulidae в рамките на 
дребномащабния риболов, 
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плавателният съд докладва случайния 
улов на отговорните правителствени 
органи или на друг компетентен орган 
на мястото на разтоварването. 
Непреднамерено уловените 
екземпляри от сем. Mobulidae могат 
да бъдат използвани единствено за 
целите на местното потребление. 
Настоящата дерогация изтича на 1 
януари 2022 г.

Изменение 29

Предложение за регламент
Член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовните кораби на Съюза 
нямат право да залагат преднамерено 
мрежи гъргър около китова акула в 
зоната, ако животното е било забелязано 
преди началото на залагането.

1. Риболовните кораби на Съюза 
нямат право да залагат преднамерено 
мрежи гъргър около китова акула 
(Rhincodon typus) в зоната, ако 
животното е било забелязано преди 
началото на залагането.

Изменение 30

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 2 – буква б– уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) докладват за инцидента на 
съответния орган на държавата членка 
на знамето, като посочват следната 
информация:

б) докладват за инцидента на 
държавата членка на знамето на кораба, 
като посочват следната информация:

Изменение 31

Предложение за регламент
Член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки докладват 
информацията, посочена в параграф 2, 

3. Държавите членки докладват 
информацията, посочена в параграф 2, 
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буква б), чрез риболовни дневници, 
попълвани в съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009, 
включително като отбелязват жизнения 
статус при освобождаване на 
екземплярите (мъртви или живи) или, 
когато на борда присъства наблюдател 
— в рамките на програма за 
наблюдение, и изпращат тази 
информация на Комисията в 
съответствие с член 51, параграфи 1 и 5.

буква б), чрез риболовни дневници, 
попълвани в съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009, 
включително като отбелязват жизнения 
статус при освобождаване на 
екземплярите (мъртви или живи) или, 
когато на борда присъства наблюдател 
— в рамките на програма за 
наблюдение, и изпращат тази 
информация на Комисията, с копие до 
EFCA, в съответствие с член 51, 
параграфи 1 и 5.

Изменение 32

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква а 

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) корабите с парагади трябва да 
разполагат с резачки за влакно и 
кукоизваждачи, за да се осигури 
правилното третиране и бързото 
освобождаване на уловените или 
оплетените морски костенурки, като се 
предприемат всички разумни действия, 
за да се гарантира безопасното 
освобождаване и третиране на морските 
костенурки в съответствие с 
изготвените от IOTC насоки;18

a) корабите с парагади трябва да 
разполагат с резачки за влакно и 
кукоизваждачи, за да се осигури 
правилното третиране и бързото 
освобождаване на уловените или 
оплетените морски костенурки (видове 
от семейства Cheloniidae и 
Dermochelyidae), като се предприемат 
всички разумни действия, за да се 
гарантира безопасното освобождаване и 
третиране на морските костенурки в 
съответствие с изготвените от IOTC 
насоки, посочени в точка 5 от 
приложение 6а към настоящия 
регламент;

__________________
18 
https://www.iotc.org/sites/default/files/doc
uments/2018/11/IOTC_turtles_for_web.pd
f

Изменение 33

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки гарантират, че 
риболовните кораби на Съюза използват 
подходящи техники за ограничаване на 
рисковете, идентифициране, третиране 
и изваждане на куките, както и че 
разполагат на борда с необходимото 
оборудване за освобождаване на 
морските костенурки, като се 
предприемат всички разумни действия в 
съответствие с картите за 
идентифициране на морските 
костенурки, посочени в изготвените 
от IOTC насоки за третиране на 
екземплярите от този вид, които са 
упоменати в параграф 1, буква а).

3. Държавите членки гарантират, че 
риболовните кораби на Съюза използват 
подходящи техники за ограничаване на 
рисковете, идентифициране, третиране 
и изваждане на куките, както и че 
разполагат на борда с необходимото 
оборудване за освобождаване на 
морските костенурки, като се 
предприемат всички разумни действия в 
съответствие с насоките, които са 
упоменати в параграф 1, буква а).

Изменение 34

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки докладват за 
изпълнението на Насоките на ФАО за 
намаляване на смъртността на 
морските костенурки при 
риболовните операции19.

4. Държавите членки докладват за 
изпълнението на Насоките на ФАО, 
посочени в точка 6 от приложение 6а 
към настоящия регламент.

__________________
19 
http://www.fao.org/publications/card/en/c/
525d1262-f0ae-5270-bd6e-ac4ab03bbaf9/

Изменение 35

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. В съответствие с член 51, 
параграф 1 държавите членки изпращат 
на Комисията всички данни за 

5. В съответствие с член 51, 
параграф 1 държавите членки изпращат 
на Комисията, с копие до EFCA, всички 
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взаимодействието между техни кораби и 
морски костенурки. Тези данни трябва 
да включват процента на извършващите 
дейност кораби, които разполагат с 
риболовен дневник или с наблюдател на 
борда си, както и приблизителна оценка 
на общата смъртност на морските 
костенурки, случайно уловени при 
риболова, извършван от тези кораби.

данни за взаимодействието между техни 
кораби и морски костенурки. Тези 
данни трябва да включват процента на 
извършващите дейност кораби, които 
разполагат с риболовен дневник или с 
наблюдател на борда си, както и 
приблизителна оценка на общата 
смъртност на морските костенурки, 
случайно уловени при риболова, 
извършван от тези кораби.

Изменение 36

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. В съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 
риболовните кораби на Съюза записват 
в риболовните дневници всички 
свързани с морски костенурки 
инциденти по време на риболовните 
операции, включително жизнения 
статус на екземплярите при тяхното 
освобождаване (мъртви или живи). Те 
докладват тези инциденти на своите 
държави членки на знамето, като при 
възможност представят информация за 
съответните видове, мястото на улов, 
условията, предприетите на борда 
действия и мястото на освобождаване. 
Държавите членки изпращат тази 
информация на Комисията в 
съответствие с член 51, параграф 1.

6. В съответствие с член 14 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 
риболовните кораби на Съюза записват 
в риболовните дневници всички 
свързани с морски костенурки 
инциденти по време на риболовните 
операции, включително жизнения 
статус на екземплярите при тяхното 
освобождаване (мъртви или живи). Те 
докладват тези инциденти на своите 
държави членки на знамето, като при 
възможност представят информация за 
съответните видове, мястото на улов, 
условията, предприетите на борда 
действия и мястото на освобождаване. 
Държавите членки изпращат тази 
информация на Комисията, с копие до 
EFCA, в съответствие с член 51, 
параграф 1.

Изменение 37

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Риболовните кораби на Съюза 
се стремят да приемат проекти на 
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УПР, които намаляват случаите на 
заплитане на морски костенурки в 
съответствие с международните 
стандарти.

Изменение 38

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовните кораби на Съюза 
използват мерки за ограничаване на 
рисковете за морските птици, насочени 
към намаляване на равнищата на техния 
прилов във всички риболовни зони, 
сезони и видове риболов:

1. Риболовните кораби на Съюза 
използват мерки за ограничаване на 
рисковете за морските птици (видове от 
разреди Procellariiforme, 
Pelecaniformes, Charadriiformes, 
Gaviiformes и Podicipediformes) 
насочени към намаляване на равнищата 
на техния прилов във всички риболовни 
зони, сезони и видове риболов:

Изменение 39

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Риболовните кораби на Съюза 
записват данни за случайния прилов на 
морски птици по видове — по-
специално чрез регионалната схема за 
наблюдение, посочена в член 30, и 
докладват тези данни на Комисията в 
съответствие с член 51, параграф 1. 
Доколкото е възможно, наблюдателите 
правят снимки на морските птици, 
уловени от риболовни кораби на Съюза, 
и ги предават на националните експерти 
в областта на морската орнитология или 
на секретариата на IOTC, за да бъде 
потвърдена идентификацията.

2. Риболовните кораби на Съюза 
записват данни за случайния прилов на 
морски птици по видове — по-
специално чрез регионалната схема за 
наблюдение, посочена в член 30, и 
докладват тези данни на Комисията, с 
копие до EFCA, в съответствие с член 
51, параграф 1. Доколкото е възможно, 
наблюдателите правят снимки на 
морските птици, уловени от риболовни 
кораби на Съюза, и ги предават на 
националните експерти в областта на 
морската орнитология или на 
секретариата на IOTC, за да бъде 
потвърдена идентификацията.

Изменение 40
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Предложение за регламент
Член 22 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с член 51, 
параграф 5 държавите членки 
представят на Комисията информация за 
начина, по който се прилага посочената 
в член 30 регионална схема за 
наблюдение.

3. В съответствие с член 51, 
параграф 5 държавите членки 
представят на Комисията и EFCA 
информация за начина, по който се 
прилага посочената в член 30 
регионална схема за наблюдение.

Изменение 41

Предложение за регламент
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки гарантират, че 
всички съхранявани на борда документи 
и всички последващи изменения в тях се 
издават и сертифицират от 
компетентния орган и са маркирани по 
такъв начин, че да могат лесно да бъдат 
идентифицирани с общоприети 
стандарти като Стандартната 
спецификация на ФАО за маркировка 
и идентификация на риболовните 
кораби.20

4. Държавите членки гарантират, че 
всички съхранявани на борда документи 
и всички последващи изменения в тях се 
издават и сертифицират от 
компетентния орган и са маркирани по 
такъв начин, че да могат лесно да бъдат 
идентифицирани с общоприети 
международни стандарти.

__________________
20 http://www.fao.org/3/a-i7783e.pdf

Изменение 42

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 3 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки представят на 
Комисията списък на корабите, които 
отговарят на изискванията по параграф 
1 и които са получили разрешение да 
извършват дейност в зоната. Този 
списък трябва да съдържа следната 

3. Държавите членки представят на 
Комисията, с копие до EFCA, списък на 
корабите, които отговарят на 
изискванията по параграф 1 и които са 
получили разрешение да извършват 
дейност в зоната. Този списък трябва да 
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информация за всеки кораб: съдържа следната информация за всеки 
кораб:

Изменение 43

Предложение за регламент
Член 24 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки незабавно 
уведомяват Комисията за всички 
добавени, заличени или изменени данни 
в регистъра на IOTC. Комисията 
незабавно изпраща информацията на 
секретариата на ICCAT.

4. Държавите членки незабавно 
уведомяват Комисията, с копие до 
EFCA, за всички добавени, заличени 
или изменени данни в регистъра на 
IOTC. Комисията незабавно изпраща 
информацията на секретариата на 
ICCAT.

Изменение 44

Предложение за регламент
Член 25 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Информацията, представяна от 
държавите членки на Комисията 
съгласно член 24, трябва да е в 
електронен формат в съответствие с 
член 39 от Регламент (ЕС) 2017/2403.

Информацията, представяна от 
държавите членки на Комисията и 
EFCA съгласно член 24, трябва да е в 
електронен формат в съответствие с 
член 39 от Регламент (ЕС) 2017/2403.

Изменение 45

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки представят на 
Комисията актуализиран образец на 
официалното разрешение за риболов 
извън националната юрисдикция и 
актуализират тази информация в случай 
на промяна. Комисията незабавно 
изпраща информацията на секретариата 
на ICCAT. Образецът включва следните 

2. Държавите членки представят на 
Комисията, с копие до EFCA, 
актуализиран образец на официалното 
разрешение за риболов извън 
националната юрисдикция и 
актуализират тази информация в случай 
на промяна. Комисията незабавно 
изпраща информацията на секретариата 
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данни: на ICCAT. Образецът включва следните 
данни:

Изменение 46

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки докладват на 
Комисията в съответствие с член 51, 
параграф 5 резултатите от прегледа на 
действията и мерките, предприети 
съгласно параграф 1.

2. Държавите членки докладват на 
Комисията, с копие до EFCA, в 
съответствие с член 51, параграф 5 
резултатите от прегледа на действията и 
мерките, предприети съгласно параграф 
1.

Изменение 47

Предложение за регламент
Член 27 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки, които издават 
разрешения на своите риболовни 
кораби, докладват ежегодно на 
Комисията в съответствие с член 51 от 
настоящия регламент за всички мерки, 
предприети в съответствие с 
приложение I към МОУ 05/07, като 
използват формàта в приложение II към 
МОУ 05/07.

3. Държавите членки, които издават 
разрешения на своите риболовни 
кораби, докладват ежегодно на 
Комисията, с копие до EFCA, в 
съответствие с член 51 от настоящия 
регламент за всички мерки, предприети 
в съответствие с приложението, 
посочено в точка 7 от приложение 6а 
към настоящия регламент, като 
използват формàта от приложението, 
посочено в точка 8 от приложение 6а 
към настоящия регламент.

Изменение 48

Предложение за регламент
Член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки уведомяват 
Комисията за всяка фактическа 

3. Държавите членки уведомяват 
EFCA, с копие до Комисията, за всяка 
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информация, доказваща наличието на 
основателни причини да се предположи, 
че кораби, които не са вписани в 
регистъра на IOTC, участват в риболов 
или трансбордиране на обхванати от 
IOTC видове в зоната. Комисията 
незабавно предава тази информация на 
секретариата на IOTC.

фактическа информация, доказваща 
наличието на основателни причини да 
се предположи, че кораби, които не са 
вписани в регистъра на IOTC, участват в 
риболов или трансбордиране на 
обхванати от IOTC видове в зоната. 
EFCA незабавно предава тази 
информация на секретариата на IOTC.

Изменение 49

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. До 1 февруари всяка година 
държавите членки, чиито кораби 
извършват риболов на риба тон и риба 
меч в зоната, представят на Комисията 
— като използват съответния образец за 
доклад на IOTC — списък на плаващите 
под тяхно знаме риболовни кораби, 
които са били активни в зоната през 
предходната година:

1. До 1 февруари всяка година 
държавите членки, чиито кораби 
извършват риболов на риба тон и риба 
меч в зоната, представят на Комисията, 
с копие до EFCA — като използват 
съответния образец за доклад на IOTC 
— списък на плаващите под тяхно знаме 
риболовни кораби, които са били 
активни в зоната през предходната 
година:

Изменение 50

Предложение за регламент
Член 29 –  параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. До 1 февруари всяка година 
държавите членки, чиито кораби 
извършват риболов на жълтопер 
тунец в зоната, представят на 
Комисията — като използват 
съответния образец за доклад на 
IOTC — списък на плаващите под 
тяхно знаме риболовни кораби, които 
са осъществявали риболов на 
жълтопер тунец в зоната през 
предходната година:
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Обосновка

Тази година годишната среща на IOTC прие мярка за жълтоперия тунец, като добави 
задължение за докладване на Съюза/договарящите страни, което не е част от 
предложението на Комисията. Тази мярка ще бъде публикувана от IOTC 120 дни след 
приемането ѝ, ако няма възражения, и се очаква да влезе в сила.

Изменение 51

Предложение за регламент
Член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията препраща тази 
информация на секретариата на IOTC 
преди 15 февруари всяка година.

2. Комисията препраща тази 
информация, посочена в параграфи 1 и 
1а на секретариата на IOTC преди 15 
февруари всяка година.

Обосновка

Това допълнение е в съответствие с изменението на параграф 1а (нов).

Изменение 52

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В срок от 30 дни след 
приключване на всеки рейс 
наблюдателят представя доклад на 
държавата членка на знамето. Докладът 
се представя за зона с дължина 1˚ 
ширина на 1˚ дължина. Държавите 
членки изпращат на Комисията всеки 
доклад в рамките на 140 дни от неговото 
получаване, като вземат мерки 
докладите от наблюдатели, разположени 
на кораби с парагади, да се изпращат 
редовно и своевременно през цялата 
година. Комисията препраща 
докладите до секретариата на IOTC в 
10-дневен срок.

2. В срок от 30 дни след 
приключване на всеки рейс 
наблюдателят представя доклад на 
държавата членка на знамето. Докладът 
се представя за зона с дължина 1˚ 
ширина на 1˚ дължина. Държавите 
членки изпращат на EFCA, с копие до 
Комисията, всеки доклад в рамките на 
140 дни от неговото получаване, като 
вземат мерки докладите от 
наблюдатели, разположени на кораби с 
парагади, да се изпращат редовно и 
своевременно през цялата година. EFCA 
препраща докладите до секретариата на 
IOTC в 10-дневен срок.
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Изменение 53

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) да гарантират, че корабите, на 
които са разположени наблюдатели, 
осигуряват по време на техния престой 
подходяща храна и настаняване, които 
по възможност са на същото ниво като 
тези на офицерския състав;

в) да гарантират, че корабите, на 
които са разположени наблюдатели, 
осигуряват по време на техния престой 
подходяща храна и настаняване, които 
по възможност са на същото ниво като 
тези на офицерския състав, намиращ се 
на борда;

Изменение 54

Предложение за регламент
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки докладват на 
Комисията в съответствие с член 51, 
параграф 6 броя на инспектираните 
кораби и процента на инспектирания 
улов за отделните видове риболовни 
уреди.

3. Държавите членки докладват на 
Комисията, с копие до EFCA, в 
съответствие с член 51, параграф 6 броя 
на инспектираните кораби и процента 
на инспектирания улов за отделните 
видове риболовни уреди.

Изменение 55

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато държава членка има 
съмнения, че едно или повече 
устройства за наблюдение на кораби, 
инсталирани на борда на кораб на друга 
държава членка на знамето или на друга 
ДСС, не отговарят на необходимите 
експлоатационни условия или е налице 
вмешателство в тяхната работа, тя 
незабавно уведомява Комисията, която 
препраща това уведомление на 
секретариата на IOTC и на държавата на 

2. Когато държава членка има 
съмнения, че едно или повече 
устройства за наблюдение на кораби, 
инсталирани на борда на кораб на друга 
държава членка на знамето или на друга 
ДСС, не отговарят на необходимите 
експлоатационни условия или е налице 
вмешателство в тяхната работа, тя 
незабавно уведомява EFCA, с копие до 
Комисията. EFCA препраща 
уведомлението на секретариата на 
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знамето на кораба. IOTC и на държавата на знамето на 
кораба.

Изменение 56

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1– буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) продължителността на 
риболовната операция по договора за 
чартиране не надвишава общо 12 месеца 
през която и да е календарна година;

б) продължителността на 
риболовната операция по договора за 
чартиране не надвишава 12 месеца през 
която и да е календарна година;

Изменение 57

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) целият улов, включително 
приловът и изхвърлянията, извършен 
съгласно договора за чартиране, се 
приспада от квотата или възможностите 
за риболов на чартиращата ДСС. 
Присъствието на наблюдатели на борда 
на такива чартирани кораби се приспада 
от процента на присъствие на 
наблюдатели за чартиращата ДСС по 
отношение на нейната риболовна 
дейност по договора за чартиране;

ж) целият улов, включително 
приловът и изхвърлянията, извършен 
съгласно договора за чартиране, се 
приспада от квотата или възможностите 
за риболов на чартиращата ДСС. 
Присъствието на наблюдатели на борда 
на такива чартирани кораби се приспада 
от процента на присъствие на 
наблюдатели за чартиращата ДСС по 
отношение на нейната риболовна 
дейност за периода по договора за 
чартиране;

Изменение 58

Предложение за регламент
Член 35 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) чартираните кораби разполагат с 
разрешение за риболов, издадено от 
чартиращата ДСС, и не фигурират в 
изготвения от IOTC списък на корабите, 

к) чартираните кораби разполагат с 
разрешение за риболов, издадено от 
чартиращата ДСС, и не фигурират в 
изготвения от IOTC списък на корабите, 
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извършващи ННН риболов; извършващи ННН риболов, в списъка 
на Общността на кораби, 
извършващи ННН риболов, или в друг 
списък на кораби, извършващи ННН 
риболов, на друга регионална 
организация за управление на 
рибарството;

Изменение 59

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чартиращата държава членка 
уведомява Комисията — незабавно и не 
по-късно от 50 часа преди започването 
на риболовните дейности по силата на 
договор за чартиране — за всеки кораб, 
който ще бъде определен като чартиран 
в съответствие с настоящия член, като 
предоставя незабавно по електронен път 
следната информация за всеки чартиран 
кораб:

1. Чартиращата държава членка 
уведомява Комисията, скопие до EFCA 
— незабавно в рамките на 15 дни и не 
по-късно от 72 часа преди започването 
на риболовните дейности по силата на 
договор за чартиране — за всеки кораб, 
който ще бъде определен като чартиран 
в съответствие с настоящия член, като 
предоставя незабавно по електронен път 
следната информация за всеки чартиран 
кораб:

Изменение 60

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка на знамето 
уведомява Комисията — незабавно и не 
по-късно от 50 часа преди започването 
на риболовните дейности по силата на 
договор за чартиране — за всеки кораб, 
който ще бъде определен като чартиран 
в съответствие с настоящия член, като 
предоставя по електронен път 
посочената в параграф 1 информация за 
всеки чартиран кораб.

2. Държавата членка на знамето 
уведомява Комисията, с копие до EFCA 
— незабавно в рамките на 17 дни и не 
по-късно от 96 часа преди започването 
на риболовните дейности по силата на 
договор за чартиране — за всеки кораб, 
който ще бъде определен като чартиран 
в съответствие с настоящия член, като 
предоставя по електронен път 
посочената в параграф 1 информация за 
всеки чартиран кораб.
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Изменение 61

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки, посочени в 
параграфи 1 и 2, незабавно информират 
Комисията за започването, временното 
преустановяване, възобновяването и 
прекратяването на риболовните 
операции по договора за чартиране.

4. Държавите членки, посочени в 
параграфи 1 и 2, незабавно информират 
Комисията, с копие до EFCA, за 
започването, временното 
преустановяване, възобновяването и 
прекратяването на риболовните 
операции по договора за чартиране.

Изменение 62

Предложение за регламент
Член 36 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки, които наемат 
риболовни кораби по договор за 
чартиране, съобщават на Комисията до 
10 февруари всяка година 
информацията относно договорите за 
чартиране, сключени през предходната 
календарна година, включително данни 
за улова и риболовното усилие на 
чартираните кораби, както и процента 
на присъствие на наблюдатели на тези 
кораби в съответствие с член 35, 
параграф 1, буква й). Комисията 
препраща тази информация на 
секретариата на IOTC до 28 февруари 
всяка година.

5. Държавите членки, които наемат 
риболовни кораби по договор за 
чартиране, съобщават на Комисията, с 
копие до EFCA, до 10 февруари всяка 
година информацията относно 
договорите за чартиране, сключени през 
предходната календарна година, 
включително данни за улова и 
риболовното усилие на чартираните 
кораби, както и процента на присъствие 
на наблюдатели на тези кораби в 
съответствие с член 35, параграф 1, 
буква й). Комисията препраща тази 
информация на секретариата на IOTC до 
28 февруари всяка година.

Изменение 63

Предложение за регламент
Член 37 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато кораб или въздухоплавателно 
средство на държава членка забележи 

Когато кораб или въздухоплавателно 
средство на държава членка забележи 
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риболовен кораб, за който има 
подозрения или е потвърдено, че е без 
националност и евентуално извършва 
риболов в открито море в рамките на 
зоната, тази държава членка изпраща 
съответната информация на Комисията, 
която незабавно я препраща на 
секретариата на IOTC.

риболовен кораб, за който има 
подозрения или е потвърдено, че е без 
националност и евентуално извършва 
риболов в открито море в рамките на 
зоната, тази държава членка изпраща 
съответната информация на EFCA, с 
копие до Комисията. EFCA незабавно 
препраща информацията на 
секретариата на IOTC.

Изменение 64

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

По отношение на корабите с парагади за 
улов на риба тон, плаващи под удобно 
знаме, държавите членки:

По отношение на корабите с парагади за 
улов на риба тон, плаващи под удобен 
флаг, държавите членки:

Изменение 65

Предложение за регламент
Член 38 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) да информират широката 
общественост за риболовните 
дейности на кораби с парагади за улов 
на риба тон, плаващи под удобен флаг, 
които намаляват ефективността на 
мерките на IOTC за опазване и 
управление, и настоятелно ги 
призовават да не купуват риба, 
уловена от такива кораби;

Изменение 66

Предложение за регламент
Член 39 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В съответствие с член 51, 3. В съответствие с член 51, 
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параграф 1 държавите членки 
представят на Комисията годишни 
доклади, в които се съдържат в обобщен 
вид всички данни за дадена година.

параграф 1 държавите членки 
представят на Комисията, с копие до 
EFCA, годишни доклади, в които се 
съдържат в обобщен вид всички данни 
за дадена година.

Изменение 67

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Цялото количество големоок тон, 
внесено на територията на държава 
членка, се придружава от статистически 
документ на IOTC за големоок тон в 
съответствие с приложение I, 
допълнение 1 към МОУ 01/06 или от 
сертификат на IOTC за реекспорт на 
големоок тон, който отговаря на 
изискванията на приложение I, 
допълнение 2 към МОУ 01/06.

1. Цялото количество големоок тон, 
внесено на територията на държава 
членка, се придружава от статистически 
документ на IOTC за големоок тон в 
съответствие с допълнението към 
приложението, посочено в точка 9 от 
приложение 6а към настоящия 
регламент, или от сертификат на IOTC 
за реекспорт на големоок тон, както е 
предвидено в допълнението към 
приложението, посочен в точка 10 от 
приложение 6а към настоящия 
регламент.

Изменение 68

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Документите, посочени в 
параграф 1, се заверяват в съответствие 
с формàта, определен в приложение I, 
допълнение 4 към МОУ 01/06, и при 
спазване на следните условия:

3. Документите, посочени в 
параграф 1, се заверяват в съответствие 
с формàта, определен в приложението, 
посочено в точка 11 от приложение 
6а към настоящия регламент, и при 
спазване на следните условия:

Изменение 69

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В срок до 15 март всяка година 
(за периода от 1 юли до 31 декември на 
предходната година) и до 15 септември 
(за периода от 1 януари до 30 юни на 
текущата година) държавите членки, 
които внасят големоок тон, докладват на 
Комисията данните, събрани по 
програмата за статистически документи 
за големоок тон, като използват формàта 
от приложение I, допълнение 3 към 
МОУ 01/06. Комисията разглежда 
информацията и я предава на 
секретариата на IOTC съответно до 1 
април и 1 октомври.

4. В срок до 15 март всяка година 
(за периода от 1 юли до 31 декември на 
предходната година) и до 15 септември 
(за периода от 1 януари до 30 юни на 
текущата година) държавите членки, 
които внасят големоок тон, докладват на 
Комисията, с копие до EFCA, данните, 
събрани по програмата за статистически 
документи за големоок тон, като 
използват формàта от приложението, 
посочено в точка 12 от приложение 
6а към настоящия регламент. 
Комисията разглежда информацията и я 
предава на секретариата на IOTC 
съответно до 1 април и 1 октомври.

Изменение 70

Предложение за регламент
Член 40 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки, които изнасят 
големоок тон, разглеждат данните за 
износа при получаване на посочените в 
параграф 4 данни за вноса и ежегодно 
докладват резултатите на Комисията в 
съответствие с член 51, параграф 5.

5. Държавите членки, които изнасят 
големоок тон, разглеждат данните за 
износа при получаване на посочените в 
параграф 4 данни за вноса и ежегодно 
докладват резултатите на Комисията, с 
копие до EFCA, в съответствие с член 
51, параграф 5.

Изменение 71

Предложение за регламент
Член 41 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки съобщават на 
Комисията всички промени в списъка на 
определените звена за контакт и 
определените пристанища най-малко 30 
дни преди промените да породят 
действие. Комисията препраща тази 

2. Държавите членки съобщават на 
EFCA, с копие до Комисията, всички 
промени в списъка на определените 
звена за контакт и определените 
пристанища най-малко 30 дни преди 
промените да породят действие. EFCA 
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информация на секретариата на IOTC 
най-малко 15 дни преди промените да 
породят действие.

препраща тази информация на 
секретариата на IOTC най-малко 15 дни 
преди промените да породят действие.

Изменение 72

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Чрез дерогация от член 6, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1005/2008 срокът за представяне на 
предварително уведомление е най-малко 
48 часа преди очаквания час на 
пристигане в пристанището.

1. Чрез дерогация от член 6, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 
1005/2008 срокът за представяне на 
предварително уведомление е най-малко 
24 часа преди очаквания час на 
пристигане в пристанището или 
непосредствено след приключването 
на риболовната дейност, в случай че 
измереното във време разстояние до 
пристанището е под 24 часа.

Изменение 73

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез дерогация от член 6, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1005/2008 информацията, 
предоставяна от капитаните на 
риболовни кораби на трети държави или 
от техни представители, трябва да е 
информацията, изисквана съгласно 
приложение I към МОУ 16/11, която се 
придружава от сертификат за улов, 
заверен в съответствие с глава III на 
Регламент (ЕО) № 1005/2008, ако 
риболовният кораб на третата държава 
носи на борда си продукти от риболов, 
произведени от обхванати от IOTC 
видове.

2. Чрез дерогация от член 6, 
параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1005/2008 информацията, 
предоставяна от капитаните на 
риболовни кораби на трети държави или 
от техни представители, трябва да е 
информацията, изисквана съгласно 
приложението, посочено в точка 13 
от приложение 6а към настоящия 
регламент, която се придружава от 
сертификат за улов, заверен в 
съответствие с глава III на Регламент 
(ЕО) № 1005/2008, ако риболовният 
кораб на третата държава носи на борда 
си продукти от риболов, произведени от 
обхванати от IOTC видове.
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Изменение 74

Предложение за регламент
Член 42 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Предварителното уведомление, 
посочено в член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1005/2008, и информацията, 
изисквана съгласно параграф 2 от 
настоящия член, могат да се предават по 
електронен път чрез приложението 
e-PSM.21

3. Предварителното уведомление, 
посочено в член 6 от Регламент (ЕО) 
№ 1005/2008, и информацията, 
изисквана съгласно параграф 2 от 
настоящия член, могат да се предават 
чрез e-PSM.

__________________
21 https://www.iotc.org/compliance/port-
state-measures

Изменение 75

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. След като получи съответната 
информация съгласно член 42 от 
настоящия регламент, дадена 
пристанищна държава членка решава 
дали да разреши или да откаже на 
риболовния кораб на трета държава да 
влезе в нейните пристанища и да ги 
използва. В случай че на риболовен 
кораб на трета държава бъде отказано 
влизане, пристанищната държава членка 
уведомява държавата на знамето на 
кораба и Комисията, която незабавно 
препраща информацията на 
секретариата на IOTC. Пристанищните 
държави членки отказват влизане на 
риболовните кораби, включени в 
списъка на IOTC на корабите, 
извършващи ННН риболов.

1. След като получи съответната 
информация съгласно член 42 от 
настоящия регламент, дадена 
пристанищна държава членка решава 
дали да разреши или да откаже на 
риболовния кораб на трета държава да 
влезе в нейните пристанища и да ги 
използва. В случай че на риболовен 
кораб на трета държава бъде отказано 
влизане, пристанищната държава членка 
уведомява държавата на знамето на 
кораба и EFCA, с копие до Комисията. 
EFCA незабавно препраща 
информацията на секретариата на IOTC. 
Пристанищните държави членки 
отказват влизане на риболовните 
кораби, включени в списъка на IOTC на 
корабите, извършващи ННН риболов, 
списъка на Общността на кораби, 
извършващи ННН риболов, или който 
и да е друг списък на кораби, 
извършващи ННН риболов, на друга 
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регионална организация за управление 
на рибарството.

Изменение 76

Предложение за регламент
Член 43 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 15 юни всяка година всяка 
пристанищна държава членка представя 
на Комисията списък на риболовните 
кораби, които не плават под нейното 
знаме и които са разтоварили в нейните 
пристанища риба тон и тоноподобни 
видове, уловени в зоната през 
предходната календарна година. Тази 
информация се включва в съответния 
образец за доклад на IOTC и трябва да 
съдържа подробно описание на състава 
на улова по тегло и разтоварени видове. 
Комисията разглежда докладите и ги 
предава на секретариата на IOTC до 30 
юни всяка година.

5. До 15 юни всяка година всяка 
пристанищна държава членка представя 
на EFCA, с копие до Комисията, списък 
на риболовните кораби, които не плават 
под нейното знаме и които са 
разтоварили в нейните пристанища риба 
тон и тоноподобни видове, уловени в 
зоната през предходната календарна 
година. Тази информация се включва в 
съответния образец за доклад на IOTC и 
трябва да съдържа подробно описание 
на състава на улова по тегло и 
разтоварени видове. EFCA разглежда 
докладите и ги предава на секретариата 
на IOTC до 30 юни всяка година, с 
копие до Комисията.

Изменение 77

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пристанищните държави членки 
гарантират, че техните инспектори 
изпълняват най-малко задачите, 
посочени в приложение II към МОУ 
16/11. При извършване на инспекции в 
техните пристанища пристанищните 
държави членки изискват от капитана на 
съответния кораб да предостави на 
инспекторите цялото необходимо 
съдействие и информация, както и 
необходимите материали и документи 
или техни заверени копия.

3. Пристанищните държави членки 
гарантират, че техните инспектори 
изпълняват най-малко задачите, 
посочени в приложението, посочено в 
точка 14 от приложение 6а към 
настоящия регламент. При 
извършване на инспекции в техните 
пристанища пристанищните държави 
членки изискват от капитана на 
съответния кораб да предостави на 
инспекторите цялото необходимо 
съдействие и информация, както и 
необходимите материали и документи 
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или техни заверени копия.

Изменение 78

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В писмения доклад за 
резултатите от всяка инспекция всяка 
пристанищна държава членка включва 
най-малко информацията, посочена в 
приложение III към МОУ 16/11. В срок 
от три работни дни след приключване 
на инспекцията пристанищната държава 
членка изпраща копие от доклада от 
инспекцията и, при поискване, оригинал 
или заверено копие от него на капитана 
на инспектирания кораб, на държавата 
на знамето и на Комисията, която 
предава доклада на секретариата на 
IOTC.

4. В писмения доклад за 
резултатите от всяка инспекция всяка 
пристанищна държава членка включва 
най-малко информацията, посочена в 
приложението, посочено в точка 15 
от приложение 6а към настоящия 
регламент. В срок от три работни дни 
след приключване на инспекцията 
пристанищната държава членка изпраща 
копие от доклада от инспекцията и, при 
поискване, оригинал или заверено копие 
от него на капитана на инспектирания 
кораб, на държавата на знамето, на 
EFCA и на Комисията. EFCA препраща 
доклада до секретариата на IOTC.

Изменение 79

Предложение за регламент
Член 45 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. До 15 юни всяка година всяка 
пристанищна държава членка представя 
на Комисията списък на риболовните 
кораби, които не плават под нейното 
знаме и които са разтоварили в нейните 
пристанища риба тон и тоноподобни 
видове, уловени в зоната на IOTC през 
предходната календарна година. Тази 
информация трябва да съдържа 
подробно описание на състава на улова 
по тегло и разтоварени видове. 
Комисията препраща тази информация 
на секретариата на IOTC до 1 юли всяка 
година.

5. До 15 юни всяка година всяка 
пристанищна държава членка представя 
на EFCA, с копие до Комисията, списък 
на риболовните кораби, които не плават 
под нейното знаме и които са 
разтоварили в нейните пристанища риба 
тон и тоноподобни видове, уловени в 
зоната на IOTC през предходната 
календарна година. Тази информация 
трябва да съдържа подробно описание 
на състава на улова по тегло и 
разтоварени видове. EFCA препраща 
тази информация на секретариата на 
IOTC до 1 юли всяка година.
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Изменение 80

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Компетентните органи на 
пристанищната държава членка 
препращат на Комисията копие от 
доклада от инспекцията колкото е 
възможно по-бързо и във всички случаи 
в срок от три работни дни. Комисията 
незабавно предава този доклад на 
секретариата на IOTC и на звеното за 
контакт на ДСС на знамето.

2. Компетентните органи на 
пристанищната държава членка 
препращат на EFCA, с копие до 
Комисията, копие от доклада от 
инспекцията колкото е възможно по-
бързо и във всички случаи в срок от три 
работни дни. EFCA незабавно предава 
този доклад на секретариата на IOTC и 
на звеното за контакт на ДСС на 
знамето.

Изменение 81

Предложение за регламент
Член 46 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Пристанищните държави членки 
незабавно уведомяват компетентния 
орган на ДСС на знамето и Комисията 
за предприетите действия в случай на 
нарушения, като Комисията предава 
тази информация на секретариата на 
IOTC.

3. Пристанищните държави членки 
незабавно уведомяват компетентния 
орган на ДСС на знамето и EFCA, с 
копие до Комисията, за предприетите 
действия в случай на нарушения. EFCA 
предава тази информация на 
секретариата на IOTC.

Изменение 82

Предложение за регламент
Член 47 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Най-малко 40 дни преди 
годишното заседание на IOTC 
държавите членки представят на 
Комисията, като използват формуляра 
за докладване в приложение I към МОУ 

1. Най-малко 40 дни преди 
годишното заседание на IOTC 
държавите членки представят на EFCA, 
с копие до Комисията, като използват 
формуляра за докладване от 
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18/03, всяка документирана информация 
за евентуални случаи на неспазване на 
мерките на IOTC за опазване и 
управление в зоната от страна на 
риболовни кораби през предходните две 
години. Комисията разглежда тази 
информация и ако е целесъобразно, я 
препраща на секретариата на IOTC най-
малко 30 дни преди годишното 
заседание.

приложението, посочено в точка 16 
от приложение 6а към настоящия 
регламент, всяка документирана 
информация за евентуални случаи на 
неспазване на мерките на IOTC за 
опазване и управление в зоната от 
страна на риболовни кораби през 
предходните две години. EFCA 
разглежда тази информация и ако е 
целесъобразно, я препраща на 
секретариата на IOTC най-малко 30 дни 
преди годишното заседание.

Изменение 83

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато Комисията получи от 
дадена ДСС или от секретариата на 
IOTC информация за предполагаем 
ННН риболов, извършван от риболовен 
кораб на Съюза, тя незабавно предава 
тази информация на съответната 
държава членка.

1. Когато EFCA получи от дадена 
ДСС или от секретариата на IOTC 
информация за предполагаем ННН 
риболов, извършван от риболовен кораб 
на Съюза, тя незабавно предава тази 
информация на съответната държава 
членка, с копие до Комисията.

Изменение 84

Предложение за регламент
Член 48 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Най-малко 45 дни преди 
годишното заседание на IOTC 
съответната държавата членка 
предоставя на Комисията констатациите 
от всички разследвания, предприети във 
връзка с твърденията за нарушение от 
страна на риболовните кораби, плаващи 
под нейното знаме, и информация за 
всички действия, предприети по 
отношение на опасенията, свързани с 
нарушението. Комисията препраща 
тази информация на IOTC най-малко 15 

2. Най-малко 45 дни преди 
годишното заседание на IOTC 
съответната държавата членка 
предоставя на EFCA, с копие до 
Комисията, констатациите от всички 
разследвания, предприети във връзка с 
твърденията за нарушение от страна на 
риболовните кораби, плаващи под 
нейното знаме, и информация за всички 
действия, предприети по отношение на 
опасенията, свързани с нарушението. 
EFCA препраща тази информация на 
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дни преди годишното заседание. IOTC най-малко 15 дни преди 
годишното заседание.

Изменение 85

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако Комисията получи от 
секретариата на IOTC официално 
уведомление за включването на 
риболовен кораб на Съюза в 
проектосписъка на IOTC на кораби, 
извършващи ННН риболов, тя предава 
това уведомление на съответната 
държава членка на знамето, 
включително доказателствата и всяка 
друга документирана информация, 
предоставена от секретариата на IOTC.

1. Ако EFCA получи от 
секретариата на IOTC официално 
уведомление за включването на 
риболовен кораб на Съюза в 
проектосписъка на IOTC на кораби, 
извършващи ННН риболов, тя предава 
това уведомление на съответната 
държава членка на знамето, с копие до 
Комисията, включително 
доказателствата и всяка друга 
документирана информация, 
предоставена от секретариата на IOTC.

Изменение 86

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съответната държава членка 
представя коментари не по-късно от 30 
дни преди годишното заседание на 
комитета за съответствие на IOTC. 
Комисията разглежда и препраща тази 
информация на секретариата на IOTC 
най-малко 15 дни преди годишното 
заседание на комитета за съответствие.

2. Съответната държава членка 
представя коментари не по-късно от 30 
дни преди годишното заседание на 
комитета за съответствие на IOTC. 
EFCA разглежда и препраща тази 
информация на секретариата на IOTC, с 
копие до Комисията, най-малко 15 дни 
преди годишното заседание на комитета 
за съответствие.

Изменение 87

Предложение за регламент
Член 49 – параграф 3 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След като получат 
уведомлението от Комисията, органите 
на съответната държава членка на 
знамето:

3. След като получат 
уведомлението от EFCA, органите на 
съответната държава членка на знамето:

Изменение 88

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. С цел да се предотвратят случаи, 
при които риболовен кораб на Съюза, 
който е включен в посочения в член 49 
проектосписък на кораби, извършващи 
ННН риболов, бива вписан във 
временния списък на IOTC на кораби, 
извършващи ННН риболов, държавата 
членка на знамето предоставя на 
Комисията следната информация:

1. С цел да се предотвратят случаи, 
при които риболовен кораб на Съюза, 
който е включен в посочения в член 49 
проектосписък на кораби, извършващи 
ННН риболов, бива вписан във 
временния списък на IOTC на кораби, 
извършващи ННН риболов, държавата 
членка на знамето предоставя на EFCA 
следната информация:

Изменение 89

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 1 – буква а – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

— че е извършвал риболов по 
начин, съответстващ на МОУ,

— че е извършвал риболов по 
начин, съответстващ на МОУ, или

Изменение 90

Предложение за регламент
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията разглежда тази 
информация и незабавно я препраща на 
секретариата на ICCAT.

2. EFCA разглежда тази 
информация и незабавно я препраща на 
секретариата на IOTC, с копие до 
Комисията.
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Изменение 91

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Преди 15 юни всяка година 
държавите членки представят на 
Комисията — като използват таблицата 
в приложение II към МОУ 18/07 — 
информация за предходната календарна 
година, включваща следните елементи:

1. Преди 15 юни всяка година 
държавите членки представят на 
Комисията, с копие до EFCA — като 
използват таблицата в приложението, 
посочено в точка 17 от приложение 6а 
към настоящия регламент — 
информация за предходната календарна 
година, включваща следните елементи:

Изменение 92

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) нулев улов, който се докладва, 
като се използва таблицата в 
приложение II към МОУ 18/07.

е) нулев улов, който се докладва, 
като се използва таблицата от 
приложението, посочено в точка 17 
от приложение 6а към настоящия 
регламент.

Изменение 93

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Посочената в параграф 1 
информация за различните видове 
кораби, която обхваща предварителни и 
окончателни данни, се представя на 
Комисията на следните дати:

3. Посочената в параграф 1 
информация за различните видове 
кораби, която обхваща предварителни и 
окончателни данни, се представя на 
Комисията, с копие до EFCA, на 
следните дати:

Изменение 94

Предложение за регламент
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Член 51 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. 75 дни преди годишното 
заседание на IOTC държавите членки 
представят на Комисията информация за 
предходната календарна година, 
съдържаща данни за предприетите 
действия за изпълнение на 
задълженията им във връзка с 
докладването за риболова на всички 
обхванати от IOTC видове, 
включително акуловите риби, уловени 
при риболова на обхванати от IOTC 
видове, и по-специално предприетите 
стъпки за подобряване на събирането на 
данни за прекия и случайния улов. 
Комисията събира информацията в 
доклад за изпълнението на Съюза, който 
изпраща на секретариата на IOTC.

5. 75 дни преди годишното 
заседание на IOTC държавите членки 
представят на Комисията, с копие до 
EFCA, информация за предходната 
календарна година, съдържаща данни за 
предприетите действия за изпълнение на 
задълженията им във връзка с 
докладването за риболова на всички 
обхванати от IOTC видове, 
включително акуловите риби, уловени 
при риболова на обхванати от IOTC 
видове, и по-специално предприетите 
стъпки за подобряване на събирането на 
данни за прекия и случайния улов. 
Комисията събира информацията в 
доклад за изпълнението на Съюза, който 
изпраща на секретариата на IOTC, с 
копие до EFCA.

Изменение 95

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 6 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки на знамето 
изпращат ежегодно на Комисията 
национални научни доклади, които се 
изпращат не по-късно от 45 дни преди 
сесията на Научния комитет на IOTC на 
дата, съобщена от Комисията, и които 
съдържат следните елементи:

6. Държавите членки на знамето 
изпращат ежегодно на Комисията, с 
копие до EFCA, национални научни 
доклади, които се изпращат не по-късно 
от 45 дни преди сесията на Научния 
комитет на IOTC на дата, съобщена от 
Комисията, и които съдържат следните 
елементи:

Изменение 96

Предложение за регламент
Член 51 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Докладите, посочени в параграф 7. Докладите, посочени в параграф 
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6, се изготвят съгласно образеца, който 
е определен от Научния комитет на 
IOTC. Комисията изпраща съответния 
образец на държавите членки на 
знамето. Комисията анализира 
информацията, представена в 
докладите, обобщава я в доклад на 
Съюза и я изпраща на секретариата на 
IOTC.

6, се изготвят съгласно образеца, който 
е определен от Научния комитет на 
IOTC. Комисията изпраща съответния 
образец на държавите членки на 
знамето. Комисията анализира 
информацията, представена в 
докладите, обобщава я в доклад на 
Съюза и я изпраща на секретариата на 
IOTC, с копие до EFCA.

Изменение 97

Предложение за регламент
Член 52 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всички лични данни, събрани, 
предавани и съхранявани в рамките на 
настоящия регламент, са в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2016/6791a.
_________________
1a Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/EО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г, стр. 1).

Изменение 98

Предложение за регламент
Член 53 – параграф -1 (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

-1. В срок до … [6 месеца след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент] Комисията 
приема в съответствие с член 54 
делегиран акт за допълнение на 
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настоящия регламент с разпоредбите 
и приложенията към мерките, 
посочени в приложение 6а към 
настоящия регламент. На Комисията 
се предоставя правомощието да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 54 с цел 
последващи изменения на този 
делегиран акт.

Изменение 99

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато е необходимо и с цел да 
бъдат въведени в правото на Съюза 
измененията или допълненията на 
съществуващите резолюции на IOTC, 
които стават задължителни за 
Съюза, и доколкото измененията в 
правото на Съюза не надхвърлят 
рамките на резолюциите на IOTC, на 
Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 54 за 
целите на изменението на:

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема в 
съответствие с член 54 делегирани 
актове за изменение на настоящия 
регламент с цел адаптирането му 
към мерките, приети от IOTC, които 
обвързват Съюза и неговите 
държавите членки, по отношение на:

Изменение 100

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) приложения 1—6; ж) приложения 1—6а;

Изменение 101

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение
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з) позоваванията на 
международни актове в член 3, точка 
12, член 9, параграф 3, буква г), член 9, 
параграф 4, член 10, член 12, параграф 
1, член 18, параграфи 3 и 5, член 21, 
параграф 4, член 23, параграф 4, 
член 27, параграф 3, член 40, 
параграфи 1, 3 и 4, член 42, параграфи 
2 и 3, член 45, параграфи 3 и 4, член 47, 
параграф 1, член 51, параграф 1 и 
член 51, параграф 1, буква е).

заличава се

Изменение 102

Предложение за регламент
Член 53 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяко изменение, прието в 
съответствие с параграф 1, е строго 
ограничено до въвеждането в правото 
на Съюза на измененията и/или 
допълненията в съответните 
резолюции на IOTC.

2. Всяко изменение, прието в 
съответствие с параграфи 1 и 2, е 
строго ограничено до прилагането на 
измененията към или заместванията 
на съответните резолюции на IOTC, 
които са обвързващи за Съюза.

Изменение 103

Предложение за регламент
Приложение 1 – параграф 2 – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

При залагане на риболовен уред: 
посочва се дали операцията е била 
успешна, нулева, задоволителна; вид на 
пасажа (свободно плуващ или 
привлечен с УПР). Ако пасажът е 
привлечен с УПР, се посочва типът 
(напр. дървени трупи или други 
естествени предмети, плаващи УПР, 
закотвени УПР и др.) вж. МОУ 18/08

При залагане на риболовен уред: 
посочва се дали операцията е била 
успешна, нулева, задоволителна; вид на 
пасажа (свободно плуващ или 
привлечен с УПР). Ако пасажът е 
привлечен с УПР, се посочва типът 
(напр. дървени трупи или други 
естествени предмети, плаващи УПР, 
закотвени УПР и др.)

Изменение 104
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Предложение за регламент
Приложение VI – параграф 1 - алинея 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чартиращата ДСС докладва на IOTC 
целия улов, включително прилова и 
изхвърлянията, както и всяка друга 
информация, изисквана от IOTC и 
обхваната от схемата за уведомяване за 
чартирани кораби, предвидена в част 
IV от МОУ 19/07.

Чартиращата ДСС докладва на IOTC 
целия улов, включително прилова и 
изхвърлянията, както и всяка друга 
информация, изисквана от IOTC и 
обхваната от схемата за уведомяване за 
чартирани кораби, предвидена в член 36 
от настоящия регламент.

Изменение 105

Предложение за регламент
Приложение VI a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ПРИЛОЖЕНИЕ 6а
(1) Приложение III към МОУ 19/06, 
посочено в член 3, точка 12. 
(2) Приложение V към МОУ 19/02, 
посочено в член 9, параграф 3, буква г), 
член 9, параграф 4 и в член 10; 
(3) Параграф 5 от МОУ 16/11, посочен 
в член 12, параграф 1; 
(4) Приложение I към МОУ 19/03, 
посочено в член 18, параграф 3; 
(5) Насоките за третиране на 
костенурки, включени в картите за 
идентификация на морски 
костенурки на IOTC, посочени в член 
21, параграф 1, буква а); 
(6) Насоките на ФАО за намаляване 
на смъртността от морски 
костенурки при риболовните 
операции, посочени в член 21, 
параграф 4; 
(7) Приложение I към МОУ 05/07, 
посочено в член 27, параграф 3; 
(8) Приложение II към МОУ 05/07, 
посочено в член 27, параграф 3; 
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(9) Приложение I към МОУ 03/03, 
посочено в член 40, параграф 1; 
(10) Приложение II към МОУ 03/03, 
посочено в член 40, параграф 1; 
(11) Приложение IV към МОУ 03/03, 
посочено в член 40, параграф 3; 
(12) Приложение III към МОУ 03/03, 
посочено в член 40, параграф 4; 
(13) Приложение I към МОУ 16/11, 
посочено в член 42, параграф 2; 
(14) Приложение II към МОУ 16/11, 
посочено в член 45, параграф 3; 
(15) Приложение III към МОУ 16/11, 
посочено в член 45, параграф 4; 
(16) Приложение I към МОУ 18/03, 
посочено в член 47, параграф 1; 
(17) Приложение II към МОУ 18/07, 
посочено в член 51, параграф 1 и буква 
е); 
(18) Част IV от МОУ 19/07, посочена 
в член 6.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст на предложението

Комисията по рибата тон в Индийския океан (IOTC) е регионалната организация за 
управление на рибарството (РОУР), която отговаря за управлението на ресурсите от 
риба тон и тоноподобни видове в Индийския океан. IOTC приема годишни мерки за 
опазване и управление посредством резолюции, които са задължителни за 
договарящите страни, включително за Съюза (договаряща страна от 1995 г. насам). 

Съдържание на предложението

Настоящото предложение има за цел да транспонира мерките, приети от IOTC от 
2008 г. насам, със съответните изменения (в някои случаи), договорени на годишните 
заседания. ЕС трябва да осигури спазването на тези мерки като международни 
задължения веднага след тяхното влизане сила. 

Настоящото предложение има за цел също така да създаде механизъм за транспониране 
и прилагане на тези мерки в бъдеще. Настоящото предложение делегира правомощия 
на Комисията, за да се вземат предвид измененията на мерките на IOTC и да се 
гарантира, че риболовните кораби на ЕС се третират на равни начала с тези на другите 
договарящи страни. Примери за такива мерки са мерките за ограничаване на рисковете 
за морските костенурки, уловени с определени риболовни уреди, изискванията за 
информация относно корабите, извършващи риболов на риба тон и риба меч, 
минималното присъствие на наблюдатели и на лица, вземащи проби на място, при 
определени риболовни дейности, условията за чартиране, минималната информация 
относно правителствените споразумения и корабите, плаващи под чуждестранно знаме, 
както и крайните срокове за докладване.

Предложението е структурирано по следния начин:

 Глава I съдържа общи разпоредби относно предмета, обхвата и целта на регламента, 
както и приложимите определения. Регламентът се прилага по отношение на 
корабите на ЕС, които извършват риболов в зоната на Споразумението за IOTC.

 В глава II се разглеждат мерките за опазване и управление, включително 
разпоредбите относно риболова на тропическа риба тон (например жълтопер тунец 
и големоок тон) и синя акула, разполагането и проектните характеристики на 
устройствата за привличане на рибата, забраната за риболов с използване на 
измерителни буйове и трансбордирането на улов в пристанищата.

 В глава III се определят мерки за защита на някои морски видове (видове от подклас 
Пластинчатохрили, включително акули и скатове) и се гарантира опазването на 
животните от разред Китоподобни, морските костенурки и морските птици. Те 
включват разпоредби относно предоставянето на данни, задължения за 
освобождаване и мерки за ограничаване на рисковете за съответните видове.
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 В глава IV се съдържат разпоредби относно мерките за контрол, разрешенията за 
риболов, регионалните схеми за наблюдение и изискванията, свързани с данните, 
записвани от риболовните кораби, комуникацията, системата за наблюдение на 
корабите, стандартите за управление и маркировките на корабите, както и 
чартирането на риболовни кораби.

 Глава V се отнася до контрола на данните за улова и усилието; в нея също така се 
определят задълженията, свързани със споразуменията за достъп, задълженията за 
докладване в рамките на програмата за статистически данни и изискванията по 
програмата за статистически документи за големоок тон.

 В глава VI се определят мерките и инспекциите на пристанищните държави и 
разпоредби относно правоприлагането, нарушенията и ННН риболов.

 В глава VII се съдържат заключителни разпоредби относно редица въпроси, като 
например докладването, поверителността на електронните доклади и съобщения, 
процедурата за внасяне на изменения, делегираните правомощия и измененията в 
съществуващото законодателство на ЕС.

Становище на докладчика

Докладчикът е на мнение, че резолюциите на РОУР трябва да бъдат стриктно 
транспонирани, за да се създадат равни условия за всички оператори. Осигуряването на 
еднакви условия за всички, като същевременно се насърчават високите стандарти на ЕС 
за устойчивост на чуждестранните флотове чрез действия на ЕС в рамките на РОУР и 
други международни форуми, е от решаващо значение за нашите оператори и за 
подобряване на международното управление на океаните. Поради това докладчикът 
представя съответно изменения. В този контекст докладчикът предлага по-специално 
да се въведат отново специални разпоредби за непромишления риболов в ЕС, приети от 
IOTC.

Комисията не включва нито едно от съответните приложения на IOTC в предложението 
си. Докладчикът не е убеден в уместността на подхода на Комисията да прави 
препратки към съответните приложения в предложението за законодателен акт, като 
същевременно самите приложения остават „извън“ законодателния процес и се 
публикуват само на френски и английски език на уебсайта на IOTC. Съдът на ЕС 
многократно е постановявал, че основен принцип в правния ред на Съюза е, че даден 
акт не може да бъде противопоставен на частноправни субекти, преди те да имат 
възможност да се запознаят с него чрез надлежното му публикуване в Официален 
вестник на Европейския съюз (вж. например решение от 12 юли 2012 г., AS Pimix, C-
146/11, EU:C:2012:450, параграф 33 и цитираната съдебна практика). Освен това от 
гледна точка на правната сигурност на съответните оператори трябва да им се позволи 
да се запознаят с точния обхват на наложените им задължения, който може да бъде 
гарантиран само чрез редовно публикуване на мерките на официалния език на 
операторите, за които те се прилагат (вж. решение от 11 декември 2007 г., Skoma-lux, 
C-161/06, EU:C:2007:773, параграф 38 и цитираната съдебна практика). Приложенията 
действително са от значение за операторите, като посочват например каква 
информация следва да бъде включена в техните декларации за улова и инструкции за 
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попълването им. Поради това докладчикът, без да променя действителното съдържание 
на приложенията, предлага съответните приложения на IOTC да станат част от 
законодателството на ЕС.
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