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ИЗМЕНЕНИЯ 001-008 
внесени от Комисия по рибно стопанство

Доклад
Нуну Мелу A9-0182/2022
Руското нашествие в Украйна: кризисни мерки в сектора на рибарството и 
аквакултурите

Предложение за регламент (COM(2022)0179 – C9-0149/2022 – 2022/0118(COD))

_____________________________________________________________

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Поради това следва да е налице 
възможност да се предостави 
подпомагане по линия на Европейския 
фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР), създаден с Регламент (ЕС) 
№ 508/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета3, за специални мерки за 
смекчаване на последиците от 
сътресението на пазара, причинено от 
военната агресия на Русия срещу 
Украйна, върху веригата на доставки на 
продукти от риболов и аквакултури. 
Тези мерки следва да включват 
финансова компенсация за признати 
организации на производители и 
асоциации на организации на 
производители, които съхраняват 
продукти от риболов или аквакултури в 
съответствие с членове 30 и 31 от 
Регламент (ЕС) № 1379/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета4, и 

(2) Поради това следва да е налице 
възможност да се предостави 
подпомагане по линия на Европейския 
фонд за морско дело и рибарство 
(ЕФМДР), създаден с Регламент (ЕС) 
№ 508/2014 на Европейския парламент 
и на Съвета3, за специални мерки за 
смекчаване на последиците от 
сътресението на пазара, причинено от 
военната агресия на Русия срещу 
Украйна, върху веригата на доставки на 
продукти от риболов и аквакултури. 
Тези мерки следва да включват 
финансова компенсация за признати 
организации на производители и 
асоциации на организации на 
производители, които съхраняват 
продукти от риболов или аквакултури в 
съответствие с членове 30 и 31 от 
Регламент (ЕС) № 1379/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета4, и 
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финансово обезщетение за операторите 
в сектора на рибарството и 
аквакултурите за пропуснатите от тях 
приходи и за допълнителните разходи, 
които са понесли поради сътресението 
на пазара, причинено от военната 
агресия на Русия срещу Украйна и 
последиците от нея за веригата на 
доставки на продукти от риболов и 
аквакултури. Разходите за операциите, 
подпомагани по тези мерки, следва да 
бъдат допустими, считано от 24 
февруари 2022 г. — т.е. от датата, на 
която започна военната агресия на 
Русия срещу Украйна.

финансово обезщетение за операторите 
в сектора на рибарството и 
аквакултурите, включително 
преработвателния сектор, за 
пропуснатите от тях приходи и за 
допълнителните разходи, които са 
понесли поради сътресението на пазара, 
причинено от военната агресия на Русия 
срещу Украйна и последиците от нея за 
веригата на доставки на продукти от 
риболов и аквакултури. Разходите за 
операциите, подпомагани по тези мерки, 
следва да бъдат допустими, считано от 
24 февруари 2022 г. — т.е. от датата, на 
която започна военната агресия на 
Русия срещу Украйна.

__________________ __________________
3 Регламент (ЕС) № 508/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. за Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 
861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) 
№ 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) 
№ 1255/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета (OB L 149, 20. 5.2014 г., стр. 
1).

3 Регламент (ЕС) № 508/2014 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
15 май 2014 г. за Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и за отмяна на 
регламенти (ЕО) № 2328/2003, (ЕО) № 
861/2006, (ЕО) № 1198/2006 и (ЕО) 
№ 791/2007 на Съвета и Регламент (ЕС) 
№ 1255/2011 на Европейския парламент 
и на Съвета (OB L 149, 20. 5.2014 г., стр. 
1).

4 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета 
(ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).“

4 Регламент (ЕС) № 1379/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
организация на пазарите на продукти от 
риболов и аквакултури, за изменение на 
регламенти (ЕО) № 1184/2006 и (ЕО) № 
1224/2009 на Съвета и за отмяна на 
Регламент (ЕО) № 104/2000 на Съвета 
(ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 1).“

Обосновка

Трябва да се предвиди възможност за промени в оперативните програми на ЕФМДР 
във връзка с подпомагането, предвидено по член 48. Много оператори в сектора на 
аквакултурите представиха „планове за продуктивни инвестиции“ за одобрение 
(преди нашествието) и понесоха допълнителни разходи (от 15 до 40%) в процеса на 
изпълнение, както и поради войната. Много оператори изпитват затруднения да 
завършат одобрените продуктивни инвестиции, което ще доведе до намаляване в 
усвояването на средствата от ЕФМДР.
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Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(3) Следва също така да е налице 
възможност ЕФМДР да предоставя 
финансова компенсация за временното 
преустановяване на риболовни 
дейности, когато военната агресия на 
Русия срещу Украйна застрашава 
сигурността на риболовните дейности. 
Това временно преустановяване следва 
да е настъпило на 24 февруари 2022 г. 
— т.е. на датата, на която започна 
военната агресия на Русия срещу 
Украйна, или след това.

(3) Следва също така да е налице 
възможност ЕФМДР да предоставя 
финансова компенсация за временното 
преустановяване на риболовни 
дейности, когато военната агресия на 
Русия срещу Украйна застрашава 
сигурността на риболовните дейности 
или когато въздействието ѝ 
възпрепятства икономическата 
жизнеспособност на риболовните 
операции. Това временно 
преустановяване следва да е настъпило 
на 24 февруари 2022 г. — т.е. на датата, 
на която започна военната агресия на 
Русия срещу Украйна, или след това.

Изменение 3

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В контекста на значителните 
социално-икономически последици от 
сътресението на пазара, причинено 
от военната агресия на Русия срещу 
Украйна, върху веригата на доставки 
на продукти от риболов и 
аквакултури, следва да е възможно да 
се предостави подпомагане за 
временното преустановяване на 
риболовни дейности, причинено от 
военната агресия на Русия срещу 
Украйна, с максимален процент на 
съфинансиране в размер на 75 % от 
допустимите публични разходи.

(4) Следва да е възможно да се 
предостави подпомагане и за двете 
мерки с максимален процент на 
съфинансиране в размер на 75% от 
допустимите публични разходи.
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Изменение 4

Предложение за регламент
Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8а) Тъй като целта на настоящия 
регламент, а именно смекчаването на 
въздействието на военната агресия 
на Русия срещу Украйна върху сектора 
на рибарството и аквакултурите, не 
може да бъде постигната в 
достатъчна степен от държавите 
членки, а поради обхвата и 
последиците на предложеното 
действие може да бъде по-добре 
постигната на равнището на Съюза, 
Съюзът може да приеме мерки в 
съответствие с принципа на 
субсидиарност, уреден в член 5 от 
Договора за Европейския съюз (ДЕС). 
В съответствие с принципа на 
пропорционалност, уреден в същия 
член, настоящият регламент не 
надхвърля необходимото за постигане 
на тази цел.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕС) № 508/2014
Член 33 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато временното 
преустановяване на риболовни дейности 
е настъпило между 1 февруари и 31 
декември 2020 г. вследствие на 
избухването на COVID-19, включително 
по отношение на кораби, извършващи 
дейност в рамките на споразумение за 
партньорство в областта на устойчивото 
рибарство, или е настъпило на 24 
февруари 2022 г. или след това 
вследствие на военната агресия на Русия 

г) когато временното 
преустановяване на риболовни дейности 
е настъпило между 1 февруари и 31 
декември 2020 г. вследствие на 
избухването на COVID-19, включително 
по отношение на кораби, извършващи 
дейност в рамките на споразумение за 
партньорство в областта на устойчивото 
рибарство, или е настъпило на 24 
февруари 2022 г. или след това 
вследствие на военната агресия на Русия 
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срещу Украйна, която застрашава 
сигурността на риболовните дейности.

срещу Украйна, която застрашава 
сигурността на риболовните дейности 
или възпрепятства икономическата 
жизнеспособност на риболовните 
операции.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – уводна част
Регламент (ЕС) № 508/2014
Член 33 – параграф 1 – буква г – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В член 33, параграф 1, буква г), 
втора алинея се заменя със следното:

заличава се

Изменение7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4
Регламент (ЕС) № 508/2014
Член 33 – параграф 1 – буква г – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с член 65, параграф 9, 
втора алинея от Регламент (ЕС) № 
1303/2013 и чрез дерогация от член 65, 
параграф 9, първа алинея от същия 
регламент разходите за операциите, 
подпомагани съгласно първа алинея, 
буква г) от настоящия параграф, са 
допустими от 1 февруари 2020 г., ако 
произтичат от избухването на COVID-
19, или от 24 февруари 2022 г., ако 
произтичат от военната агресия на 
Русия срещу Украйна, която застрашава 
сигурността на риболовните дейности.

В съответствие с член 65, параграф 9, 
втора алинея от Регламент (ЕС) № 
1303/2013 и чрез дерогация от член 65, 
параграф 9, първа алинея от същия 
регламент разходите за операциите, 
подпомагани съгласно първа алинея, 
буква г) от настоящия параграф, са 
допустими от 1 февруари 2020 г., ако 
произтичат от избухването на COVID-
19, или от 24 февруари 2022 г., ако 
произтичат от военната агресия на 
Русия срещу Украйна, която застрашава 
сигурността на риболовните дейности 
или възпрепятства икономическата 
жизнеспособност на риболовните 
операции.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕС) № 508/2014
Член 44 – параграф 4 а

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. ЕФМДР може да подпомага мерки 
за временно преустановяване на 
риболовни дейности, причинено от 
избухването на COVID-19 или от 
военната агресия на Русия срещу 
Украйна, което застрашава сигурността 
на риболовните дейности, съгласно 
предвиденото в член 33, параграф 1, 
буква г) и при условията, определени в 
член 33.

4а. ЕФМДР може да подпомага мерки 
за временно преустановяване на 
риболовни дейности, причинено от 
избухването на COVID-19 или от 
военната агресия на Русия срещу 
Украйна, което застрашава сигурността 
на риболовните дейности или 
възпрепятства икономическата 
жизнеспособност на риболовните 
операции, съгласно предвиденото в 
член 33, параграф 1, буква г) и при 
условията, определени в член 33


