
 

 

P7_TA(2013)0538 

Обща организация на пазарите на продукти от риболов 

и аквакултури ***II 

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 10 декември 2013 г. 

относно позицията на Съвета на първо четене с оглед приемането на регламент на 

Европейския парламент и на Съвета 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 

(12005/2/2013 — C7-0376/2013 — 2011/0194(COD)) 

(Обикновена законодателна процедура: второ четене) 

Европейският парламент, 

— като взе предвид позицията на Съвета на първо четене (12005/2/2013 — 

C7-0376/2013), 

— като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет 

от 28 март 2012 г.1, 

— като взе предвид становището на Комитета на регионите от 4 май 2012 г.2, 

— като взе предвид своята позиция на първо четене3 относно предложението на 

Комисията до Парламента и Съвета (COM(2011)0416), 

— като взе предвид член 294, параграф 7 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз, 

— като взе предвид член 72 от своя правилник, 

— като взе предвид препоръката за второ четене на комисията по рибно стопанство 

(A7-0413/2013), 

1. Одобрява позицията на Съвета на първо четене; 

2. Одобрява съвместното изявление на Парламента и Съвета, приложено към 

настоящата резолюция; 

3. Отбелязва, че актът е приет в съответствие с позицията на Съвета; 

4. Възлага на своя председател да подпише акта заедно с председателя на Съвета, 

съгласно член 297, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз; 

5. Възлага на своя генерален секретар да подпише акта, след като е направена 

проверка за надлежното изпълнение на всички процедури, и съвместно с 
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генералния секретар на Съвета да пристъпи към публикуването му в Официален 

вестник на ЕС; 

6. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 

Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти. 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ЗАКОНОДАТЕЛНАТА РЕЗОЛЮЦИЯ 

Изявление на Европейския парламент и на Съвета относно правилата за контрол в 

областта на проследимостта на продуктите и информацията за потребителите 

 

В контекста на последващите действия във връзка с реформата на Регламента относно 

общата организация на пазарите на продукти от риболов и аквакултури Европейският 

парламент и Съветът приканват Европейската комисия да им представи предложение за 

изменение на Регламента относно контрола (Регламент (ЕО) № 1224/2009). Това 

изменение следва да отчита необходимостта от регламентиране на предоставянето на 

информация относно вида на риболовните съоръжения по отношение на продукти, 

получени от улов на диви екземпляри. 

 

Европейският парламент и Съветът приканват също така Комисията да приеме 

своевременно необходимите изменения на Регламент за изпълнение (ЕС) № 404/2011 на 

Комисията по отношение на задължителната информация за потребителите, така че в 

него да бъдат взети предвид разпоредбите на настоящия регламент, Регламента относно 

контрола, както е изменен, и Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и 

на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите. 


