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Изменение 7
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията може да освобождава в 
съответствие с процедурата по член 
111 някои категории риболовни кораби 
от задължението по параграф 1 за 
определен срок, подлежащ на 
подновяване, или да разпореди друг 
срок на уведомление, като вземе 
предвид наред с другите обстоятелства 
вида на продуктите от риболов, 
разстоянието между риболовните 
райони, местата за разтоварване и 
пристанищата, в които са регистрирани 
съответните кораби.

4. Компетентният орган може да 
освобождава някои категории 
риболовни кораби от задължението по 
параграф 1 за определен срок, 
подлежащ на подновяване, или да 
разпореди друг срок на уведомление, 
като вземе предвид наред с другите 
обстоятелства вида на продуктите от 
риболов, разстоянието между 
риболовните райони, местата за 
разтоварване и пристанищата, в които 
са регистрирани съответните кораби.

Or. sv

Обосновка

Опростовянето и подобряването на законодателството на Общността е водещ 
принцип при изготвянето на законодателството. Настоящият регламент не следва 
да бъде изключение от това правило; той следва да спомогне за подобряване на 
контрола, а не да създаде допълнителен бюрократизъм. Именно компетентните 
органи във всяка държава-членка (за които може да се предположи, че изпълняват 
своята функция да следят за прилагането на законодателството) могат най-добре да 
преценяват, във всеки отделен случай, кои са най-добрите условия за предварителните 
уведомления при пристигането в пристанище и дали е необходимо да се допускат 
изключения от общите правила.
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Изменение 8
Åsa Westlund, Jan Andersson, Anna Hedh, Göran Färm, Inger Segelström

Предложение за регламент
Член 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 47 се заличава

Or. en

Обосновка

Recreational fishing is a common leisure activity for many Europeans and it is essential to 
support this tradition also in the future without increased burdens of excessive bureaucracy 
and regulations. The proposed article should be rejected because of the following reasons. 
1. It appears unreasonable to regulate recreational fishing when problems with fish stocks 
are not caused by excessive recreational fishing, but rather by unsustainable industrial 
fishing. 2. A requirement on behalf of recreational fisheries to register their catches is 
costly, burdensome and unnecessarily bureaucratic.  3. Other methods than direct 
registration of catches from recreational fishing can be used to asses the scope of 
recreational fishing.

Изменение 9
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 47 се заличава

Or. sv

Обосновка

Резултатът от Общата политика в областта на рибарството са морета без рибни 
запаси. Освен създаването на функционираща и ефективна система за контрол, 
настоящият регламент има за цел да вдъхне доверие в обществеността към 
контролните мерки на Общността в рамките на политиката в областта на 
рибарството. Предложението да разширим обхвата на контрола, така че в него да се 
включи любителският риболов, в рамките на политиката, на която се дължат 
проблемите, е неприемливо. 
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Изменение 10
Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Член 53 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите-членки могат да разрешат 
претеглянето на прясна риба след 
транспортиране от мястото на 
разтоварване, при условие че 
претеглянето на рибата не е било 
възможно при разтоварването и че 
рибата е транспортирана до 
местоназначение на територията на 
държавата-членка на не повече от 20 
километра от мястото на разтоварване.

3. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите-членки могат да разрешат 
претеглянето на прясна риба след 
транспортиране от мястото на 
разтоварване, при условие че 
претеглянето на рибата не е било 
възможно при разтоварването и че 
рибата е транспортирана до 
местоназначение на територията на 
държавата-членка на не повече от 20 
километра от мястото на разтоварване. 
По искане на компетентния орган, в 
съответствие с процедурата по член 
111, Комисията следва да издаде 
разрешение за освобождаване от 
ограничението от 20 километра за 
посочените в искането на 
компетентния орган риболовни 
дейности.

Or. sv

Обосновка

В страни с дълги разстояния изискването за максимално разстояние от 20 километра 
между мястото на разтоварване и мястото на претегляне на рибата може в някои 
случаи да елиминира възможностите за риболов. Компетентният орган и Комисията 
следва да могат да постигнат съгласие, при условията на строг контрол, относно 
издаването на разрешения за освобождаване. 



PE419.840v01-00 6/7 AM\764949BG.doc

BG

Изменение 11
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 82 - параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Санкциите, предвидени в 
настоящата глава, се придружават 
от други санкции или мерки, по-
специално възстановяване на 
публичната помощ или субсидии, 
получени през дадения финансов 
период от кораби, извършващи 
незаконна, нерегламентирана и 
недекларирана риболовна дейност.

Or. en

Обосновка

Корабите, извършващи незаконна, нерегламентирана и недекларирана риболовна 
дейност, не следва да получават средства на данъкоплатците, а корабите, които 
получават средства от данъкоплатците по време на изпълнението на оперативната 
програма, следва да възстановяват тези средства.

Изменение 12
Anders Wijkman

Предложение за регламент
Член 85 - параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Информацията относно 
въпросните риболовни кораби и лица 
се предоставя на разположение на 
обществеността.

Or. en

Обосновка

Много държави-членки ограничават информацията, която се оповестява относно 
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имената на корабите, извършващи незаконна, нерегламентирана и недекларирана 
риболовна дейност в техни води, както и относно обхвата на тази дейност.
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