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Изменение 27
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В плана за изпълнение, договорен на 
Световната среща на върха по 
въпросите на устойчивото развитие, 
състояла се през 2002 година в 
Йоханесбург, се посочва, че до 2015 г. 
всички търговски запаси следва да 
бъдат възстановени до такива равнища, 
при които може да се произвежда 
максимален устойчив улов. ICES счита, 
че за запасите от сьомга в реките от 
Балтийския регион това равнище 
съответства на производство на млада 
сьомга на равнище между 60 % и 75 % 
от потенциалния капацитет за нейното 
производство за различните реки с дива 
сьомга. Такова научно становище 
следва да представлява основа за 
определяне на общите и конкретните 
цели в многогодишния план.

(6) В плана за изпълнение, договорен на 
Световната среща на върха по 
въпросите на устойчивото развитие, 
състояла се през 2002 година в 
Йоханесбург, се посочва, че до 2015 г. 
всички търговски запаси, за които 
това е възможно, следва да бъдат 
възстановени до такива равнища, при 
които може да се произвежда 
максимален устойчив улов. ICES счита, 
че като се вземат предвид реалните 
условия за устойчиво развитие, за 
запасите от сьомга в реките от 
Балтийския регион това равнище 
съответства на производство на млада 
сьомга на равнище между 60 % и 75 % 
от потенциалния капацитет за нейното 
производство за различните реки с дива 
сьомга. Такова научно становище 
следва да представлява основа за 
определяне на общите и конкретните 
цели в многогодишния план. В 
обосновани случаи може да се 
разгледат по-високи показатели за 
равнището на производство, които да 
бъдат определени за отделни реки.

Or. pl

Изменение 28
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Съображение 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) В плана за изпълнение, договорен на 
Световната среща на върха по 
въпросите на устойчивото развитие, 
състояла се през 2002 година в 
Йоханесбург, се посочва, че до 2015 г. 
всички търговски запаси следва да 
бъдат възстановени до такива равнища, 
при които може да се произвежда 
максимален устойчив улов. ICES счита, 
че за запасите от сьомга в реките от 
Балтийския регион това равнище 
съответства на производство на млада 
сьомга на равнище между 60 % и 75 % 
от потенциалния капацитет за нейното 
производство за различните реки с дива 
сьомга. Такова научно становище 
следва да представлява основа за 
определяне на общите и конкретните 
цели в многогодишния план.

(6) В плана за изпълнение, договорен на 
Световната среща на върха по 
въпросите на устойчивото развитие, 
състояла се през 2002 година в 
Йоханесбург, се посочва, че до 2015 г. 
всички търговски запаси следва да 
бъдат възстановени до такива равнища, 
при които може да се произвежда 
максимален устойчив улов. Това е 
законово изискване по силата на 
Конвенцията на ООН по морско 
право, в сила от 1994 г. ICES счита, че 
за запасите от сьомга в реките от 
Балтийския регион това равнище 
съответства на производство на млада 
сьомга на равнище между 60 % и 75 % 
от потенциалния капацитет за нейното 
производство за различните реки с дива 
сьомга. Такова научно становище 
следва да представлява основа за 
определяне на общите и конкретните 
цели в многогодишния план.

Or. en

Изменение 29
Ole Christensen

Предложение за регламент
Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6a) Капацитетът за производство на 
млада сьомга е приблизителен 
показател за здравето на запаса от 
сьомга във всяка река. Това налага 
въвеждането на поредица от 
предположения преди да стане 
възможно използването на 
производството на млада сьомга като 
показател. Освен това равнището на 
производство на млада сьомга е 
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засегнато от редица фактори, които 
правят съотношението между 
производството на млада сьомга и 
здравето на запаса от сьомга трудно 
за отделяне.  Следователно 
равнището на връщане на женска 
сьомга в реките следва да бъде 
използвано като приложим втори 
показател за здравето на запаса от 
сьомга. 

Or. en

Изменение 30
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Съображение 9 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9a) Генетичното разнообразие на 
сьомга в Балтийско море може да се 
запази най-добре като се позволява 
уловът й само когато рибата напусне 
морето и започне да се движи в 
реките, за да хвърли хайвера си. 
Налагането на забрана на риболова в 
Балтийско море би предизвикало 
значителни проблеми за определени 
държави членки и промишлени 
сектори, поради което уловът на 
сьомга в морето следва да се прекрати 
постепенно.

Or. en

Изменение 31
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Съображение 11 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) За да се избегне рискът от 
невярно деклариране на морска 
пъстърва и сьомга, следва за двата 
вида да бъде установен общ 
минимален размер на рибата за 
разтоварване.

Or. en

Изменение 32
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В научни становища се посочва, че 
процедурите по попълване на запаса 
може да имат сериозни последици за 
генетичното разнообразие на запаса от 
сьомга в Балтийския регион. Посочва се 
и рискът, че големият брой отглеждана 
риба, която всяка година се пуска в 
Балтийско море, засяга генетичната 
цялост на дивата сьомга и това трябва 
да бъде постепенно прекратено. 
Следователно условията за 
възстановяването на запаса чрез 
пускане на риба следва да се установят 
в този многогодишен план.

(12) В научни становища се посочва, че 
неподходящите процедури по 
попълване на запаса може да имат 
сериозни последици за генетичното 
разнообразие на запаса от сьомга в 
Балтийския регион. Посочва се също 
така и рискът, че големият брой 
отглеждана риба, която всяка година се 
пуска в Балтийско море, може да 
окаже въздействие върху генетичната 
цялост на популациите на дивата 
сьомга. С оглед на това попълването на 
запасите следва да бъде предмет на 
по-строг контрол. Освен това 
условията за получаване на генетичен 
материал за развъждане и 
отглеждане на материал от сьомга за 
възстановяване на запасите, както и 
условията за възстановяване на 
запасите, следва да се установят в този 
многогодишен план по такъв начин, че 
извършваното попълване на запасите 
да няма неблагоприятно въздействие 
върху генетичното разнообразие.

Or. pl
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Изменение 33
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) В научни становища се посочва, че 
процедурите по попълване на запаса 
може да имат сериозни последици за 
генетичното разнообразие на запаса от 
сьомга в Балтийския регион. Посочва се 
и рискът, че големият брой отглеждана 
риба, която всяка година се пуска в 
Балтийско море, засяга генетичната 
цялост на дивата сьомга и това трябва 
да бъде постепенно прекратено. 
Следователно условията за 
възстановяването на запаса чрез пускане 
на риба следва да се установят в този 
многогодишен план.

(12) В научни становища се посочва, че 
процедурите по попълване на запаса 
може да имат сериозни последици за 
генетичното разнообразие на запаса от 
сьомга в Балтийския регион. Посочва се 
и рискът, че големият брой отглеждана 
риба, която всяка година се пуска в 
Балтийско море, засяга генетичната 
цялост на дивата сьомга и това трябва 
да бъде постепенно прекратено. 
Следователно условията за 
отглеждането и възстановяването на 
запаса чрез пускане на риба следва да се 
установят в този многогодишен план.

Or. en

Изменение 34
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като обаче възстановяването 
на запаса от сьомга в някои държави 
членки понастоящем може да е 
задължително и за да се даде време на 
държавите членки да се приспособят 
към тези изисквания, такова 
възстановяване, когато е различно от 
попълване на запаса и прякото 
зарибяване, следва да бъде разрешено 
по време на преходен период от седем 
години след влизането в сила на 

(14) Възстановяването на запаса от 
сьомга, когато е различно от 
попълване на запаса и прякото 
зарибяване, не следва обаче да бъде 
разрешено след изтичането на срок 
от 10 години, ако производството на 
дива млада сьомга достигне 80% от 
потенциалния капацитет за нейното 
производство в дадена река. Ако тази 
цел не бъде постигната, 
възстановяването на сьомга, когато е 



PE491.237v01-00 8/33 AM\905016BG.doc

BG

настоящия регламент. различно от попълване на запаса и 
прякото зарибяване, може да 
продължи още 10 години, след като 
съответната държава членка 
анализира и отстрани причините за 
непостигането на целта. 
Възстановяването на запаса от сьомга в 
някои държави членки понастоящем 
може да е задължително и следва да се 
даде време на държавите членки да се 
приспособят към тези изисквания.

Or. pl

Изменение 35
Marek Józef Gróbarczyk
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Тъй като обаче възстановяването на 
запаса от сьомга в някои държави 
членки понастоящем може да е 
задължително и за да се даде време на 
държавите членки да се приспособят 
към тези изисквания, такова 
възстановяване, когато е различно от 
попълване на запаса и прякото 
зарибяване, следва да бъде разрешено 
по време на преходен период от седем 
години след влизането в сила на 
настоящия регламент.

(14) Възстановяването на запаса от 
сьомга, когато е различно от 
попълване на запаса и прякото 
зарибяване, не следва обаче да бъде 
разрешено след изтичането на срок 
от 10 години след влизането в сила на 
настоящия регламент, ако 
производството на дива млада сьомга 
достигне 80% от потенциалния 
капацитет за нейното производство 
в дадена река. Ако тази цел не бъде 
постигната, възстановяването на 
сьомга, когато е различно от 
попълване на запаса и прякото 
зарибяване, може да продължи още 10 
години, след като съответната 
държава членка анализира и 
отстрани причините за 
непостигането на целта. 
Възстановяването на запаса от сьомга в 
някои държави членки понастоящем 
може да е задължително и следва да се 
даде време на държавите членки да се 
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приспособят към тези изисквания.

Or. pl

Изменение 36
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Значителна част корабите, 
извършващи риболов на сьомга по 
крайбрежието, са с дължина по-
малка от 10 m. По тази причина 
използването на риболовен дневник, 
както се изисква в член 14, и 
предварителното уведомление, както се 
изисква в член 17 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009, следва да бъде 
разширено, така че да обхваща всички 
кораби.

(16) Използването на риболовен 
дневник, както се изисква в член 14, и 
предварителното уведомление, както се 
изисква в член 17 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009, следва да бъде 
задължително за кораби с дължина 
над 8 метра.

Or. pl

Изменение 37
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Значителна част корабите, 
извършващи риболов на сьомга по 
крайбрежието, са с дължина по-малка от 
10 m. По тази причина използването на 
риболовен дневник, както се изисква в 
член 14, и предварителното 
уведомление, както се изисква в член 17 
от Регламент (ЕО) № 1224/2009, следва 
да бъде разширено, така че да обхваща 
всички кораби.

(16) Значителна част корабите, 
извършващи риболов на сьомга по 
крайбрежието, са с дължина по-малка от 
10 m. По тази причина използването на 
риболовен дневник, както се изисква в 
член 14, и предварителното 
уведомление, както се изисква в член 17 
от Регламент (ЕО) № 1224/2009, следва 
да бъде разширено, така че да обхваща 
всички търговски риболовни кораби и 
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корабите за услуги.

Or. en

Изменение 38
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) С оглед гарантиране, че уловите на 
сьомга не се декларират невярно като 
морска пъстърва, като по този начин се 
избягва правилния контрол, е 
необходимо да се разшири 
задължението за представяне на 
предварително уведомление в 
съответствие с член 17 от Регламент 
(ЕО) № 1224/2009 също по отношение 
на всички кораби, които задържат на 
борда си морска пъстърва.

(17) С оглед гарантиране, че уловите на 
сьомга не се декларират невярно като 
морска пъстърва, като по този начин се 
избягва правилния контрол, корабите с 
дължина над 8 метра, които 
задържат на борда си морска 
пъстърва, следва да бъдат задължени 
да представят предварително 
уведомление в съответствие с член 17 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Or. pl

Изменение 39
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) В неотдавнашни научни становища 
се посочва, че любителският риболов на 
сьомга в морето оказва значително 
въздействие върху запасите от сьомга, 
въпреки че качеството на данните в тази 
връзка не е с високо ниво на точност. 
По-специално любителският риболов, 
който се извършва от кораби, 
експлоатирани от предприятия с 
предлагане на услуги срещу печалба, 

(19) В неотдавнашни научни становища 
се посочва, че любителският риболов на 
сьомга в морето оказва значително 
въздействие върху запасите от сьомга, 
въпреки че качеството на данните в тази 
връзка не е с високо ниво на точност. 
По-специално любителският риболов, 
който се извършва от кораби, 
експлоатирани от предприятия с 
предлагане на услуги срещу печалба, 
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потенциално може да съставлява важна 
част от уловите на сьомга от Балтийския 
регион. По тази причина за 
функционирането на многогодишния 
план е уместно да се въведат 
определени специфични мерки за 
управление с оглед контролирането на 
такива дейности.

потенциално може да съставлява важна 
част от уловите на сьомга от Балтийския 
регион. По тази причина за 
функционирането на многогодишния 
план е уместно да се въведат 
определени специфични мерки за 
управление с оглед контролирането на 
такива любителски риболовни 
дейности.

Or. en

Изменение 40
Carl Haglund

Предложение за регламент
Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19a) Създаването на система за 
докладване, основана на интернет, в 
държавите членки или между тях 
следва да бъде насърчавано и 
подкрепено, с цел докладването да 
стане по-лесно. Информацията 
относно декларирания улов следва да 
бъде обществено достъпна. 
Специфичният риболовен район на 
улова следва да не бъде оповестяван, с 
цел да се избегнат стимули за рибари, 
целящи този специфичен риболовен 
район. 

Or. en

Изменение 41
Carl Haglund

Предложение за регламент
Съображение 20 a (ново)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(20a) Комисията следва да гарантира, 
че държавите членки предприемат 
необходимите административни или 
наказателни мерки, необходими за 
справяне с незаконния, недеклариран и 
нерегулиран риболов.

Or. en

Изменение 42
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) любителския риболов на сьомга в 
Балтийско море, когато този риболов 
се извършва от кораби, предоставящи 
услуги.

б) любителския риболов на сьомга в 
Балтийско море и в реките на 
територията на държавите членки, 
които се вливат в Балтийско море;

Or. en

Изменение 43
Werner Kuhn

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) „Балтийско море“ означава 
подучастъци на ICES 22–32;

a) „Балтийско море“ означава 
подучастъци на ICES 23–32;

Or. de

Обосновка

Подучастък 22 следва да се изключи от приложното поле на директивата. В 
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подучастък 22 няма реки с дива сьомга. Този район е разположен встрани от 
обичайните миграционни маршрути и зоните на прехрана на запасите от сьомга.

Изменение 44
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За реки с дива сьомга, в които са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
75 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от пет години от влизането 
в сила на настоящия регламент.

1. За реки с дива сьомга, в които са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
75 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от десет години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент.

Or. pl

Изменение 45
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За реки с дива сьомга, в които са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
75 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от пет години от влизането в 
сила на настоящия регламент.

1. За реки с дива сьомга, в които са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
80 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от пет години от влизането в 
сила на настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 46
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За реки с дива сьомга, в които не са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
50 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от пет години и 75 % — в 
срок от десет години от влизането в 
сила на настоящия регламент.

2. За реки с дива сьомга, в които не са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
50 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от десет години, доколкото 
това е възможно, и 75 % — в срок от 
петнадесет години от влизането в сила 
на настоящия регламент.

Or. pl

Изменение 47
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. За реки с дива сьомга, в които не са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
50 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от пет години и 75 % — в 
срок от десет години от влизането в 
сила на настоящия регламент.

2. За реки с дива сьомга, в които не са 
достигнати 50 % от потенциалния 
капацитет за производство на млада 
сьомга до момента на влизане в сила на 
настоящия регламент, производството 
на дива млада сьомга трябва да достигне 
50 % от потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга за всяка 
река в срок от пет години и 80 % — в 
срок от десет години от влизането в 
сила на настоящия регламент.
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Or. en

Изменение 48
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След срок от десет години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент производството на дива 
млада сьомга трябва да бъде 
поддържано на ниво най-малко 75 % от 
потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга във всяка 
река с дива сьомга.

3. След срок от петнадесет години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент производството на дива 
млада сьомга трябва да бъде 
поддържано на ниво най-малко 75 % от 
потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга във всяка 
река с дива сьомга.

Or. pl

Изменение 49
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 5 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. След срок от десет години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент производството на дива 
млада сьомга трябва да бъде 
поддържано на ниво най-малко 75 % от 
потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга във всяка 
река с дива сьомга.

3. След срок от десет години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент производството на дива 
млада сьомга трябва да бъде 
поддържано на ниво най-малко 80 % от 
потенциалния капацитет за 
производство на млада сьомга във всяка 
река с дива сьомга.

Or. en

Изменение 50
Isabella Lövin
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Предложение за регламент
Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Съответните държави членки могат да 
определят други, по-строги цели за 
всяка река с дива сьомга.

4. Съответните държави членки могат да 
определят други, по-строги цели за 
всяка река с дива сьомга, като 
например броя на връщащи се 
екземпляри, хвърлящи хайвер.

Or. en

Изменение 51
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 4 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните държави членки 
предоставят и публикуват отчети с 
данни относно връщането на женска 
сьомга в реките им.  

Or. en

Изменение 52
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Член 6 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На всеки три години Комисията 
оценява съвместимостта и 
ефективността на мерките, 
предприети от държавите членки 
съгласно настоящия член, на базата 
на общите и конкретните цели, 
посочени в членове 4 и 5.

4. Всяка държава членка се отчита 
пред Комисията, първоначално на 
всеки три години, като първият 
доклад трябва да се представи до 
30 юни 2015 г. Честотата на 
отчитане намалява до веднъж на 
всеки шест години след предаването 



AM\905016BG.doc 17/33 PE491.237v01-00

BG

на първите три доклада за 
тригодишните периоди.

Or. pl

Изменение 53
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Годишният ОДУ за запасите от 
сьомга в морето не надвишава 
равнището, което съответства на 
процент смъртност от риболов от 0,1.

1. Годишният ОДУ за запасите от 
сьомга в морето не надвишава 
равнището, което съответства на 
процент смъртност от риболов от 0,25.

Or. pl

Изменение 54
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато има ясни признаци, че 
състоянието на запаса се е променило 
и/или че съществуващият процент 
смъртност от риболов не е подходящ за 
постигането на целите, посочени в 
член 4, Комисията може чрез 
делегирани актове, приети в 
съответствие с член 26, да промени 
стойността на процента смъртност от 
риболов в морето, посочен в параграф 1.

2. Когато има ясни признаци, че 
състоянието на запаса се е променило 
и/или че съществуващият процент 
смъртност от риболов не е подходящ за 
постигането на целите, посочени в 
член 4, Комисията може чрез 
делегирани актове, приети в 
съответствие с член 26, да промени 
стойността на процента смъртност от 
риболов в морето, посочен в параграф 1. 
Уловът на сьомга в морето извън 
базовата линия постепенно се 
прекратява. Той се намалява с 50 % до 
…* и се забранява до …**.
_________________
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**ОВ Моля да нанесете дата - шест 
години след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.
**ОВ Моля да нанесете дата - осем 
години след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 55
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Сьомгата, уловена в морето от кораби за 
услуги, се приспада от националната 
квота.

Сьомгата, уловена в морето от кораби за 
услуги и от кораби за любителски 
крайбрежен и речен риболов, се 
приспада от националната квота.

Or. en

Изменение 56
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Риболовното усилие за сьомга и 
морска пъстърва над четири морски 
мили, измерени от базовата линия, се 
намалява с 50% от ... * и се 
прекратява до ... *.
______________
*ОВ Моля да нанесете дата - три 
години след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.
**ОВ Моля да нанесете дата - шест 
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години след датата на влизане в сила 
на настоящия регламент.

Or. en

Изменение 57
Carl Haglund

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

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията преразглежда насоките за 
държавна помощ с оглед улесняване 
на възможностите държавите 
членки да компенсират щетите, 
причинени от тюлените и 
кормораните. 

Or. en

Изменение 58
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Глава 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Минимален размер за разтоварване за 
сьомга и морска пъстърва
Минималният размер за разтоварване 
за сьомга и морска пъстърва се 
определя на 65 см.

Or. en

Изменение 59
Isabella Lövin
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Предложение за регламент
Член 12 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Попълването на запаса от сьомга 
може да се извършва единствено в реки 
с дива сьомга. Броят на пуснатите 
млади екземпляри във всяка река не 
следва да надвишава прогнозирания 
потенциален капацитет на реката за 
производство на млада сьомга.

1. Попълването на запаса от сьомга 
може да се извършва единствено в реки 
с дива сьомга, когато това е 
необходимо за предотвратяване на 
унищожаването на местните запаси.

Or. en

Изменение 60
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Попълването на запаса се извършва 
по начин, който гарантира генетичното 
разнообразие на различните речни 
запаси от сьомга, като се вземат под 
внимание съществуващите риби в 
съответните и съседните реки, докато в 
същото време въздействието от 
попълването се увеличава в максимална 
степен.

2. Попълването на запаса се извършва 
по начин, който гарантира генетичното 
разнообразие и променливост на 
различните речни запаси от сьомга, като 
се вземат под внимание 
съществуващите риби в съответните и 
съседните реки, докато в същото време 
въздействието от попълването се 
увеличава в максимална степен. 
Младите екземпляри произхождат 
от най-близката река с дива сьомга.

Or. en

Изменение 61
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 12 - параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията може да определи 
подробни правила за прилагането на 
настоящия член чрез актове за 
изпълнение, приети в съответствие с 
процедурата по разследване, посочена в 
член 27, параграф 2.

3. В рамките на три години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент Комисията определя 
подробни правила за прилагането на 
настоящия член чрез актове за 
изпълнение, приети в съответствие с 
процедурата по разследване, посочена в 
член 27, параграф 2.

Or. en

Изменение 62
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Младата сьомга за попълване на 
запасите се маркира чрез подрязване 
на мастните перки.

Or. pl

Изменение 63
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Младата сьомга за попълване на 
запасите се маркира чрез подрязване 
на мастните перки.

Or. pl
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Изменение 64
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) младите екземпляри произхождат 
от най-близката река с дива сьомга.

Or. en

Изменение 65
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 13 – параграф 1 – буква г а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) Попълването на запаса се 
извършва по начин, който гарантира 
генетичното разнообразие на 
различните речни запаси от сьомга, 
като се вземат под внимание 
съществуващите риби в съответните 
и съседните реки, като в същото 
време въздействието от попълването 
се увеличава в максимална степен.

Or. en

Изменение 66
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 13 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прякото зарибяване в съответствие с 
параграф 1 се счита за „консервационна 
мярка“ по смисъла на член 38, 

Принципът „замърсителят плаща“ 
трябва да бъде водещият принцип при 
възстановяването на водните 
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параграф 2 от Регламент (ЕО) 
№ 1198/2006 за Европейския фонд за 
рибарство.

пътища. Прякото зарибяване в 
съответствие с параграф 1 се счита 
също така за „консервационна мярка“ 
по смисъла на член 38, параграф 2 от 
Регламент (ЕО) № 1198/2006 за 
Европейския фонд за рибарство.

Or. en

Изменение 67
Marek Józef Gróbarczyk
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за възстановяване на запасите от 
сьомга, различни от тези, извършвани в 
съответствие с членове 12 и 13, могат да 
продължат до 7 години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Мерки за възстановяване на запасите от 
сьомга, различни от тези, извършвани в 
съответствие с членове 12 и 13, могат да 
продължат до 10 години след влизането 
в сила на настоящия регламент. 
Възстановяването на запаса от 
сьомга, което не е обхванато от 
членове 12 и 13, не може да 
продължава след изтичането на срок 
от десет години, ако производството 
на дива млада сьомга достигне 80% от 
потенциалния капацитет за нейното 
производство в дадена река. Ако тази 
цел не бъде постигната, 
възстановяването на сьомга, когато е 
извършено съгласно членове 12 и 13, 
може да продължи още 10 години, 
след като съответната държава 
членка анализира и отстрани 
причините за непостигането на 
целта.

Or. pl

Изменение 68
Carl Haglund
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Предложение за регламент
Член 14 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за възстановяване на запасите от 
сьомга, различни от тези, извършвани в 
съответствие с членове 12 и 13, могат да 
продължат до 7 години след влизането в 
сила на настоящия регламент.

Мерки за възстановяване на запасите от 
сьомга, различни от тези, извършвани в 
съответствие с членове 12 и 13, могат да 
продължат до 10 години след влизането 
в сила на настоящия регламент и се 
оценяват внимателно. За 
постепенното премахване се използва 
подход за всяка отделна река.  То се 
ръководи от местните, регионалните 
и/или националните агенции на 
държавите членки и включва също 
така заинтересованите страни на 
местно равнище и използва 
компетентностите им по 
отношение на възстановяването на 
местообитанието и други мерки. 
Правно обвързващите национални 
решения относно използването на 
икономически ресурси, използвани 
понастоящем за зарибяване, се 
пренасочват за подкрепа на рибари, 
които са потенциално засегнати от 
отрицателното въздействие на 
прекратяването.

Or. en

Изменение 69
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Член 16 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 14 от Регламент 
(ЕО) № 1224/2009 капитаните на 
риболовни кораби на Европейския съюз 
с всякаква дължина, които притежават 
разрешение за риболов на сьомга, 

Чрез дерогация от член 14 от Регламент 
(ЕО) № 1224/2009 капитаните на 
риболовни кораби на Европейския съюз 
с дължина над 8 метра, които 
притежават разрешение за риболов на 
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трябва да водят дневник за своите 
операции в съответствие с правилата, 
определени в член 14 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009.

сьомга, трябва да водят дневник за 
своите операции в съответствие с 
правилата, определени в член 14 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Or. pl

Изменение 70
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 16 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от член 14 от Регламент 
(ЕО) № 1224/2009 капитаните на 
риболовни кораби на Европейския съюз 
с всякаква дължина, които притежават 
разрешение за риболов на сьомга, 
трябва да водят дневник за своите 
операции в съответствие с правилата, 
определени в член 14 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009.

Чрез дерогация от член 14 от Регламент 
(ЕО) № 1224/2009 капитаните на 
риболовни кораби на Европейския съюз 
с всякаква дължина, които притежават 
разрешение за риболов на сьомга, 
както и на кораби за услуги, трябва да 
водят дневник за своите операции в 
съответствие с правилата, определени в 
член 14 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Or. en

Изменение 71
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Член 17 

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от въвеждащото 
изречение на член 17, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните 
на риболовни кораби на Европейския 
съюз с всякаква дължина, които 
задържат сьомга и/или морска пъстърва 
на борда, незабавно след 
приключването на риболовната 
операция съобщават информацията по 

Чрез дерогация от въвеждащото 
изречение на член 17, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните 
на риболовни кораби на Европейския 
съюз с дължина над 8 метра, които 
задържат сьомга и/или морска пъстърва 
на борда, съобщават информацията по 
член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 на компетентните органи 
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член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 на компетентните органи 
на своята държава-членка на флага.

на своята държава членка на флага най-
малко един час преди влизането в 
пристанището.

Or. pl

Изменение 72
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от въвеждащото 
изречение на член 17, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните 
на риболовни кораби на Европейския 
съюз с всякаква дължина, които 
задържат сьомга и/или морска пъстърва 
на борда, незабавно след 
приключването на риболовната 
операция съобщават информацията по 
член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 на компетентните органи 
на своята държава-членка на флага.

Чрез дерогация от въвеждащото 
изречение на член 17, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните 
на риболовни кораби на Европейския 
съюз с всякаква дължина, както и на 
кораби за услуги, които задържат 
сьомга и/или морска пъстърва на борда, 
незабавно след приключването на 
риболовната операция съобщават 
информацията по член 17, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 на 
компетентните органи на своята 
държава-членка на флага.

Or. en

Изменение 73
Ole Christensen

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от въвеждащото 
изречение на член 17, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните 
на риболовни кораби на Европейския 
съюз с всякаква дължина, които 
задържат сьомга и/или морска пъстърва 

Чрез дерогация от въвеждащото 
изречение на член 17, параграф 1 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 капитаните 
на риболовни кораби на Европейския 
съюз с всякаква дължина, които 
задържат сьомга и/или морска пъстърва 
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на борда, незабавно след 
приключването на риболовната 
операция съобщават информацията по 
член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 на компетентните органи 
на своята държава членка на флага.

на борда, незабавно след 
приключването на риболовната 
операция съобщават информацията по 
член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009 на компетентните органи 
на своята държава членка на флага.

Комисията  може да приема актове 
за изпълнение за освобождаване на 
маломащабни кораби от това 
задължение за определен срок, който 
може да бъде подновен, или да 
разпореди друг срок на уведомление, 
като вземе предвид, наред с другото, 
вида на продуктите от риболов, 
разстоянието между риболовните 
райони, местата за разтоварване и 
пристанищата, в които са 
регистрирани съответните кораби. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 28, параграф 2.

Or. en

Изменение 74
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Минималният размер за 
разтоварване от 60 см се прилага за 
сьомга и морска пъстърва и влиза в 
сила в деня на влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 75
Isabella Lövin
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Предложение за регламент
Член 19 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Деклариране на улова Декларации относно улова за 
любителски риболов

Or. en

Изменение 76
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на кораба за услуги 
попълва декларация за улова в 
съответствие с приложение III и я 
представя на компетентния орган на 
своята държава-членка на флага до 
последния ден на всеки месец.

1. Всички кораби за  любителски 
риболов, независимо от вида им,  
попълват декларация за улова и 
докладват на компетентния орган на 
държавата членка на флага до 
последния ден на всеки месец.

Or. en

Изменение 77
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 19 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на кораба за услуги 
попълва декларация за улова в 
съответствие с приложение III и я 
представя на компетентния орган на 
своята държава членка на флага до 
последния ден на всеки месец.

1. Капитанът или друг отговорен 
ползвател на кораба за услуги попълва 
декларация за улова в съответствие с 
приложение III и я представя на 
компетентния орган на своята държава 
членка на флага до последния ден на 
всеки месец.
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Or. en

Изменение 78
Jarosław Leszek Wałęsa, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните държави членки 
проверяват точността на информацията, 
записана в декларациите за улова, чрез 
инспекции на разтоварванията. Тези 
инспекции обхващат най-малко 10 % от 
общия брой разтоварвания.

Съответните държави членки 
проверяват точността на информацията, 
записана в декларациите за улова, чрез 
инспекции на разтоварванията. Тези 
инспекции обхващат най-малко 20 % от 
общия брой разтоварвания.

Or. pl

Изменение 79
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните държави членки 
проверяват точността на информацията, 
записана в декларациите за улова, чрез 
инспекции на разтоварванията. Тези 
инспекции обхващат най-малко 10 % от 
общия брой разтоварвания.

Съответните държави членки 
проверяват точността на информацията, 
записана в декларациите за улова, чрез 
инспекции на разтоварванията. Тези 
инспекции обхващат най-малко 20 % от 
общия брой разтоварвания.

Or. en

Изменение 80
Carl Haglund

Предложение за регламент
Член 20 - параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответните държави членки 
проверяват точността на информацията, 
записана в декларациите за улова, чрез 
инспекции на разтоварванията. Тези 
инспекции обхващат най-малко 10 % от 
общия брой разтоварвания.

Съответните държави членки 
проверяват точността на информацията, 
записана в декларациите за улова, чрез 
инспекции на разтоварванията. Тези 
инспекции обхващат най-малко 10 % от 
общия брой разтоварвания. 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството извършва ефективни 
проверки и насърчава държавите 
членки да предприемат по-целеви и 
целенасочени инспекции в области, 
където има съмнения или е 
докладвано, че се провежда ННН 
риболов.

Or. en

Изменение 81
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 21 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) спазването на правилата във връзка с 
усвояването на квоти, разрешението за 
дейност и декларацията за улова от 
корабите за услуги;

б) спазването на правилата във връзка с 
усвояването на квоти, разрешението за 
дейност и декларацията за улова от 
корабите за услуги и друг любителски 
риболов;

Or. en

Изменение 82
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 22 – параграф 1 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да приема актове за 
изпълнение за определяне на подробни 
условия за провеждане на 
електрориболов въз основа на най-
новата научна информация. 
Въпросните актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 28, параграф 2.

Or. en

Изменение 83
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 22 - параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Не по-късно от … * Комисията 
предава на Парламента и на Съвета 
резултатите от научните 
изследвания, проведени по отношение 
на изхвърлянето и прилова на сьомга 
във всички съответни риболовни 
райони на Балтийско море.
___________________
*ОВ, моля, въведете дата - три 
години след влизане в сила на 
настоящия регламент.

Or. en

Изменение 84
Jarosław Leszek Wałęsa

Предложение за регламент
Член 24
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На основата на представяните от 
държавите членки доклади, както е 
посочено в член 23 от настоящия 
регламент, и на основата на научни 
становища Комисията оценява 
въздействието на мерките за управление 
върху запаса от сьомга в Балтийския 
регион и върху риболовните дейности 
по експлоатацията на този запас.

На основата на представяните от 
държавите членки доклади, както е 
посочено в член 23 от настоящия 
регламент, и на основата на научни 
становища Комисията оценява 
въздействието на мерките за управление 
върху запаса от сьомга в Балтийския 
регион и върху риболовните дейности 
по експлоатацията на този запас. 
Комисията също така взема предвид 
оценката на забраната за 
използването на плаващи мрежи.

Or. pl

Изменение 85
Marek Józef Gróbarczyk
от името на групата ECR

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съответна държава членка не е 
установила или публикувала мерките, 
посочени в членове 6 или 11, в рамките 
на определения срок или когато тези 
мерки бъдат счетени за неподходящи 
и/или неефективни в резултат на 
оценката, извършена в съответствие с 
член 6, параграф 4 или член 11, 
параграф 1, Комисията оттегля 
правомощията на съответната държава, 
посочени в членове 6 или 11. Решението 
за оттегляне прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в него. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в него.

Когато съответна държава членка не е 
установила или публикувала мерките, 
посочени в членове 6 или 11, в рамките 
на определения срок или когато тези 
мерки бъдат счетени за неподходящи 
и/или неефективни в резултат на 
оценката, извършена в съответствие с 
член 6, параграф 4 или член 11, 
параграф 1, Комисията оттегля 
правомощията на съответната държава, 
посочени в членове 6 или 11 чрез акт за 
изпълнение. Комисията може да 
отмени оправомощаването само след 
като е призовала държавата членка 
да приеме, в рамките на период, не по-
кратък от шест месеца, нови 
национални мерки с цел 
отстраняване на недостатъците, 
посочени в параграф 1.  Единствено 
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ако държавата членка не успее да 
направи това или ако Комисията, 
след като е оценила новите мерки, 
счете, че те не отговарят на целите 
на равнището на Съюза, 
оправомощаването може да бъде 
отменено. Решението за оттегляне 
прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в него. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна дата, 
посочена в него.

Or. en

Изменение 86
Isabella Lövin

Предложение за регламент
Член 27 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съответна държава членка не е 
установила или публикувала мерките, 
посочени в членове 6 или 11, в рамките 
на определения срок или когато тези 
мерки бъдат счетени за неподходящи 
и/или неефективни в резултат на 
оценката, извършена в съответствие с 
член 6, параграф 4 или член 11, 
параграф 1, Комисията оттегля 
правомощията на съответната държава, 
посочени в членове 6 или 11. Решението 
за оттегляне прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в него. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в него.

Когато съответна държава членка не е 
установила или публикувала мерките, 
посочени в членове 6 или 11, в рамките 
на определения срок или когато тези 
мерки бъдат счетени за неподходящи 
и/или неефективни в резултат на 
оценката, извършена в съответствие с 
член 6, параграф 4 или член 11, 
параграф 1, Комисията оттегля 
правомощията на съответната държава, 
посочени в членове 6 или 11. Решението 
за оттегляне прекратява делегирането на 
правомощията, посочени в него. То 
влиза в сила в деня след публикуването 
на решението в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en


