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Изменение 1688
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Част 3 – член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, приемащи мерки за 
опазване в съответствие с член 17, 
параграф 1, уведомяват Комисията, 
другите заинтересовани държави членки 
и съответните консултативни съвети за
тези мерки.

Държавите членки, приемащи мерки за 
опазване в съответствие с член 17, 
параграф 1, уведомяват Комисията, 
другите заинтересовани държави членки 
и съответните консултативни съвети, 
които участват в процеса на вземане 
на решения във връзка с тези мерки.

Or. pt

Изменение 1689
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 3 – член 18 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, приемащи мерки за 
опазване в съответствие с член 17, 
параграф 1, уведомяват Комисията, 
другите заинтересовани държави членки 
и съответните консултативни 
съвети за тези мерки.

Държавите членки, приемащи мерки за 
опазване, правят това в 
сътрудничество с компетентните 
регионални органи и съответните 
РКС, като това е най-доброто 
средство, за да се гарантира, че тези 
мерки са съобразени с 
характеристиките на всяка 
риболовна зона, с различните видове 
риболов, които се практикуват, и с 
потребностите на всяка зона или 
регион. Те уведомяват Комисията и
другите заинтересовани държави членки 
съгласно разпоредбите на настоящия 
регламент.

Or. es



PE491.361v01-00 4/186 AM\905830BG.doc

BG

Изменение 1690
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 3 – член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Оценка
Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на мерките за 
опазване, приети от държавите
членки съгласно член 17, параграф 1.

Or. es

Изменение 1691
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 3 – член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 19 заличава се
Оценка
Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на мерките за 
опазване, приети от държавите
членки съгласно член 17, параграф 1.

Or. en

Изменение 1692
Estelle Grelier
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Предложение за регламент
Част 3 – член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на мерките за опазване, 
приети от държавите членки съгласно 
член 17, параграф 1.

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на мерките за опазване, 
приети от държавите членки съгласно 
член 17, параграф 1, като използва 
опита на НТИКР.

Or. fr

Изменение 1693
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на мерките за опазване,
приети от държавите членки съгласно 
член 17, параграф 1.

Периодично, считано от 1 януари 
2015 г., а след това най-малко веднъж 
на всеки три години, Комисията прави
оценка на прилагането, 
съвместимостта и ефективността на 
мерките за опазване, приети от 
държавите членки съгласно член 17, 
параграф 1, като резултатите следва 
да бъдат достъпни за 
обществеността.

Or. en

Изменение 1694
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по всяко време да Комисията може по всяко време да 
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направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на мерките за опазване, 
приети от държавите членки съгласно 
член 17, параграф 1.

направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на мерките за опазване, 
приети от държавите членки съгласно 
член 18, параграфи 2 или 3, и във всеки 
случай оценява и докладва за тях най-
малко веднъж на всеки 3 години или 
както се изисква от съответния 
многогодишен план.

Or. en

Изменение 1695
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 3 – член 19 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на мерките за опазване, 
приети от държавите членки съгласно
член 17, параграф 1.

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съответствието, 
съгласуваността, съвместимостта и 
ефективността на мерките за опазване, 
приети от държавите членки в 
съответствие с член 17, параграф 1.

Or. es

Изменение 1696
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Част 3 – член 19 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оценява дали мерките са в 
съответствие с многогодишните 
планове и дали съответстват на 
разпоредбите, посочени в член 17, и на 
целите, посочени в член 2 и член 3.

Or. en
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Обосновка

Многогодишните планове представляват рамка за насоки по отношение на мерките 
за опазване, приети от държавите членки. Посредством предлаганата оценка
Комисията следва да гарантира съгласуваност между мерките за опазване, приети 
от държавите членки, и съответните многогодишни планове.

Изменение 1697
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 19 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Считано от 1 януари 2015 г., 
Комисията прави оценка на 
многогодишните планове, а след това 
на всеки три години, и гарантира, че 
съответната информация е включена 
в преразгледаните планове.

Or. en

Изменение 1698
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 19 – параграф 1 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува всички оценки, 
извършени съгласно настоящия член, 
и прави тази информация достъпна за 
обществеността, като я публикува 
на съответните уеб сайтове или 
осигурява пряка връзка с нея. По 
отношение на достъпа до 
информация относно околната среда 
се прилагат Регламент № 
1049/2001/ЕО и Регламент № 
1367/2006/ЕО.
Всяко физическо или юридическо лице
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a) което е засегнато или е вероятно
да бъде засегнато от това решение, 
или
б) което има достатъчен интерес от 
това решение
има право да поиска вътрешно 
преразглеждане на решението на 
Комисията.
За тази цел интересът на всяка 
неправителствена организация, 
която насърчава опазването на 
околната среда или икономическите 
или социалните интереси на 
рибарите и отговаря на изискванията 
на член 4г, се счита за достатъчен за 
целите на буква б).
Решението на Комисията относно 
такова искане за вътрешно 
преразглеждане се приема в срок от 
два месеца от внасяне на искането и 
се адресира до подателя на искането.

Or. en

Изменение 1699
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 19 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията установява процедури на 
санкции за неспазване, които са 
съразмерни, възпиращи и ефективни.

Or. en

Изменение 1700
Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Част 3 – член 19 – параграф 1 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Съгласно съответното действащо 
законодателство на Съюза 
заинтересованите държави членки 
гарантират, че на всички 
заинтересовани страни са 
предоставени навременни и 
ефективни възможности за участие 
във формулирането и договарянето на 
мерки за опазване съгласно член 17 и 
член 18 по-горе, които включват, 
където е възможно, действащите 
управителни органи или структури, 
включително регионалните морски 
конвенции, научните съвещателни 
органи и консултативните съвети.
2. Държавите членки публикуват и 
предоставят на разположение на 
обществеността за коментари, 
включително чрез публикуване на 
съответните уеб сайтове или чрез 
предоставяне на пряка връзка, на 
резюмета на проектите на мерки за 
опазване, които се предлагат за 
прилагане съгласно член 17.
3. В съответствие с Директива 
2007/2/ЕО държавите членки 
предоставят на Комисията, във 
връзка с изпълнението на нейната 
задача относно прилагането на 
общата политика в областта на 
рибарството, достъп до и права на 
ползване по отношение на изготвяния 
материал във връзка с формулирането 
и прилагането на националните 
мерки за опазване съгласно член 19.
4. По отношение на достъпа до 
информация относно околната среда 
се прилагат Директива 2003/4/ЕО, 
Регламент № 1049/2001/ЕО и 
Регламент № 1367/2006/ЕО.
Всяко физическо или юридическо лице
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a) което е засегнато или е вероятно 
да бъде засегнато от това решение, 
или
б) което има достатъчен интерес от 
това решение или, като алтернатива,
в) предявява нарушено право, когато 
административно-процесуалното 
право на дадена държава членка 
изисква това като предварително 
условие
има право да поиска от 
компетентния орган на дадена 
държава членка вътрешно 
преразглеждане на дадено решение 
съгласно настоящия член.
Държавите членки определят какво 
представлява „достатъчен интерес“
и „нарушено право“.
За тази цел интересът на която и да 
било неправителствена организация, 
която насърчава опазването на 
околната среда или икономическите 
или социалните интереси на 
рибарите и отговаря на изискванията 
съгласно националното 
законодателство, се счита за 
достатъчен за целите на буква б). 
Счита се също така, че такива 
организации имат права, които 
могат да бъдат накърнени за целите 
на буква в).
Срещу решението на компетентния 
орган лицата, посочени в настоящия 
параграф, могат да сезират съд или 
друг независим и безпристрастен 
публичен орган, който е компетентен 
да проверява процесуалната и 
материалната законосъобразност на 
решенията. Държавите членки 
определят съда или органа, 
компетентен да разгледа делото.

Or. en
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Изменение 1701
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 3 – член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Мерки за опазване по подразбиране, 
приети в рамките на многогодишни 
планове
1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи мерките за опазване за 
запаси, обхванати от многогодишен 
план, ако държавите членки, които 
имат разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до 
три месеца след датата на влизане в 
сила на многогодишния план.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи мерки за опазване на запаси, 
обхванати от многогодишен план, 
ако:
a) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не са съвместими с 
целите на многогодишния план въз 
основа на оценката, извършена 
съгласно член 19, или
б) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не водят до 
ефективно постигане на целите и 
количествено измеримите 
стойности, заложени в 
многогодишните планове въз основа 
на оценката, извършена съгласно член 
19, или
в) са задействани предпазните клаузи, 
определени съгласно член 11, буква и).
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3. Мерките за опазване, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите и 
показателите, заложени в 
многогодишния план. След 
приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата
членка престават да действат.

Or. fr

Изменение 1702
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 3 – член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Мерки за опазване по подразбиране, 
приети в рамките на многогодишни 
планове
1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи мерките за опазване за 
запаси, обхванати от многогодишен 
план, ако държавите членки, които 
имат разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до 
три месеца след датата на влизане в 
сила на многогодишния план.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи мерки за опазване на запаси, 
обхванати от многогодишен план, 
ако:
a) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не са съвместими с 
целите на многогодишния план въз 
основа на оценката, извършена 
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съгласно член 19, или
б) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не водят до 
ефективно постигане на целите и 
количествено измеримите 
стойности, заложени в 
многогодишните планове въз основа 
на оценката, извършена съгласно член 
19, или
в) са задействани предпазните клаузи, 
определени съгласно член 11, буква и).
3. Мерките за опазване, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите и 
показателите, заложени в 
многогодишния план. След 
приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата
членка престават да действат.

Or. es

Изменение 1703
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 3 – член 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20 заличава се
Мерки за опазване по подразбиране, 
приети в рамките на многогодишни 
планове
1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи мерките за опазване за 
запаси, обхванати от многогодишен 
план, ако държавите членки, които 
имат разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до 
три месеца след датата на влизане в 
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сила на многогодишния план.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи мерки за опазване на запаси, 
обхванати от многогодишен план, 
ако:
a) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не са съвместими с 
целите на многогодишния план въз 
основа на оценката, извършена 
съгласно член 19, или
б) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не водят до 
ефективно постигане на целите и 
количествено измеримите 
стойности, заложени в 
многогодишните планове въз основа 
на оценката, извършена съгласно член 
19, или
в) са задействани предпазните клаузи, 
определени съгласно член 11, буква и).
3. Мерките за опазване, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите и 
показателите, заложени в 
многогодишния план. След 
приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата
членка престават да действат.

Or. fr

Изменение 1704
Pat the Cope Gallagher, Jim Higgins

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки за опазване по подразбиране, 
приети в рамките на многогодишни 

Мерки за опазване, приети в рамките на 
многогодишни планове
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планове

Or. en

Обосновка

Всички планове за опазване следва да бъдат взети предвид при изготвянето на 
многогодишните планове.

Изменение 1705
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

1. В съответствие с правилата, 
предвидени в Договора, Комисията 
внася предложение за определяне на 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако

– няма единодушие между държавите 
членки, които имат пряк интерес от 
запасите относно мерките за 
опазване, които следва да бъдат 
предприети за изпълнение на 
многогодишния план, или
– държавите членки, които имат пряк 
интерес от запасите, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до 
шест месеца след датата на влизане в 
сила на многогодишния план, или
– бъде преценено, че мерките на 
държава членка не са съвместими с 
целите на многогодишния план въз 
основа на оценката, извършена 
съгласно член 19, или



PE491.361v01-00 16/186 AM\905830BG.doc

BG

– бъде преценено, че мерките на 
държава членка не водят до 
ефективно постигане на целите и 
количествено измеримите 
стойности, заложени в 
многогодишните планове въз основа 
на оценката, извършена съгласно член 
19, или
– са задействани предпазните клаузи, 
определени съгласно член 11, буква и).

Or. fr

Изменение 1706
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

1. След получаване на становището 
от регионалните консултативни 
съвети (РКС), Съветът и 
Европейският парламент могат да 
оправомощят Комисията да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
55, за да определи мерките за опазване 
за запаси, обхванати от многогодишен 
план, ако държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

Or. es

Изменение 1707
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

1. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, от които се изисква 
или които са оправомощени да вземат 
мерки в съответствие с член 17, не 
уведомят Комисията за тези мерки в 
срок до три месеца след датата на 
влизане в сила на многогодишния план.

Or. en

Изменение 1708
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до 
шест месеца след датата на влизане в 
сила на многогодишния план.

Or. en

Изменение 1709
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

1. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
заинтересованите държави членки, 
които са оправомощени и от които се 
изисква да формулират и договорят 
мерки за опазване в съответствие с член 
17, не уведомят Комисията за тези 
мерки в срок до три месеца след датата 
на влизане в сила на многогодишния 
план. Комисията приема такива 
делегирани актове, ако
заинтересованите държави членки, 
които са оправомощени и от които се 
изисква да формулират и договорят 
мерки за опазване в съответствие с 
член 17, не уведомят Комисията за 
тези мерки в срок до 12 месеца от
датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

Or. en

Изменение 1710
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, след 
консултации с консултативните 
съвети и Научния, технически и 
икономически комитет, за да 
определи мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
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Комисията за тези мерки в срока,
предвиден в многогодишния план, или, 
в случай че го пропуснат, в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

Or. es

Изменение 1711
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план; въпреки това, 
когато мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, 
изискват координацията и 
съгласието на няколко държави 
членки, Комисията играе 
подпомагаща роля в процеса и 
удължава горепосочения срок с един 
допълнителен месец в случаите, 
когато този процес вече ясно е 
достигнал напреднал етап на 
консенсус.

Or. pt

Изменение 1712
Izaskun Bilbao Barandica
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Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 18, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

Or. es

Изменение 1713
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерките за опазване за запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако 
държавите членки, които имат 
разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 17, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три
месеца след датата на влизане в сила на 
многогодишния план.

1. Комисията взема предвид опита на 
държавите членки при приемането 
на делегирани актове в съответствие с 
член 55, за да определи мерките за 
опазване за запаси, обхванати от 
многогодишен план, ако държавите
членки, които имат разрешение да 
вземат мерки в съответствие с член 17, 
не уведомят Комисията за тези мерки в 
срок до шест месеца след датата на 
влизане в сила на многогодишния план.

Or. pt

Изменение 1714
Alain Cadec
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Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи мерки за опазване на запаси, 
обхванати от многогодишен план, 
ако:

заличава се

a) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не са съвместими с 
целите на многогодишния план въз 
основа на оценката, извършена 
съгласно член 19, или
б) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не водят до 
ефективно постигане на целите и 
количествено измеримите 
стойности, заложени в 
многогодишните планове въз основа 
на оценката, извършена съгласно член 
19, или
в) са задействани предпазните клаузи, 
определени съгласно член 11, буква и).

Or. fr

Изменение 1715
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерки за опазване на запаси, обхванати 
от многогодишен план, ако:

2. След получаване на становище от 
регионалните консултативни съвети 
(РКС) Съветът и Европейският 
парламент могат да оправомощят 
Комисията да приема делегирани актове 
в съответствие с член 55, за да определи 
мерки за опазване на запаси, обхванати 
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от многогодишен план, ако:

Or. es

Изменение 1716
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи мерки за опазване на запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако

2. В случай че Комисията счита, че

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е свързано с изменението на член 20, параграф 2, буква в) по-
долу. На Комисията не следва да се позволява едностранно да оттегля правомощия 
от държави членки без надлежна процедура.

Изменение 1717
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерки за опазване на запаси, обхванати 
от многогодишен план, ако

2. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 55, за да определи 
мерки за опазване на запаси, обхванати 
от многогодишен план, ако

Or. en
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Изменение 1718
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерки за опазване на запаси, обхванати 
от многогодишен план, ако:

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, след 
консултации с консултативните 
съвети и Научния, технически и 
икономически комитет, за да 
определи мерки за опазване на запаси, 
обхванати от многогодишен план, ако:

Or. es

Изменение 1719
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерки за опазване на запаси, обхванати 
от многогодишен план, ако

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
мерки за опазване на запаси, обхванати 
от многогодишен план, като взема под 
внимание наличните научни данни, 
ако

Or. el

Изменение 1720
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не са съвместими с 
целите на многогодишния план въз 
основа на оценката, извършена съгласно 
член 19, или

a) мерките на държава членка не са 
съвместими с целите на многогодишния 
план въз основа на оценката, извършена 
съгласно член 19, или

Or. en

Обосновка

Граматична промяна, свързана с изменението на член 20, параграф 2, встъпителна 
част, по-горе.

Изменение 1721
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не водят до ефективно 
постигане на целите и количествено 
измеримите стойности, заложени в 
многогодишните планове въз основа на 
оценката, извършена съгласно член 19, 
или

б) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не водят до ефективно 
постигане на целите за поддържане или 
възстановяване на рибните запаси 
над нивата, позволяващи максимален 
устойчив улов до 2015 г., над нивата, 
позволяващи максимално устойчив 
рентабилен улов до 2020 г. и за 
постигане и поддържане на добро 
екологично състояние до 2020 г. и
количествено измеримите стойности, 
заложени в многогодишните планове 
въз основа на оценката, извършена 
съгласно член 19, или

Or. en

Изменение 1722
Ian Hudghton
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Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) бъде преценено, че мерките на 
държава членка не водят до ефективно 
постигане на целите и количествено 
измеримите стойности, заложени в 
многогодишните планове въз основа на 
оценката, извършена съгласно член 19, 
или

б) мерките на държава членка не водят 
до ефективно постигане на целите и 
количествено измеримите стойности, 
заложени в многогодишните планове 
въз основа на оценката, извършена 
съгласно член 19, или

Or. en

Обосновка

Граматична промяна, свързана с изменението на член 20, параграф 2, встъпителна 
част по-горе.

Изменение 1723
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) са задействани предпазните клаузи, 
определени съгласно член 11, буква и).

в) са задействани предпазните клаузи, 
определени съгласно член 11, буква и)

Те уведомяват държавата членка за 
своето становище относно тези 
мерки, като посочвайки причините, 
поради които считат, че мерките не 
са съвместими с целите на 
многогодишния план, не водят до 
постигане на целите и количествено 
измеримите стойности или 
задействат предпазните клаузи, 
определени съгласно член 11, буква и).

Or. en

Обосновка

На Комисията не следва да се позволява едностранно да отнема правомощия от
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държави членки без надлежна процедура. На първа инстанция Комисията следва да 
обясни защо счита, че дадена мярка на държава членка не дава резултат. На 
държавата членка следва да бъде дадено време да коригира ситуацията.

Изменение 1724
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

– вa) не са приети мерки от 
съответната заинтересована 
държава членка съгласно член 18.

Or. en

Изменение 1725
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай че Комисията изготви 
становище съгласно параграф 2, 
съответната държава членка 
разполага с три месеца за промяна на 
мерките, така че да станат 
съвместими с и да отговарят на 
целите от многогодишния план.

Or. en

Обосновка

На Комисията не следва да се позволява едностранно да изземва правомощия от 
държавите членки без надлежна процедура. На първа инстанция Комисията следва да 
обясни защо счита, че дадена мярка на държава членка не дава резултат. На 
държавата членка следва да бъде дадено време да поправи ситуацията.
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Изменение 1726
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В случай че държава членка не 
промени своите мерки съгласно 
параграф 2a, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55, за 
да определи мерките за опазване за 
запаси, обхванати от многогодишен 
план.

Or. en

Изменение 1727
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Преди приемането на делегирани 
актове в съответствие с член 55, 
Комисията се консултира със 
съответните консултативни съвети 
и НТИКР относно проект на 
мерките, придружен от обяснителен 
меморандум.

Or. en

Обосновка

В случай че Комисията отнеме правомощия от държава членка, те следва да 
подлежат на не по-малко задължение от държавите членки по отношение на 
консултации с учени и заинтересовани страни.
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Изменение 1728
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Комисията надлежно отчита 
становищата, представени от 
съответните консултативни съвети 
и НТИКР, и в случаите, когато 
окончателните приети делегирани 
актове се различават от тези 
становища, предоставя подробни 
обяснения за причините, поради 
които те се различават. Комисията 
полага всички усилия, за да включи в 
тази консултация, на ранен етап и по 
отворен и прозрачен начин, други 
заинтересовани страни от 
съответния риболовен район, с цел да 
се определят гледните точки и 
предложенията на всички страни по 
време на изготвянето на очакваните 
мерки.

Or. en

Обосновка

Комисията трябва да обясни причините, поради които становищата.

Изменение 1729
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Мерките за опазване, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите и 
показателите, заложени в 
многогодишния план. След 

заличава се
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приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата
членка престават да действат.

Or. fr

Обосновка

Хармонизиране с предложеното изменение на член 20, параграф 1 за възстановяване 
на обикновената законодателна процедура като процедура по подразбиране за 
приемане на мерки за опазване.

Изменение 1730
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Част 3 – член 20 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Без да се накърнява нейното право 
на инициатива, Комисията приема 
делегирани актове или актове за 
изпълнение въз основа на съвместни 
препоръки, за които е налице съгласие 
между държавите членки, които 
имат преки управленски интереси. 
Такива препоръки се считат за 
съвместими със съответната мярка 
за опазване и/или многогодишен план.

Or. en

Изменение 1731
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 20a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20a
Мерки на държавите членки в случай 

на сериозна заплаха за морските 
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биологични ресурси
1. Въз основа на доказателства за 
наличието на сериозна заплаха за 
опазването на морските биологични 
ресурси или за морските екосистеми, 
изискваща незабавно действие, 
държава членка може да вземе 
решение относно временни мерки за 
облекчаване на заплахата. Тези 
спешни мерки продължават не по-
дълго от шест месеца. Държавата 
членка може да вземе ново решение за 
удължаване на срока на спешните 
мерки за не повече от шест месеца.
2. Държавата членка предоставя 
посочените в параграф 1 спешни 
мерки едновременно до Комисията, до 
останалите държави членки и до 
съответните консултативни съвети.

Or. en

Обосновка

Държавите членки действат в по-голяма близост до своите запаси, отколкото 
Комисията, и следователно са в по-добра позиция да предприемат спешни мерки. Те 
следва да бъдат оправомощени по съответния начин.

Изменение 1732
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Част 3 – член 20a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 20а
Инструментите за съвместно 
управление се прилагат в 
рибарството във връзка с принципите 
на регионализация и въз основа на 
подхода „отдолу нагоре“ с участието 
на най-близките органи и риболовния 
сектор, научни институти и други 
заинтересовани страни. Насърчава се 
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участието на РКС при изготвянето 
на регионалните мерки.

Or. es

Изменение 1733
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 3 – глава 2 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

ТЕХНИЧЕСКИ МЕРКИ заличава се

Or. es

Обосновка

Глава II „Технически мерки” следва да се заличи.

Изменение 1734
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Технически мерки Процедура за приемане на технически 
мерки

Or. es

Изменение 1735
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на
държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, за 
които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите
членки гарантират, че такива 
технически мерки:

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, 
държавите членки, които имат пряк 
интерес от съответния риболовен 
район, участват в тясно 
сътрудничество с компетентните 
консултативни съвети при 
изготвянето на мерки в съответствие с 
тази рамка, за да определят 
техническите мерки, приложими към 
кораби под техен флаг, във връзка със 
запаси в техните води, за които са им 
били разпределени възможности за 
риболов. Държавите членки, които 
имат пряк интерес от въпросния 
риболовен район, гарантират, че такива 
технически мерки:

Or. fr

Изменение 1736
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на
държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, 
за които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите
членки гарантират, че такива 
технически мерки:

В съответствие с мерките, 
формулирани в рамка за технически 
мерки, установена в съответствие с член 
14, държавите членки приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг. 
Държавите членки гарантират, че такива 
технически мерки:

Or. en
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Изменение 1737
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, 
за които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите
членки гарантират, че такива
технически мерки:

1. В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
регионалните работни групи в 
областта на рибарството може да 
бъде разрешено, след консултации със 
съответния консултативен съвет, да 
приемат мерки в сферата на своята
компетентност в съответствие с тази 
рамка, за да определят техническите 
мерки, приложими към кораби под 
флага на държава членка, във връзка 
със запаси, за които са им били 
разпределени възможности за риболов.
2. Регионалните работни групи в 
областта на рибарството гарантират, 
че техническите мерки, приети 
съгласно параграф 1:

Or. es

Обосновка

Промяна, свързана с регионалните работни групи.

Изменение 1738
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде
разрешено да приемат мерки в 

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки е разрешено да 
приемат и са компетентни за 
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съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, за 
които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите
членки гарантират, че такива 
технически мерки:

приемането на мерки в съответствие с 
тази рамка, за да определят 
техническите мерки, приложими към 
кораби под техен флаг, във връзка със 
запаси в техните води, за които са им 
били разпределени възможности за 
риболов. Държавите членки гарантират, 
че такива технически мерки:

Or. en

Изменение 1739
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен 
флаг, във връзка със запаси в техните 
води, за които са им били 
разпределени възможности за 
риболов. Държавите членки
гарантират, че такива технически
мерки:

1. Когато рамка за технически мерки е 
установена в съответствие с член 14, 
заинтересованите държави членки си 
сътрудничат помежду си и, 
доколкото е възможно, се 
консултират и се координират с 
всяка заинтересована трета страна 
при формулирането и договарянето 
на техническите мерки в съответствие 
с тази рамка, както и на всички 
времеви рамки в тях.

2. Когато рамка за технически мерки 
е установена в съответствие с член 
14, който не се прилага за даден 
географски район, държавите членки 
формулират техническите мерки, 
които са оправомощени да приемат 
съгласно рамката за технически 
мерки, в съответствие с тази рамка и 
с посочените в нея времеви рамки.
3. Заинтересованите държави членки
съгласно параграф 1 и засегнатите 
държави членки съгласно параграф 2 
гарантират, че техническите мерки са 
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формулирани съгласно тези 
параграфи.

Or. en

Изменение 1740
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, 
за които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите
членки гарантират, че такива 
технически мерки:

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси във водите на 
Съюза, за които са им били 
разпределени възможности за риболов. 
Държавите членки гарантират, че такива 
технически мерки:

Or. es

Изменение 1741
Bastiaan Belder

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, за 

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 
разрешено, при условие че вземат под 
внимание становищата на 
съответните консултативни съвети 
и заинтересовани страни, да приемат 
мерки в съответствие с тази рамка, за да 
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които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите
членки гарантират, че такива 
технически мерки:

определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, за 
които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите
членки гарантират, че такива 
технически мерки:

Or. en

Изменение 1742
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, 
за които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите
членки гарантират, че такива 
технически мерки:

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 
разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси във водите на 
Съюза, за които са им били 
разпределени възможности за риболов. 
Държавите членки гарантират, че такива 
технически мерки:

Or. el

Изменение 1743
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 

В рамка за технически мерки, 
установена в съответствие с член 14, на 
държавите членки може да бъде 
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разрешено да приемат мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, за 
които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите
членки гарантират, че такива 
технически мерки:

разрешено да приемат, съвместно с 
регионалните органи и РКС, мерки в 
съответствие с тази рамка, за да 
определят техническите мерки, 
приложими към кораби под техен флаг, 
във връзка със запаси в техните води, за 
които са им били разпределени 
възможности за риболов. Държавите
членки гарантират, че такива 
технически мерки:

Or. es

Изменение 1744
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) не са по-малко строги от
съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза.

г) не са в противоречие със и 
съответстват на съществуващите 
изисквания в законодателството на 
Съюза.

Or. pt

Изменение 1745
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1 – буква гa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

гa) мерки за защита на видовете,
посочени в Приложение IV към 
Директива 92/43/ЕИО и Директива
2009/147/ЕО, от въздействието на 
риболова;

Or. en
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Обосновка

Директивите се отнасят за птиците и местообитанията. Член 2 от общата 
политика в областта на рибарството включва изискванията на законодателството в 
областта на околната среда. Настоящото изменение определя мерките, необходими 
за защита на биологичното разнообразие от въздействието на риболова.

Изменение 1746
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако Комисията прецени, че дадена 
държава членка не е постигнала в 
рамките на предписания срок 
резултатите, предвидени да бъдат 
постигнати с мерките, въведени в 
съответствие с настоящия член, 
това води до отчисления през 
следващата година или години от 
възможностите за риболов, които са 
разпределени от Съюза на тази 
държава членка [съгласно член 16] и 
до прекъсване или преустановяване на 
плащанията за тази държава членка 
или до прилагане на финансова 
корекция във финансовата помощ на 
Съюза съгласно общата политика в 
областта на рибарството [съгласно
член 50]. Такива мерки са 
пропорционални на естеството, 
степента, продължителността и 
повторението на неспазването.

Or. en

Изменение 1747
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на единодушие между 
държавите членки, които имат пряк 
интерес от риболовния район, по 
отношение на мерките, които следва 
да бъдат предприети за прилагане на 
техническите мерки и след 
консултации с компетентните 
консултативни съвети, тези мерки се 
прилагат строго посредством актове 
за изпълнение. Тези актове за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата за 
разглеждане по член 56.

Or. fr

Изменение 1748
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Ако държава членка не постигне 
резултатите, предвидени да бъдат 
постигнати с мерките, въведени в 
съответствие с настоящия член, 
това води до прекъсване или 
преустановяване на плащанията за 
тази държава членка или до 
прилагане на финансова корекция във 
финансовата помощ на Съюза 
съгласно общата политика в 
областта на рибарството.

Or. en

Изменение 1749
Alain Cadec
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Предложение за регламент
Част 3 – член 21 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

При липса на единодушие между 
държавите членки, които имат пряк 
интерес от риболовния район, по 
отношение на мерките, които следва 
да бъдат предприети за прилагане на 
техническите мерки и след 
консултации с компетентните 
консултативни съвети, Комисията 
внася предложение в съответствие с 
правилата, формулирани в Договора.

Or. fr

Изменение 1750
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 3 – член 22

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22 заличава се
Уведомление за техническите мерки 
на държава членка
Държавите членки, приемащи 
технически мерки съгласно член 21, 
уведомяват Комисията, другите 
заинтересовани държави членки и 
съответните консултативни съвети 
за тези мерки.

Or. es

Обосновка

Това уведомяване вече не е необходимо, тъй като делегираните актове повече няма да 
се използват и предлаганата процедура е процедурата на съвместно вземане на 
решения.
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Изменение 1751
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 3 – член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, приемащи 
технически мерки съгласно член 21, 
уведомяват Комисията, другите 
заинтересовани държави членки и 
съответните консултативни съвети за 
тези мерки.

Държавите членки, приемащи 
технически мерки съгласно член 21, 
уведомяват Комисията, другите 
заинтересовани държави членки и 
съответните консултативни съвети за 
тези мерки, дори когато те ще се 
прилагат единствено за кораби под 
флага на приемащата държава 
членка.

Or. es

Изменение 1752
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, приемащи
технически мерки съгласно член 21, 
уведомяват Комисията, другите 
заинтересовани държави членки и 
съответните консултативни съвети за 
тези мерки.

1. Държавите членки, формулиращи
технически мерки съгласно член 21, 
уведомяват Комисията, другите 
държави членки, заинтересованите 
трети страни и съответните 
консултативни съвети за тази 
предлагана мярка, която може да 
бъде договорена от някои или от 
всички заинтересовани държави
членки в срок от 12 месеца от 
влизането в сила на съответната 
рамка за технически мерки.
2. Когато тези технически мерки са 
договорени от всички заинтересовани 
държави членки съгласно член 21, 
параграф 1 или когато те са приети 
от държава членка в съответствие с 
член 21, параграф 2, всяка държава 
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членка или заинтересована държава 
членка въвежда национални мерки за 
прилагане на договорените или 
приети технически мерки и уведомява 
Комисията, другите държави членки, 
заинтересованите трети страни и 
съответните консултативни съвети 
за тези мерки в срок от 6 месеца от 
тяхното въвеждане.
3. Когато тези технически мерки не 
са договорени от всички 
заинтересовани държави членки, 
съгласно член 24 по-долу всички 
заинтересовани държави членки, 
които са се договорили за това, 
въвеждат национални мерки за 
тяхното прилагане и уведомяват 
Комисията, другите държави членки, 
заинтересованите трети страни и 
съответните консултативни съвети 
в срок от 6 месеца от тяхното 
въвеждане.

4. Комисията публикува 
техническите мерки, приети съгласно 
настоящия член, и прави тази 
информация достъпна за 
обществеността, като я публикува 
на съответните уеб сайтове или 
осигурява пряка връзка с нея. По 
отношение на достъпа до 
информация относно околната среда, 
се прилагат Регламент № 
1049/2001/ЕО и Регламент № 
1367/2006/ЕО.
Всяко физическо или юридическо лице
a) което е засегнато или е вероятно 
да бъде засегнато от това решение, 
или
б) което има достатъчен интерес от 
това решение или, като алтернатива,
в) предявява нарушено право, когато 
административно-процесуалното 
право на дадена държава членка 
изисква това като предварително 
условие
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има право да поиска от 
компетентния орган на дадена 
държава членка вътрешно 
преразглеждане на дадено решение 
съгласно настоящия член.
Държавите членки определят какво 
представлява „достатъчен интерес“
и „нарушено право“.
За тази цел интересът на всяка 
неправителствена организация, 
която насърчава опазването на 
околната среда или икономическите 
или социалните интереси на 
рибарите и отговаря на изискванията 
съгласно националното 
законодателство, се счита за 
достатъчен за целите на буква б). 
Такива организации също така се 
счита, че имат права, които могат да 
бъдат накърнени за целите на буква 
в).
Срещу решението на компетентния 
орган, лицата, посочени в настоящия 
параграф, могат да сезират съд или 
друг независим и безпристрастен 
публичен орган, който е компетентен 
да проверява процесуалната и 
материалната законосъобразност на 
решенията. Държавите членки 
определят съда или органа, 
компетентен да разгледа делото.
5. Държава членка няма право да 
упражнява права по отношение на 
възможности за риболов, които 
могат да се отнасят за, нито да 
извършва риболовни дейности във 
връзка със запасите и/или съответния
географски район, обхванати от 
многогодишен план, освен ако и до 
момент, когато техническите мерки
a) са договорени от заинтересована 
държава членка или приети от 
държава членка и са въведени 
посредством национални мерки 
съгласно настоящия член, или
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б) са приети от Комисията съгласно 
член 20 и са приложими за тази 
държава членка.
6. Ако Комисията прецени, че дадена 
държава членка не е постигнала в 
рамките на предписания срок 
резултатите, предвидени да бъдат 
постигнати с мерките, въведени в 
съответствие с настоящия член, 
това води до отчисления през 
следващата година или години от 
възможностите за риболов, които са 
разпределени от Съюза на тази 
държава членка [съгласно член 16] и 
до прекъсване или преустановяване на 
плащанията за тази държава членка 
или до прилагане на финансова 
корекция във финансовата помощ на 
Съюза съгласно общата политика в 
областта на рибарството [съгласно 
член 50]. Такива мерки са 
пропорционални на естеството, 
степента, продължителността и 
повторението на неспазването.

Or. en

Изменение 1753
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Част 3 – член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки, приемащи 
технически мерки съгласно член 21, 
уведомяват Комисията, другите 
заинтересовани държави членки и 
съответните консултативни съвети за
тези мерки.

Държавите членки, приемащи 
технически мерки съгласно член 21, 
уведомяват Комисията, другите 
заинтересовани държави членки и 
съответните консултативни съвети, 
които участват в процеса на вземане 
на решения във връзка с тези мерки.

Or. pt
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Изменение 1754
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 3 – член 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 23 заличава се
Оценка

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на техническите 
мерки, приети от държавите членки 
съгласно член 21.

Or. es

Изменение 1755
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на техническите мерки, 
приети от държавите членки съгласно 
член 21.

Комисията прави оценка на 
прилагането, съвместимостта и 
ефективността на техническите мерки, 
приети от държавите членки съгласно 
член 21 през 2015 г., а след това най-
малко веднъж на всеки три години, 
като резултатите от тези оценки 
следва да бъдат достъпни за 
обществеността.

Or. en

Изменение 1756
Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Част 3 – член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на техническите мерки, 
приети от държавите членки съгласно 
член 21.

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на техническите мерки, 
приети от държавите членки съгласно 
член 22, параграфи 2 или 3, и във всеки 
случай оценява и докладва за тях най-
малко веднъж на всеки 3 години или 
както може да се изисква от 
съответната рамка за технически 
мерки.

Or. en

Изменение 1757
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 3 – член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на техническите мерки, 
приети от държавите членки съгласно 
член 21.

Комисията може по всяко време да 
направи оценка на съвместимостта и 
ефективността на техническите мерки, 
приети от държавите членки съгласно 
член 21. Фактите от тези оценки ще 
се включват в общия доклад за оценка 
относно техническите мерки, приети 
от държавите членки, който 
Комисията представя на Европейския 
парламент и на Съвета на всеки три 
години.

Or. es

Изменение 1758
Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Част 3 – член 23 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията публикува всички оценки, 
извършени съгласно настоящия член, 
и прави тази информация достъпна за 
обществеността, като я публикува 
на съответните уеб сайтове или 
осигурява пряка връзка с нея. По 
отношение на достъпа до 
информация относно околната среда, 
се прилагат Регламент № 
1049/2001/ЕО и Регламент № 
1367/2006/ЕО.
Всяко физическо или юридическо лице
a) което е засегнато или е вероятно 
да бъде засегнато от това решение, 
или
б) което има достатъчен интерес от 
това решение
има право да поиска вътрешно 
преразглеждане на решението на 
Комисията.
За тази цел интересът на всяка 
неправителствена организация, 
която насърчава опазването на 
околната среда или икономическите 
или социалните интереси на 
рибарите и отговаря на изискванията 
на член 4г, се счита за достатъчен за 
целите на буква б).
Решението на Комисията относно 
такова искане за вътрешно 
преразглеждане се приема в срок от 
[два] месеца от внасяне на искането и 
се адресира до подателя на искането.

Or. en

Изменение 1759
Struan Stevenson
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Предложение за регламент
Част 3 – член 23 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съгласно съответното действащо 
законодателство на Съюза, 
заинтересованите държави членки в 
съответствие с член 21, параграф 1 и 
държавите членки в съответствие с 
член 21, параграф 2 гарантират, че на 
всички заинтересовани страни са 
предоставени преждевременни и
ефективни възможности за участие 
във формулирането и договарянето на 
мерки за опазване съгласно член 21 и 
член 22 по-горе с участието, където е 
възможно, на действащите 
управителни органи или структури, 
включително регионалните морски 
конвенции, научните съвещателни 
органи и консултативните съвети.
Държавите членки публикуват и 
предоставят на разположение на 
обществеността за коментари, 
включително чрез публикуване на 
съответните уеб сайтове или чрез 
предоставяне на пряка връзка, на 
резюмета на мерките за опазване, 
които се предлагат за прилагане 
съгласно член 22.
В съответствие с Директива 
2007/2/ЕО, държавите членки 
предоставят на Комисията, във 
връзка с изпълнението на нейната 
задача във връзка с прилагането на 
общата политика в областта на 
рибарството, достъп до и права на 
ползване по отношение на изготвяния 
материал във връзка с формулирането 
и прилагането на националните 
технически мерки съгласно член 22.
По отношение на достъпа до 
информация относно околната среда 
се прилагат Директива 2003/4/ЕО, 
Регламент № 1049/2001/ЕО и 
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Регламент № 1367/2006/ЕО.
Всяко физическо или юридическо лице
a) което е засегнато или е вероятно 
да бъде засегнато от това решение, 
или
б) което има достатъчен интерес от 
това решение или, като алтернатива,
в) предявява нарушено право, когато 
административно-процесуалното 
право на дадена държава членка 
изисква това като предварително 
условие
има право да поиска от 
компетентния орган на дадена 
държава членка вътрешно 
преразглеждане на дадено решение 
съгласно настоящия член.
Държавите членки определят какво 
представлява „достатъчен интерес“
и „нарушено право“.
За тази цел интересът на всяка 
неправителствена организация, 
която насърчава опазването на 
околната среда или икономическите 
или социалните интереси на 
рибарите и отговаря на изискванията 
съгласно националното 
законодателство, се счита за 
достатъчен за целите на буква б). 
Такива организации също така се 
счита, че имат права, които могат да 
бъдат накърнени за целите на буква 
в).
Срещу решението на компетентния 
орган лицата, посочени в настоящия 
параграф, могат да сезират съд или 
друг независим и безпристрастен 
публичен орган, който е компетентен 
да проверява процесуалната и 
материалната законосъобразност на 
решенията. Държавите членки 
определят съда или органа, 
компетентен да разгледа делото.
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Or. en

Изменение 1760
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 3 – член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Мерки по подразбиране, приети 

съгласно рамка за технически мерки
1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи техническите мерки, 
обхванати от рамката за технически 
мерки, ако държавите членки, които 
имат разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 21, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до 
три месеца след датата на влизане в 
сила на рамката за технически мерки.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи технически мерки, ако въз 
основа на оценката, извършена 
съгласно член 23, бъде преценено, че 
мерките на държава членка:
a) не са съвместими с целите, 
определени в рамката за технически 
мерки; или
б) не водят до ефективно постигане 
на целите, определени в такава рамка 
за технически мерки.
3. Техническите мерки, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите на рамката 
за технически мерки. След 
приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата
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членка престават да действат.

Or. fr

Изменение 1761
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 3 – член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Мерки по подразбиране, приети 

съгласно рамка за технически мерки
1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи техническите мерки, 
обхванати от рамката за технически 
мерки, ако държавите членки, които 
имат разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 21, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до 
три месеца след датата на влизане в 
сила на рамката за технически мерки.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи технически мерки, ако въз 
основа на оценката, извършена 
съгласно член 23, бъде преценено, че 
мерките на държава членка:
a) не са съвместими с целите, 
определени в рамката за технически 
мерки; или
б) не водят до ефективно постигане 
на целите, определени в такава рамка 
за технически мерки.
3. Техническите мерки, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите на рамката 
за технически мерки. След 
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приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата
членка престават да действат.

Or. es

Обосновка

Мерките, посочени в настоящия член, са основни мерки и поради това не могат да 
бъдат обхванати от делегирани актове.

Изменение 1762
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 3 – член 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24 заличава се
Мерки по подразбиране, приети 

съгласно рамка за технически мерки
1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи техническите мерки, 
обхванати от рамката за технически 
мерки, ако държавите членки, които 
имат разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 21, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до 
три месеца след датата на влизане в 
сила на рамката за технически мерки.
2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи технически мерки, ако въз 
основа на оценката, извършена 
съгласно член 23, бъде преценено, че 
мерките на държава членка:
a) не са съвместими с целите, 
определени в рамката за технически 
мерки; или
б) не водят до ефективно постигане 
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на целите, определени в такава рамка 
за технически мерки.
3. Техническите мерки, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите на рамката 
за технически мерки. След 
приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата
членка престават да действат.

Or. fr

Изменение 1763
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи техническите мерки, 
обхванати от рамката за технически 
мерки, ако държавите членки, които 
имат разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 21, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три
месеца след датата на влизане в сила на 
рамката за технически мерки.

1. В съответствие с правилата, 
предвидени в Договора, Комисията 
внася предложение за определяне на 
техническите мерки, обхванати от 
рамката за технически мерки, ако:

– няма единодушие между държавите 
членки, които имат пряк интерес от 
риболовния район, относно 
техническите мерки, които следва да 
бъдат предприети за изпълнение на 
рамка за технически мерки, или
– държавите членки, които имат пряк 
интерес от риболовния район, не 
уведомят Комисията за тези мерки в 
срок до шест месеца след датата на 
влизане в сила на техническите мерки, 
или
– бъде преценено, че мерките на 
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държава членка не са съвместими с 
целите, посочени в рамка за 
технически мерки, или
– бъде преценено, че мерките на 
държава членка не водят до 
ефективно постигане на целите, 
заложени в рамка за технически 
мерки.

Or. fr

Обосновка

Хармонизиране с предложеното изменение на член 21, параграф 1 за възстановяване 
на обикновената законодателна процедура като процедура по подразбиране за 
приемане на мерки за опазване.

Изменение 1764
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от рамка 
за технически мерки, ако държавите
членки, които имат разрешение да 
вземат мерки в съответствие с член 21, 
не уведомят Комисията за тези мерки в 
срок до три месеца след датата на 
влизане в сила на рамката за технически 
мерки.

1. След получаване на становището 
от регионалните консултативни 
съвети (РКС) Съветът и 
Европейският парламент могат да 
оправомощят Комисията да приема 
делегирани актове в съответствие с член 
55, за да определи техническите мерки, 
обхванати от рамка за технически 
мерки, ако държавите членки, които 
имат разрешение да вземат мерки в 
съответствие с член 21, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
рамката за технически мерки.

Or. es

Изменение 1765
Kriton Arsenis
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Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от рамка 
за технически мерки, ако държавите
членки, които имат разрешение да 
вземат мерки в съответствие с член 21, 
не уведомят Комисията за тези мерки в 
срок до три месеца след датата на 
влизане в сила на рамката за технически 
мерки.

1. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от рамка 
за технически мерки, ако държавите
членки, които са оправомощени или от 
които се изисква да вземат мерки в 
съответствие с член 21, не уведомят 
Комисията за тези мерки в срок до три 
месеца след датата на влизане в сила на 
рамката за технически мерки.

Or. en

Изменение 1766
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от рамка 
за технически мерки, ако държавите
членки, които имат разрешение да 
вземат мерки в съответствие с член 21, 
не уведомят Комисията за тези мерки в 
срок до три месеца след датата на 
влизане в сила на рамката за технически 
мерки.

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от рамка 
за технически мерки, ако 
заинтересованите държави членки, 
които са оправомощени и от които се 
изисква да формулират и договорят 
мерки в съответствие с член 21, 
параграф 1, и държавите членки, 
които са приели технически мерки в 
съответствие с член 21, параграф 2, 
не уведомят Комисията за тези мерки в 
срок до три месеца след датата на 
влизане в сила на рамката за технически 
мерки. Комисията приема такива 
делегирани актове, ако
заинтересованите държави членки, 
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които са оправомощени и от които се 
изисква да формулират и договорят 
технически мерки в съответствие с 
член 21, параграф 1, и държавите 
членки, които са приели технически 
мерки в съответствие с член 21, 
параграф 2, не уведомят Комисията 
за тези мерки в срок до [12] месеца от 
датата на [приемане][влизане в сила] 
на многогодишния план.

Or. en

Изменение 1767
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от рамка 
за технически мерки, ако държавите
членки, които имат разрешение да 
вземат мерки в съответствие с член 21, 
не уведомят Комисията за тези мерки в 
срок до три месеца след датата на 
влизане в сила на рамката за технически 
мерки.

1. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
техническите мерки, обхванати от рамка 
за технически мерки, ако държавите
членки, които имат разрешение да 
вземат мерки в съответствие с член 21, 
не уведомят Комисията за тези мерки в 
срока, предвиден в рамката за 
технически мерки, или, в случай че го 
пропуснат, в срок до три месеца след 
датата на влизане в сила на рамката за 
технически мерки.

Or. es

Изменение 1768
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи технически мерки, ако въз 
основа на оценката, извършена 
съгласно член 23, бъде преценено, че 
мерките на държава членка:

заличава се

a) не са съвместими с целите, 
определени в рамката за технически 
мерки; или
б) не водят до ефективно постигане 
на целите, определени в такава рамка 
за технически мерки.

Or. fr

Изменение 1769
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да 
определи технически мерки, ако въз 
основа на оценката, извършена 
съгласно член 23, бъде преценено, че 
мерките на държава членка:

2. В случай че Комисията счита, че 
мерките на държава членка

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение функционира заедно с изменението на член 24, параграф 2, 
буква б) по-долу. На Комисията не следва да се позволява едностранно да отнема 
правомощия от държави членки без надлежна процедура.
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Изменение 1770
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията се оправомощава да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 55, за да определи 
технически мерки, ако въз основа на 
оценката, извършена съгласно член 23, 
бъде преценено, че мерките на държава
членка:

2. Комисията приема делегирани актове 
в съответствие с член 55, за да определи 
технически мерки, ако

a) въз основа на оценката, извършена 
съгласно член 23, бъде преценено, че
мерките на държава членка не са 
съвместими с целите, определени в 
рамката за технически мерки; или:

б) бъде преценено, че мерките на 
държава членка, посочени в такава 
рамка за технически мерки, не водят 
до ефективно постигане на целите, 
заложени в рамката за технически 
мерки, въз основа на оценката, 
извършена съгласно член 23, или:
в) не са приети мерки от 
съответната заинтересована 
държава членка съгласно член 21.

Or. en

Изменение 1771
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са съвместими с целите, 
определени в рамката за технически 
мерки; или

заличава се
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Or. en

Изменение 1772
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) не са съвместими с целите, 
определени в рамката за технически 
мерки; или

(не се отнася до версията на български 
език)

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение функционира заедно с изменението на член 24, параграф 2, 
буква б) по-долу. На Комисията не следва да се позволява едностранно да отнема 
правомощия от държави членки без надлежна процедура.

Изменение 1773
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не водят до ефективно постигане 
на целите, определени в такава рамка 
за технически мерки.

заличава се

Or. en

Изменение 1774
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) не водят до ефективно постигане на 
целите, определени в такава рамка за 
технически мерки.

(не се отнася до версията на български 
език).

Комисията уведомява държавата 
членка за своето становище относно 
тези мерки, като предоставя 
причините, поради които счита, че 
мерките не са съвместими със или не 
водят до постигане на целите, 
определени в рамката за технически 
мерки.

Or. en

Обосновка

На Комисията не следва да се позволява едностранно да отнема правомощия от 
държави членки без надлежна процедура. На първа инстанция Комисията следва да 
обясни защо счита, че дадена мярка на държава членка не дава резултат.

Изменение 1775
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. В случай че Комисията изготви 
становище съгласно параграф 2, 
съответната държава членка 
разполага с три месеца за промяна на 
мерките, така че да станат 
съвместими с и да водят до 
постигане на целите от рамката за 
технически мерки.

Or. en

Обосновка

На Комисията не следва да се позволява едностранно да отнема правомощия от 
държави членки без надлежна процедура. На държавата членка следва да бъде дадено 
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време да промени своите мерки.

Изменение 1776
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. В случай че държава членка не 
промени своите мерки съгласно 
параграф 2a, Комисията се 
оправомощава да приема делегирани 
актове в съответствие с член 55, за 
да определи мерките, обхванати от 
рамката за технически мерки.

Or. en

Изменение 1777
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2в. Преди приемането на делегирани 
актове в съответствие с член 55, 
Комисията се консултира със 
съответните консултативни съвети 
и НТИКР относно проект на 
мерките, придружен от обяснителен 
меморандум.

Or. en

Обосновка

При прилагането на технически мерки Комисията следва да има задължение, което не 
е по-малко от това на държавите членки.
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Изменение 1778
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 2г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2г. Комисията надлежно отчита 
становищата, представени от 
съответните консултативни съвети 
и НТИКР, и в случаите, когато 
приетите окончателни делегирани 
актове се различават от тези 
становища, предоставя подробни 
обяснения за причините, поради 
които те се различават. Комисията 
полага всички усилия, за да включи в 
тази консултация, на ранен етап и по 
отворен и прозрачен начин, други 
заинтересовани страни от 
съответния риболовен район, с цел да 
се определят гледните точки и 
предложенията на всички страни по 
време на изготвянето на очакваните 
мерки.

Or. en

Изменение 1779
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част 3 – член 24 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Техническите мерки, приети от 
Комисията, имат за цел да осигурят 
изпълнението на целите на рамката 
за технически мерки. След 
приемането на делегирания акт от 
Комисията мерките на държавата
членка престават да действат.

заличава се

Or. fr
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Обосновка

Хармонизиране с предложеното изменение на член 21, параграф 1, за възстановяване 
на обикновената законодателна процедура като процедура по подразбиране за 
приемане на мерки за опазване.

Изменение 1780
Alain Cadec

Предложение за регламент
Част 3 – член 24a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 24а
Консултация с консултативни 

съвети
1. В съответствие с член 53 се създава 
консултативен съвет относно най-
отдалечените райони.
2. В съответствие с член 53 се създава 
консултативен съвет относно 
риболова във вътрешни водоеми.

Or. fr

Изменение 1781
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 3 – член 25 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки на държавите членки, 
приложими единствено за
риболовните кораби под техен флаг

Мерки на държавите членки

Or. en
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Изменение 1782
Kriton Arsenis, Guido Milana

Предложение за регламент
Част 3 – член 25 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава членка може да приеме мерки 
за опазването на рибните запаси във 
водите на Съюза, при условие че тези 
мерки:

Държава членка или група държави 
членки може да приеме мерки за 
опазването на морските биологични 
ресурси или морските екосистеми във 
водите на Съюза, при условие че тези 
мерки:

Or. en

Изменение 1783
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 3 – член 25 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава членка може да приеме мерки 
за опазването на рибните запаси във 
водите на Съюза, при условие че тези 
мерки:

Държава членка приема мерки за 
опазването на рибните запаси във 
водите на Съюза, при условие че тези 
мерки:

Or. en

Изменение 1784
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 3 – член 25 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) се прилагат единствено за 
риболовните кораби под флага на тази 
държава членка или, в случай на 
риболовни дейности, които не се 

a) се прилагат единствено за 
риболовните кораби под флага на тази 
държава членка или, в случай на 
риболовни дейности, които не се 
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извършват от риболовен кораб, за лица, 
установени на нейната територия;

извършват от риболовен кораб, за 
физически или юридически лица, 
установени на нейната територия;

Or. en

Изменение 1785
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Част 3 – член 25 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) не са по-малко строги от
съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза.

в) не са в противоречие със и 
съответстват на съществуващите 
изисквания в законодателството на 
Съюза.

Or. pt

Изменение 1786
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 3 – член 25 – параграф 1 – буква вa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) Държавите членки информират 
за целите на контрола другите 
държави членки относно 
разпоредбите, приети съгласно 
параграф 1 на настоящия член.

Or. fr

Изменение 1787
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 25 – параграф 1a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държава членка или група държави 
членки може да приема мерки във 
връзка с риболовни дейности във 
водите на Съюза, за да се гарантира 
съответствие с разпоредбите на 
Директива 1992/43/ЕИО, Директива
2009/147/ЕО и Директива 2008/56/ЕО.

Or. en

Изменение 1788
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 25 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки правят 
информацията във връзка с мерките, 
приети в съответствие с настоящия 
член, достъпна за обществеността.

Or. en

Изменение 1789
Ana Miranda

Предложение за регламент
Част 3 – член 26 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Мерки на държавите членки, 
приложими за зоната от 12 морски мили

Мерки на държавите членки, 
приложими за зоната от 12 морски мили 
или, в случаите, в които 
териториалните води не надвишават 
границата от 12 мили, в зоната на
тези води

Or. es



AM\905830BG.doc 67/186 PE491.361v01-00

BG

Изменение 1790
Kriton Arsenis, Guido Milana

Предложение за регламент
Част 3 – член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка може да предприеме 
недискриминационни мерки за 
опазването и управлението на рибните 
запаси и за свеждане до минимум на 
въздействието на риболова върху
процеса на опазване на морските 
екосистеми в зоната от 12 морски мили, 
измерени от нейните изходни линии, 
при условие че Съюзът не е приел мерки 
за опазване и управление конкретно за 
тази зона. Мерките на държавата членка 
са съвместими с целите, определени в 
членове 2 и 3, и не са по-малко строги 
от съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза.

1. Държава членка може да предприеме 
недискриминационни мерки за 
опазването и управлението на рибните 
запаси и за постигане на целите във 
връзка с други живи водни ресурси и за 
поддържане или подобряване на
състоянието на морските екосистеми в 
зоната от 12 морски мили, измерени от 
нейните изходни линии, при условие че 
Съюзът не е приел мерки за опазване и 
управление конкретно за тази зона. 
Мерките на държавата членка са 
съвместими с целите, определени в 
членове 2 и 3, и не са по-малко строги 
от съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза.

Or. en

Изменение 1791
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Част 3 – член 26 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държава членка може да предприеме 
недискриминационни мерки за 
опазването и управлението на рибните 
запаси и за свеждане до минимум на 
въздействието на риболова върху 
процеса на опазване на морските 
екосистеми в зоната от 12 морски мили, 
измерени от нейните изходни линии, 
при условие че Съюзът не е приел мерки 

1. Държава членка може да предприеме 
недискриминационни мерки за 
опазването и управлението на рибните 
запаси и за свеждане до минимум на 
въздействието на риболова върху 
процеса на опазване на морските 
екосистеми в зоната от 12 морски мили, 
измерени от нейните изходни линии, 
при условие че Съюзът не е приел мерки 
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за опазване и управление конкретно за 
тази зона. Мерките на държавата членка 
са съвместими с целите, определени в 
членове 2 и 3, и не са по-малко строги 
от съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза.

за опазване и управление конкретно за 
тази зона или конкретно за 
разрешаване на проблема, установен 
от въпросната държава членка. 
Мерките на държавата членка са 
съвместими с целите, определени в 
членове 2 и 3, и не са в противоречие 
със и съответстват на
съществуващите изисквания в 
законодателството на Съюза.

Or. pt

Изменение 1792
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Част 3 – член 26 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато мерките за опазване и 
управление, които трябва да бъдат 
предприети от държава членка, могат да 
засегнат риболовните кораби на други 
държави членки, те се приемат само 
след като проектът на мерките, 
придружен от обяснителен меморандум, 
бъде обсъден с Комисията, съответните 
държави членки и съответните 
консултативни съвети.

2. Когато мерките за опазване и 
управление, които трябва да бъдат 
предприети от държава членка, могат да 
засегнат риболовните кораби на други 
държави членки, те се приемат само 
след като проектът на мерките, 
придружен от обяснителен меморандум, 
бъде обсъден с Комисията, съответните 
държави членки и съответните 
консултативни съвети в рамките на 
максимален срок от един месец.

Or. pt

Изменение 1793
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 3 – член 26 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Държавите членки и 
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регионалните консултативни съвети 
могат да представят своите писмени 
коментари на Комисията в срок до 
пет работни дни от датата на 
уведомлението. Комисията 
потвърждава, отменя или изменя 
мярката в срок до 15 работни дни от 
датата на уведомлението. 
Съответните държави членки се 
уведомяват за решението на 
Комисията. То се публикува в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.

Or. fr

Изменение 1794
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 3 – член 26 – параграф 2a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държавите членки правят 
информацията във връзка с мерките, 
приети в съответствие с настоящия 
член, достъпна за обществеността.

Or. en

Изменение 1795
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 3 – член 26a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26a
Зони за възстановяване на рибни 

запаси на държавите членки
1. Държавите членки създават в 
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рамките на своята брегова зона 
мрежа от зони за възстановяване на 
рибни запаси, предназначени за 
защита на местообитанието, 
включително местата за 
размножаване, отглеждане на 
малките и намиране на храна.
2. Зоните за възстановяване на рибни 
запаси включват най-малко 20 % от 
крайбрежната зона на държавата 
членка и представляват всички 
местообитания. Най-малко 70 % от 
всяка зона за възстановяване на рибни 
запаси се състоят от зони, които 
преди са били риболовни зони въз 
основа на дневниците и данните от 
VMS за периода 2008 – 2011 г.
включително.
3. Мрежите от зони за 
възстановяване на рибни запаси 
следва да бъдат създадени до 2018 г.
4. В зоните за възстановяване на 
рибни запаси се забранява всякакъв 
риболов.
5. Държавите членки предоставят на 
Комисията необходимите данни, за 
да се покаже, че зоните за 
възстановяване на рибни запаси 
отговарят на изискванията в 
параграф 2.
6. Ако Комисията прецени, че 
мрежата от зони за възстановяване
на рибни запаси е недостатъчна, за да 
бъдат изпълнени изискванията на 
параграф 2, тя изисква от държавите 
членки да направят необходимите 
промени. Ако в срок от една година от 
получаване на искането на 
Комисията държавата членка не е 
адаптирала своята мрежа, 
Комисията се оправомощава 
посредством делегирани актове, 
приети в съответствие с член 55, да 
приеме допълнителни мерки за тази 
цел.
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Or. en

Изменение 1796
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 3 – член 26б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26б
Спешни мерки на държавите членки

1. В случай че има доказателства за 
наличието на сериозна и непредвидена 
заплаха за опазването на живите 
водни ресурси или за морските 
екосистеми в резултат от риболовни 
дейности във водите, попадащи под 
суверенитета и юрисдикцията на 
държава членка, когато каквото и да 
било ненужно забавяне би довело до 
вреди, които биха били трудно 
поправими, тази държава членка 
може да предприеме спешни мерки, 
чиято продължителност не 
надвишава три месеца.
2. Когато спешните мерки, които 
трябва да бъдат предприети от 
държава членка, могат да засегнат 
риболовните кораби на други държави
членки, те се приемат единствено
след като проектът на мерките, 
придружен от обяснителен 
меморандум, бъде обсъден с
Комисията, съответните държави 
членки и съответните 
консултативни съвети.

Or. en

Изменение 1797
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Предложение за регламент
Част 3 – член 26в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26в
Териториални звена за управление на 

държавите членки
1. Държавите членки могат да 
създадат териториални звена за 
управление (ТЗУ) по отношение на 
рибарството в техните 
териториални води. Тези звена 
включват географски очертани зони 
за риболов, където държавите членки 
възлагат на отделни рибари или на 
група притежатели, отговарящи на 
условията, неотменими, 
изключителни и непрехвърлими права 
за ползване върху рибата.
2. Държавите членки, които приемат 
системи от ТЗУ, информират 
Комисията.
3. Държавите членки с крайбрежни 
води в Средиземно море създават ТЗУ
за своите средиземноморски рибни 
запаси най-късно до 2015 г. Във водите 
на Средиземно море отделните ТЗУ
или групи от тях представляват
звеното по рибарство, включено в 
многогодишните планове съгласно 
член 9.
4. Ако Комисията прецени, че 
мрежата от териториални звена за 
управление на държава членка в 
Средиземно море е недостатъчна, за 
да бъдат изпълнени изискванията на 
параграф 1, тя изисква от държавите 
членки да направят необходимите 
промени. Ако в срок от една година от 
получаване на искането на 
Комисията държавата членка не е 
адаптирала своята мрежа, 
Комисията се оправомощава 
посредством делегирани актове, 
приети в съответствие с член 55, да 
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приеме допълнителни мерки за тази 
цел.

Or. en

Изменение 1798
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Част 4 – член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Създаване на системи за 

прехвърляеми риболовни концесии
1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за:
a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и
б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.
2. Държавите членки могат да 
включат в системата за 
прехвърляеми риболовни концесии 
риболовни кораби с обща дължина под 
12 метра и използващи други видове 
уреди, различни от теглени, като 
уведомят Комисията за това.

Or. fr

Изменение 1799
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 27
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Създаване на системи за 

прехвърляеми риболовни концесии
1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за:
a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и
б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.
2. Държавите членки могат да 
включат в системата за 
прехвърляеми риболовни концесии 
риболовни кораби с обща дължина под 
12 метра и използващи други видове 
уреди, различни от теглени, като 
уведомят Комисията за това.

Or. fr

Изменение 1800
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Създаване на системи за 

прехвърляеми риболовни концесии
1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за:
a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и
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б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.
2. Държавите членки могат да 
включат в системата за 
прехвърляеми риболовни концесии 
риболовни кораби с обща дължина под 
12 метра и използващи други видове 
уреди, различни от теглени, като 
уведомят Комисията за това.

Or. fr

Изменение 1801
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 4 – член 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27 заличава се
Създаване на системи за 

прехвърляеми риболовни концесии
1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава 
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за:
a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и
б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.
2. Държавите членки могат да 
включат в системата за 
прехвърляеми риболовни концесии 
риболовни кораби с обща дължина под 
12 метра и използващи други видове 
уреди, различни от теглени, като 
уведомят Комисията за това.

Or. pt
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Изменение 1802
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на системи за прехвърляеми 
риболовни концесии

Създаване на системи на държавите 
членки за разпределяне на риболовни
възможности

Or. en

Изменение 1803
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Създаване на системи за прехвърляеми 
риболовни концесии

Създаване на системи за разпределяне 
на риболовни възможности

Or. en

Изменение 1804
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии за

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка може да създаде 
доброволна система за прехвърляеми 
риболовни концесии за

Or. en
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Изменение 1805
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии за

1. Всяка държава членка може да 
избере да създаде система за 
прехвърляеми риболовни концесии или 
друга система за управление, основана
на права, за част от своя риболовен 
флот.

Or. en

Изменение 1806
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии за

1. Не по-късно от 31 декември 2015 г.
всяка държава членка може да създаде
система за риболовни концесии за

Or. it

Изменение 1807
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии за 

1. До … * всяка държава членка създава 
система за индивидуални риболовни 
концесии за всички риболовни кораби, 
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улавящи запаси, за които 
възможностите за риболов на Съюза 
са били разпределени в съответствие 
с член 16. Ако бъдат определени и 
разпределени нови възможности за 
риболов в съответствие с член 16, 
всяка заинтересована държава членка 
също създава система за риболовни 
концесии за всички риболовни кораби, 
които улавят този запас.
______________
(* ОВ Моля, въведете датата – една 
година след влизане в сила на 
настоящия регламент.)

Or. en

Обосновка

Въз основа на изменение 143 на докладчика, риболовните концесии в идеалния случай 
следва да бъдат прехвърляеми. Чрез пояснението, че риболовните концесии са 
„индивидуални“, ще предприемем важна стъпка към прехвърляемостта. 
Индивидуалността може също така да спомогне за засилване на чувството за 
отговорност на рибарите към ресурсите.

Изменение 1808
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии
за

1. Всяка държава членка създава 
система за разпределяне на 
възможности за риболов, възложени 
на тази държава членка в 
съответствие с правото на Съюза. Тя 
информира Комисията относно 
системата за отпускане на средства.

Or. en
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Изменение 1809
Anna Rosbach

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии за

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка може да създаде
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за

Or. en

Обосновка

Разпределянето на достъп до риболов трябва да бъде съобразено с местния и 
национален контекст, поради което прехвърляемите риболовни концесии не следва да 
бъдат единствената и задължителна система. Държавите членки трябва да 
разполагат с гъвкавост за приспособяване на системата за разпределяне на достъпа 
до риболов, която е най-подходяща за националния им контекст.

Изменение 1810
Pat the Cope Gallagher

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии за

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка може да създаде
система за прехвърляеми риболовни 
концесии за

Or. en

Обосновка

Задължителните прехвърляеми квоти за риболов биха могли да представляват 
сериозна заплаха за малките крайбрежни риболовни общности и не разрешават 
проблема със структурния свръхкапацитет на риболова.
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Изменение 1811
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система
за прехвърляеми риболовни концесии
за

1. Всяка държава членка взема решение 
по отношение на корабите под неин 
флаг относно методите за 
разпределяне на възможностите за 
риболов, възложени на тази държава 
членка в съответствие с правото на 
Общността. Тя информира 
Комисията относно метода за 
отпускане на средства.

Or. en

Изменение 1812
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии 
за:

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка, въз основа на 
възможностите за риболов, които са 
й разпределени, създава система за 
прехвърляеми риболовни концесии за:

Or. es

Изменение 1813
Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark, Alf Svensson

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии за

1. До … * всяка държава членка създава 
система за индивидуални риболовни 
концесии за всички риболовни кораби, 
улавящи запаси, за които 
възможностите за риболов на Съюза 
са били разпределени в съответствие 
с член 16; всяка държава членка също 
създава система за риболовни 
концесии за всички риболовни кораби, 
които улавят този запас.

Or. en

Изменение 1814
Ioannis A. Tsoukalas

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии 
за:

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка може, ако 
пожелае, да създаде система за 
прехвърляеми риболовни концесии за:

Or. el

Изменение 1815
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии 
за:

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава, в 
контекста на регионализацията на 
ОПОР, доброволна система за 
прехвърляеми риболовни концесии за
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адаптиране на риболовния 
капацитет към възможностите за 
улов:

Or. pt

Изменение 1816
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии 
за:

1. Създава се система за риболовни 
концесии за флота за открито море в 
срок от една година от влизането в 
сила на новата ОПОР:

Or. es

Изменение 1817
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии 
за:

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии за
флота за открито море и флота за 
далечно плаване.

Or. es

Изменение 1818
Ana Miranda

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии 
за:

1. Държави членки, които създават 
доброволна система за прехвърляеми 
риболовни концесии, изключват:

Or. es

Изменение 1819
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка създава система 
за прехвърляеми риболовни концесии 
за:

1. Не по-късно от 31 декември 2013 г.
всяка държава членка може да създаде,
съгласно принципа на субсидиарност,
диференцирана доброволна система за 
прехвърляеми риболовни концесии за:

Or. pt

Изменение 1820
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и

заличава се

Or. en

Изменение 1821
Ian Hudghton
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Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и

заличава се

Or. en

Изменение 1822
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и

заличава се

Or. en

Изменение 1823
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и

заличава се

Or. es

Изменение 1824
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква a)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и

заличава се

Or. es

Изменение 1825
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и

a) всички риболовни кораби, които не 
са обхванати от определението за 
дребномащабен риболовен флот, 
посочено в член 5 на настоящия 
регламент; и

Or. es

Изменение 1826
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 15 метра или повече, 
продължителността на риболовните 
дейности на които е по-малко от 24 
часа; и

Or. es

Обосновка

В някои случаи поради географски или климатични фактори дребномащабният флот 
може да включва кораби над 12 метра дължина.
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Изменение 1827
Ana Miranda

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и

a) всички риболовни кораби с дължина 
по-малко от 15 метра, които 
извършват риболов на брега или на 
съседни вътрешни или морски 
риболовни зони, се управляват от 
самонаети рибари или семейни 
предприятия, използват селективен
риболовен уред и не престояват в 
морето повече от 36 часа наведнъж;

Or. es

Изменение 1828
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква a)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни кораби с обща 
дължина 12 метра или повече; и

a) всички риболовни кораби, които не 
са обхванати от определението за 
крайбрежен или дребномащабен 
флот, посочено в член 5 на 
настоящия регламент

Or. es

Изменение 1829
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.

заличава се

Or. en

Изменение 1830
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.

заличава се

Or. it

Изменение 1831
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.

заличава се

Or. en

Изменение 1832
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.

заличава се

Or. en

Изменение 1833
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.

заличава се

Or. es

Изменение 1834
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.

заличава се

Or. es

Изменение 1835
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква б)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 15 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди,
продължителността на риболовните 
дейности на които е по-малко от 24 
часа.

Or. es

Обосновка

В някои случаи поради географски или климатични фактори дребномащабният флот 
може да включва кораби над 12 метра дължина.

Изменение 1836
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди

б) създава се система от регистри, 
според която квоти може да се 
прехвърлят само между кораби от 
даден регистър, така че да се наложи 
ограничение върху натрупването на 
права за риболов.

Or. es

Изменение 1837
Ana Miranda

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 15 метра, извършващи 
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риболов с теглени уреди. риболов с теглени уреди.

Or. es

Изменение 1838
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) всички риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, извършващи 
риболов с теглени уреди.

б) всички риболовни кораби, 
извършващи риболов с теглени уреди.

Or. es

Изменение 1839
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Крайбрежните или 
дребномащабни риболовни кораби с 
дължина до 15 метра и по-големи 
кораби, които използват методи на 
риболов, зачитащи околната среда по 
отношение на селективност и слабо 
въздействие върху околната среда, не 
са обхванати от тези разпоредби.

Or. es

Изменение 1840
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
включат в системата за 
прехвърляеми риболовни концесии 
риболовни кораби с обща дължина под 
12 метра и използващи други видове 
уреди, различни от теглени, като 
уведомят Комисията за това.

заличава се

Or. en

Изменение 1841
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
включат в системата за 
прехвърляеми риболовни концесии 
риболовни кораби с обща дължина под 
12 метра и използващи други видове 
уреди, различни от теглени, като 
уведомят Комисията за това.

заличава се

Or. es

Изменение 1842
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да включат в 
системата за прехвърляеми риболовни 
концесии риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра и използващи 
други видове уреди, различни от 

2. Държавите членки могат да включат в 
системата за прехвърляеми риболовни 
концесии риболовни кораби с обща 
дължина под 15 метра и използващи 
други видове уреди, различни от 
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теглени, като уведомят Комисията за 
това.

теглени, продължителността на 
риболовните дейности на които е по-
малко от 24 часа, като уведомят 
Комисията за това.

Or. es

Обосновка

В някои случаи поради географски или климатични фактори дребномащабният флот 
може да включва кораби над 12 метра дължина.

Изменение 1843
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
включат в системата за прехвърляеми 
риболовни концесии риболовни кораби 
с обща дължина под 12 метра и 
използващи други видове уреди, 
различни от теглени, като уведомят 
Комисията за това.

2. Държавите членки информират 
Комисията относно което и да било
решение за установяване на система
за прехвърляеми риболовни концесии 
или управление, основано на права, и 
правят цялата съответна 
информация достъпна за 
обществеността.

Or. en

Изменение 1844
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да включат в 
системата за прехвърляеми риболовни 
концесии риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра и използващи 
други видове уреди, различни от 

2. Държавите членки могат да включат в 
системата за риболовни концесии 
риболовни кораби с обща дължина под 
12 метра и използващи други видове 
уреди, различни от теглени, като 
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теглени, като уведомят Комисията за 
това.

уведомят Комисията за това.

Or. it

Изменение 1845
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
включат в системата за 
прехвърляеми риболовни концесии 
риболовни кораби с обща дължина под 
12 метра и използващи други видове 
уреди, различни от теглени, като 
уведомят Комисията за това.

2. Системите на държавите членки 
за разпределяне на възможности за 
риболов са напълно съвместими с 
целите, посочени в членове 2 и 3, и са 
напълно подходящи за съответния 
регион или рибен запас.

Or. en

Изменение 1846
Ana Miranda

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да включат в 
системата за прехвърляеми риболовни 
концесии риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра и използващи 
други видове уреди, различни от 
теглени, като уведомят Комисията за 
това.

2. Държавите членки могат да включат в 
системата за прехвърляеми риболовни 
концесии риболовни кораби с обща 
дължина под 15 метра и използващи 
други видове уреди, различни от 
теглени, като уведомят Комисията за 
това.

Or. es
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Изменение 1847
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да включат в 
системата за прехвърляеми риболовни 
концесии риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра и използващи 
други видове уреди, различни от 
теглени, като уведомят Комисията за 
това.

2. Държавите членки могат да включат в 
системата за прехвърляеми риболовни 
концесии риболовни кораби, като 
уведомят Комисията за това.

Or. es

Изменение 1848
Maria do Céu Patrão Neves

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да включат в 
системата за прехвърляеми риболовни 
концесии риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра и използващи 
други видове уреди, различни от 
теглени, като уведомят Комисията за 
това.

2. Държавите членки могат да включат в 
доброволната система за 
прехвърляеми риболовни концесии 
риболовни кораби с обща дължина под 
12 метра и използващи други видове 
уреди, различни от теглени след 
приключване на проучването относно 
социално-икономическото 
въздействие с положителни 
резултати, като уведомят Комисията за 
това.

Or. pt

Изменение 1849
Salvador Sedó i Alabart, Ramon Tremosa i Balcells
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Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки могат да 
включат в системата за прехвърляеми 
риболовни концесии риболовни кораби 
с обща дължина под 12 метра и 
използващи други видове уреди, 
различни от теглени, като уведомят 
Комисията за това.

2. Системата за прехвърляеми 
риболовни концесии не е приложима 
за крайбрежния риболовен флот в 
Средиземно море, който ежедневно 
извършва риболовни дейности и 
който се регулира посредством 
планове за управление въз основа на 
риболовно усилие и включващи 
периоди на биологично 
възстановяване или стимули за 
трайно преустановяване на риболова.

Or. es

Изменение 1850
Patrice Tirolien

Предложение за регламент
Част 4 – член 27 – параграф 2 – алинея 1 (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Системата за прехвърляеми 
риболовни концесии не се прилага за 
най-отдалечените райони, но 
компетентните регионални органи 
трябва да изготвят система за 
управление на капацитета на флота 
и да я представят на Комисията за 
одобрение.

Or. fr

Изменение 1851
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 27a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 27а
Разпределяне на възможностите за 

риболов
1. Като действа с квалифицирано 
мнозинство по предложение на 
Комисията, Съветът взема решение 
относно ограниченията за улова и/или 
риболовното усилие и относно 
разпределянето на възможности за 
риболов между държавите членки, 
както и относно условията във връзка 
с тези ограничения.
Възможностите за риболов се 
разпределят между държавите 
членки по такъв начин, че на всяка 
държава членка да се гарантира 
относителна стабилност на 
риболовните дейности за всеки запас 
или риболов.
2. Когато Общността създаде нови 
възможности за риболов, Съветът 
взема решение относно 
разпределянето на тези 
възможности, като отчита 
интересите на всяка държава членка.
3. Всяка държава членка решава по 
отношение на корабите под неин 
флаг относно метода на разпределяне 
на възможностите за риболов, 
възложени на тази държава членка в 
съответствие с правото на 
Общността.
Тя информира Комисията относно 
метода на разпределяне.
4. Съветът създава възможности за 
риболов, които са на разположение на 
трети страни във водите на 
Общността, и разпределя тези 
възможности на третите страни.
5. След като уведомят Комисията,
държавите членки могат да си 
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обменят всички или част от 
възможностите за риболов, които са 
им разпределени.

Or. fr

Изменение 1852
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Ana Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Част 4 – член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Разпределяне на прехвърляеми 

риболовни концесии
1. Прехвърляемата риболовна 
концесия създава право да се 
използват индивидуалните 
възможности за риболов, 
разпределени в съответствие с член 
29, параграф 1.
2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.
3. При разпределянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
отнасящи се до смесени риболовни 
дейности, държавите членки вземат 
предвид вероятния състав на улова на 
корабите, участващи в тях.
4. Държава членка може да 
разпределя прехвърляемите риболовни 
концесии единствено на собственик 
на риболовен кораб под флага на тази 
държава членка или на юридическо 
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или физическо лице с цел да бъдат 
използвани за такъв кораб. 
Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да бъдат обединени за 
колективно управление от 
юридическо или физическо лице или 
от признати организации на 
производители. Държавите членки 
могат да ограничат достъпа до 
прехвърляеми риболовни концесии въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии.
5. Държавите членки могат да 
ограничат срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии 
за период от поне 15 години с цел 
преразпределяне на тези концесии. 
Когато държавите членки не са 
ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, 
те могат да ги оттеглят с 
предизвестие от поне 15 години.
6. Държавите членки могат да 
оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии с по-кратко предизвестие в 
случай на установено тежко 
нарушение, извършено от 
притежателя на концесиите. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
спазване на общата политика в 
областта на рибарството, принципа 
на пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.
7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки 
могат да оттеглят прехвърляемите 
риболовни концесии, които не са били 
използвани от риболовен кораб в 
продължение на три последователни 
години.

Or. fr
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Изменение 1853
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Разпределяне на прехвърляеми 

риболовни концесии
1. Прехвърляемата риболовна 
концесия създава право да се 
използват индивидуалните 
възможности за риболов, 
разпределени в съответствие с член 
29, параграф 1.
2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.
3. При разпределянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
отнасящи се до смесени риболовни 
дейности, държавите членки вземат 
предвид вероятния състав на улова на 
корабите, участващи в тях.
4. Държава членка може да 
разпределя прехвърляемите риболовни 
концесии единствено на собственик 
на риболовен кораб под флага на тази 
държава членка или на юридическо 
или физическо лице с цел да бъдат 
използвани за такъв кораб. 
Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да бъдат обединени за 
колективно управление от 
юридическо или физическо лице или 
от признати организации на 
производители. Държавите членки 
могат да ограничат достъпа до 
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прехвърляеми риболовни концесии въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии.
5. Държавите членки могат да 
ограничат срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии 
за период от поне 15 години с цел 
преразпределяне на тези концесии. 
Когато държавите членки не са 
ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, 
те могат да ги оттеглят с 
предизвестие от поне 15 години.
6. Държавите членки могат да 
оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии с по-кратко предизвестие в 
случай на установено тежко 
нарушение, извършено от 
притежателя на концесиите. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
спазване на общата политика в 
областта на рибарството, принципа 
на пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.
7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки 
могат да оттеглят прехвърляемите 
риболовни концесии, които не са били 
използвани от риболовен кораб в 
продължение на три последователни 
години.

Or. fr

Изменение 1854
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 4 – член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Разпределяне на прехвърляеми 
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риболовни концесии
1. Прехвърляемата риболовна 
концесия създава право да се 
използват индивидуалните 
възможности за риболов, 
разпределени в съответствие с член 
29, параграф 1.
2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.
3. При разпределянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
отнасящи се до смесени риболовни 
дейности, държавите членки вземат 
предвид вероятния състав на улова на 
корабите, участващи в тях.
4. Държава членка може да 
разпределя прехвърляемите риболовни 
концесии единствено на собственик 
на риболовен кораб под флага на тази 
държава членка или на юридическо 
или физическо лице с цел да бъдат 
използвани за такъв кораб. 
Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да бъдат обединени за 
колективно управление от 
юридическо или физическо лице или 
от признати организации на 
производители. Държавите членки 
могат да ограничат достъпа до 
прехвърляеми риболовни концесии въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии.
5. Държавите членки могат да 
ограничат срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии 
за период от поне 15 години с цел 
преразпределяне на тези концесии. 
Когато държавите членки не са 
ограничили срока на валидност на 
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прехвърляемите риболовни концесии, 
те могат да ги оттеглят с 
предизвестие от поне 15 години.
6. Държавите членки могат да 
оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии с по-кратко предизвестие в 
случай на установено тежко 
нарушение, извършено от 
притежателя на концесиите. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
спазване на общата политика в 
областта на рибарството, принципа 
на пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.
7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки 
могат да оттеглят прехвърляемите 
риболовни концесии, които не са били 
използвани от риболовен кораб в 
продължение на три последователни 
години.

Or. en

Изменение 1855
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28 заличава се
Разпределяне на прехвърляеми 

риболовни концесии
1. Прехвърляемата риболовна 
концесия създава право да се 
използват индивидуалните 
възможности за риболов, 
разпределени в съответствие с член 
29, параграф 1.
2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
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всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.
3. При разпределянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
отнасящи се до смесени риболовни 
дейности, държавите членки вземат 
предвид вероятния състав на улова на 
корабите, участващи в тях.
4. Държава членка може да 
разпределя прехвърляемите риболовни 
концесии единствено на собственик 
на риболовен кораб под флага на тази 
държава членка или на юридическо 
или физическо лице с цел да бъдат 
използвани за такъв кораб. 
Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да бъдат обединени за 
колективно управление от 
юридическо или физическо лице или 
от признати организации на 
производители. Държавите членки 
могат да ограничат достъпа до 
прехвърляеми риболовни концесии въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии.
5. Държавите членки могат да 
ограничат срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии 
за период от поне 15 години с цел 
преразпределяне на тези концесии. 
Когато държавите членки не са 
ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, 
те могат да ги оттеглят с 
предизвестие от поне 15 години.
6. Държавите членки могат да 
оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии с по-кратко предизвестие в 
случай на установено тежко 
нарушение, извършено от 
притежателя на концесиите. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
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спазване на общата политика в 
областта на рибарството, принципа 
на пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.
7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки 
могат да оттеглят прехвърляемите 
риболовни концесии, които не са били 
използвани от риболовен кораб в 
продължение на три последователни 
години.

Or. fr

Изменение 1856
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 4 – член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 28.º заличава се
Разпределяне на прехвърляеми 

риболовни концесии
1. Прехвърляемата риболовна 
концесия създава право да се 
използват индивидуалните 
възможности за риболов, 
разпределени в съответствие с член 
29, параграф 1.
2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.
3. При разпределянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
отнасящи се до смесени риболовни 
дейности, държавите членки вземат 



AM\905830BG.doc 105/186 PE491.361v01-00

BG

предвид вероятния състав на улова на 
корабите, участващи в тях.
4. Държава членка може да 
разпределя прехвърляемите риболовни 
концесии единствено на собственик 
на риболовен кораб под флага на тази 
държава членка или на юридическо 
или физическо лице с цел да бъдат 
използвани за такъв кораб. 
Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да бъдат обединени за 
колективно управление от 
юридическо или физическо лице или 
от признати организации на 
производители. Държавите членки 
могат да ограничат достъпа до 
прехвърляеми риболовни концесии въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии.
5. Държавите членки могат да 
ограничат срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии 
за период от поне 15 години с цел 
преразпределяне на тези концесии. 
Когато държавите членки не са 
ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, 
те могат да ги оттеглят с 
предизвестие от поне 15 години.
6. Държавите членки могат да 
оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии с по-кратко предизвестие в 
случай на установено тежко 
нарушение, извършено от 
притежателя на концесиите. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
спазване на общата политика в 
областта на рибарството, принципа 
на пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.
7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки 
могат да оттеглят прехвърляемите 
риболовни концесии, които не са били 
използвани от риболовен кораб в 
продължение на три последователни 
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години.

Or. pt

Изменение 1857
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Разпределяне на прехвърляеми
риболовни концесии

Разпределяне на възможностите за 
риболов

Or. en

Изменение 1858
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прехвърляемата риболовна 
концесия създава право да се 
използват индивидуалните 
възможности за риболов, 
разпределени в съответствие с член 
29, параграф 1.

заличава се

Or. en

Изменение 1859
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прехвърляемата риболовна концесия 
създава право да се използват 
индивидуалните възможности за 
риболов, разпределени в съответствие с 
член 29, параграф 1.

1. Прехвърляемата риболовна концесия 
създава право да се използват 
индивидуалните, общностни или 
групови възможности за риболов, за 
които държава членка е избрала да 
създаде система за прехвърляеми 
риболовни концесии, разпределени в 
съответствие с член 29, параграф 1.

Or. en

Изменение 1860
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прехвърляемата риболовна
концесия създава право да се използват 
индивидуалните възможности за 
риболов, разпределени в съответствие с 
член 29, параграф 1.

1. Риболовната концесия създава право 
да се използват индивидуалните 
възможности за риболов, разпределени 
от държава членка в съответствие с 
член 29, параграф 1.

Or. it

Изменение 1861
Pat the Cope Gallagher

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прехвърляемата риболовна концесия 
създава право да се използват 
индивидуалните възможности за 
риболов, разпределени в съответствие с 
член 29, параграф 1.

1. Прехвърляемата риболовна концесия 
може да създаде право да се използват 
индивидуалните възможности за 
риболов, разпределени в съответствие с 
член 29, параграф 1.
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Or. en

Обосновка

Задължителните прехвърляеми квоти за риболов биха могли да представляват 
сериозна заплаха за малките крайбрежни риболовни общности и не разрешават 
проблема със структурния свръхкапацитет на риболова.

Изменение 1862
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.

заличава се

Or. it

Изменение 1863
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 

2. Всяка държава членка, която избере 
да създаде система за прехвърляеми 
риболовни концесии, разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
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споразумения за устойчиво рибарство. риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.
Прозрачните критерии ще бъдат 
определени от Съвета и Парламента, 
ще бъдат направени достъпни за 
обществеността и ще включват, но 
няма да се ограничават до:
a) използването на по-селективни 
методи, уреди и практики за риболов 
с нисък прилов и слабо въздействие 
върху морската екосистема;
б) доброто спазване на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството и изискванията на ЕС в 
областта на околната среда и 
зачитане на ограниченията за улов 
и/или риболовните усилия, определени 
посредством научи консултации
в) осигуряването на повече 
качествени работни места, при 
условие че това не оказва 
отрицателно въздействие върху 
околната среда;
г) използването на кораби и методи за 
риболов, които имат ниски емисии на 
горива и са енергийно ефективни; и
д) използването на видео наблюдение 
или на равностойно оборудване за 
електронно наблюдение,
е) работните условия, които спазват 
съответните международни 
стандарти, по-специално 
Конвенцията на МОТ относно 
условията на труд в сектора на 
риболова от 2007 г.
ж) отчетеното производство най-
малко през последните три предходни 
години.

Or. en

Изменение 1864
Pat the Cope Gallagher
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Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.

2. Всяка държава членка може да 
разпределя прехвърляемите риболовни 
концесии въз основа на прозрачни 
критерии за всеки запас или група от 
запаси, за които са определени 
възможности за риболов в съответствие 
с член 16, с изключение на 
възможностите за риболов, получени 
съгласно споразумения за устойчиво 
рибарство.

Or. en

Обосновка

Задължителните прехвърляеми квоти за риболов биха могли да представляват 
сериозна заплаха за малките крайбрежни риболовни общности и не разрешават 
проблема със структурния свръхкапацитет на риболова.

Изменение 1865
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.

2. Всяка държава членка разпределя 
възможностите за риболов въз основа 
на справедливи, прозрачни и 
обективни екологични и социални 
критерии, предвидени в член 36а, за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16.

Or. en
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Изменение 1866
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.

2. Всяка държава членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на открита процедура и 
прозрачни критерии за допустимост за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.

Or. es

Изменение 1867
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка разпределя
прехвърляемите риболовни концесии 
въз основа на прозрачни критерии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с член 16, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.

2. Държавите членки си сътрудничат 
с представители на регионалните 
органи и риболовния сектор 
посредством РКС при създаването на 
прозрачни критерии за 
прехвърляемите риболовни концесии за 
всеки запас или група от запаси, за 
които са определени възможности за 
риболов в съответствие с разпоредбите 
на настоящия регламент, с 
изключение на възможностите за 
риболов, получени съгласно 
споразумения за устойчиво рибарство.

Or. es



PE491.361v01-00 112/186 AM\905830BG.doc

BG

Изменение 1868
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разпределянето на
прехвърляеми риболовни концесии, 
отнасящи се до смесени риболовни 
дейности, държавите членки вземат 
предвид вероятния състав на улова на 
корабите, участващи в тях.

заличава се

Or. it

Изменение 1869
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разпределянето на
прехвърляеми риболовни концесии, 
отнасящи се до смесени риболовни 
дейности, държавите членки вземат 
предвид вероятния състав на улова на 
корабите, участващи в тях.

заличава се

Or. en

Изменение 1870
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разпределянето на прехвърляеми 
риболовни концесии, отнасящи се до 

3. При разпределянето на прехвърляеми 
риболовни концесии, отнасящи се до 
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смесени риболовни дейности, 
държавите членки вземат предвид 
вероятния състав на улова на корабите, 
участващи в тях.

смесени риболовни дейности, 
държавите членки вземат предвид 
вероятния състав на улова на корабите, 
участващи в тях, които се създават от 
НТИКР със съдействието на 
риболовния сектор, представляван от 
регионалните консултативни съвети 
(РКС).

Or. es

Изменение 1871
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разпределянето на прехвърляеми 
риболовни концесии, отнасящи се до 
смесени риболовни дейности, 
държавите членки вземат предвид 
вероятния състав на улова на 
корабите, участващи в тях.

3. Във връзка с разпределянето на 
прехвърляеми възможности за 
риболов, отнасящи се до смесени 
риболовни дейности, при определянето 
на възможностите за риболов 
съгласно член 43, параграф 3 от 
Договора, Съветът взема предвид 
действителния състав на улова на 
флотите на държавите членки.

Or. es

Изменение 1872
Pat the Cope Gallagher

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разпределянето на прехвърляеми 
риболовни концесии, отнасящи се до 
смесени риболовни дейности, 
държавите членки вземат предвид 
вероятния състав на улова на корабите, 

3. При разпределянето на прехвърляеми 
риболовни концесии, отнасящи се до 
смесени риболовни дейности, 
държавите членки могат да вземат 
предвид вероятния състав на улова на 
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участващи в тях. корабите, участващи в тях.

Or. en

Обосновка

Задължителните прехвърляеми квоти за риболов биха могли да представляват 
сериозна заплаха за малките крайбрежни риболовни общности и не разрешават 
проблема със структурния свръхкапацитет на риболова.

Изменение 1873
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При разпределянето на прехвърляеми 
риболовни концесии, отнасящи се до 
смесени риболовни дейности, 
държавите членки вземат предвид 
вероятния състав на улова на корабите, 
участващи в тях.

3. При разпределянето на прехвърляеми 
риболовни концесии, отнасящи се до 
смесени риболовни дейности, 
държавите членки вземат предвид 
НТИКР и се консултират с 
регионалните консултативни съвети 
относно вероятния състав на улова на 
корабите, участващи в тях.

Or. es

Изменение 1874
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държава членка може да 
разпределя прехвърляемите риболовни
концесии единствено на собственик 
на риболовен кораб под флага на тази 
държава членка или на юридическо 
или физическо лице с цел да бъдат 
използвани за такъв кораб.

заличава се
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Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да бъдат обединени за 
колективно управление от 
юридическо или физическо лице или 
от признати организации на 
производители. Държавите членки 
могат да ограничат достъпа до 
прехвърляеми риболовни концесии въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии.

Or. es

Изменение 1875
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държава членка може да 
разпределя прехвърляемите риболовни
концесии единствено на собственик 
на риболовен кораб под флага на тази 
държава членка или на юридическо 
или физическо лице с цел да бъдат 
използвани за такъв кораб.
Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да бъдат обединени за 
колективно управление от 
юридическо или физическо лице или 
от признати организации на 
производители. Държавите членки 
могат да ограничат достъпа до 
прехвърляеми риболовни концесии въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии.

заличава се

Or. it

Изменение 1876
Kriton Arsenis



PE491.361v01-00 116/186 AM\905830BG.doc

BG

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държава членка може да разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
единствено на собственик на риболовен 
кораб под флага на тази държава членка 
или на юридическо или физическо лице 
с цел да бъдат използвани за такъв 
кораб. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да бъдат обединени за 
колективно управление от юридическо 
или физическо лице или от признати 
организации на производители. 
Държавите членки могат да ограничат
достъпа до прехвърляеми риболовни 
концесии въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

4. Държава членка може да разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
единствено на собственик на риболовен 
кораб под флага на тази държава членка 
или на юридическо или физическо лице 
с цел да бъдат използвани за такъв 
кораб. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да бъдат обединени за 
колективно управление от юридическо 
или физическо лице или от признати 
организации на производители. 
Държавите членки ограничават
достъпа до прехвърляеми риболовни 
концесии въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

Or. en

Изменение 1877
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държава членка може да разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
единствено на собственик на 
риболовен кораб под флага на тази 
държава членка или на юридическо 
или физическо лице с цел да бъдат 
използвани за такъв кораб.
Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да бъдат обединени за 
колективно управление от 
юридическо или физическо лице или 
от признати организации на 
производители. Държавите членки 
могат да ограничат достъпа до 
прехвърляеми риболовни концесии въз 

4. Държава членка може да разпределя 
възможностите за риболов на 
риболовен кораб под нейния флаг.



AM\905830BG.doc 117/186 PE491.361v01-00

BG

основа на прозрачни и обективни 
критерии.

Or. en

Изменение 1878
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държава членка може да разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
единствено на собственик на риболовен 
кораб под флага на тази държава членка 
или на юридическо или физическо лице 
с цел да бъдат използвани за такъв 
кораб. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да бъдат обединени за 
колективно управление от юридическо 
или физическо лице или от признати 
организации на производители. 
Държавите членки могат да ограничат 
достъпа до прехвърляеми риболовни 
концесии въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

4. Държава членка може да разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии 
единствено на собственик на риболовен 
кораб под флага на тази държава членка 
или на юридическо или физическо лице, 
чиято основна дейност е риболов, с 
цел да бъдат използвани за такъв кораб. 
Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да бъдат обединени за колективно 
управление от юридическо или 
физическо лице, чиято основна 
дейност е риболов, или от признати 
организации на производители. 
Държавите членки могат да ограничат 
достъпа до прехвърляеми риболовни 
концесии въз основа на прозрачни и 
обективни критерии. Те по-специално 
могат да изискват исторически нива 
на улов и добро спазване, да определят 
ограничение на концентрацията на 
квоти, да заделят специална квота 
от до 5 % за нови участници и да 
вземат предвид социално-
икономическото въздействие на 
концесиите.

Or. es

Изменение 1879
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. При разпределяне на 
възможностите за риболов 
съответната държава членка може 
да предостави стимули на 
риболовните кораби да използват 
селективен риболовен уред, който да 
елиминира нежелания прилов, или да 
използва техники за риболов с 
намалено въздействие върху околната 
среда, намалено енергийно 
потребление или намалено увреждане 
на местообитанията в рамките на 
възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава
членка.

Or. en

Изменение 1880
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да 
ограничат срока на валидност на
прехвърляемите риболовни концесии 
за период от поне 15 години с цел 
преразпределяне на тези концесии. 
Когато държавите членки не са 
ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, 
те могат да ги оттеглят с 
предизвестие от поне 15 години.

заличава се

Or. it
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Изменение 1881
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да 
ограничат срока на валидност на
прехвърляемите риболовни концесии 
за период от поне 15 години с цел 
преразпределяне на тези концесии. 
Когато държавите членки не са 
ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, 
те могат да ги оттеглят с 
предизвестие от поне 15 години.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това следва да бъде оставено на компетентността на държавите членки.

Изменение 1882
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да ограничат 
срока на валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии за период от поне
15 години с цел преразпределяне на тези 
концесии. Когато държавите членки не 
са ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, те 
могат да ги оттеглят с предизвестие от 
поне 15 години.

5. Държавите членки могат да ограничат 
срока на валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии за период от поне
30 години с цел преразпределяне на тези 
концесии. Когато държавите членки не 
са ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, те 
могат да ги оттеглят с предизвестие от 
поне 30 години.

Or. es
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Изменение 1883
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk, Julie Girling

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да ограничат 
срока на валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии за период от поне
15 години с цел преразпределяне на тези 
концесии. Когато държавите членки не 
са ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, те 
могат да ги оттеглят с предизвестие от 
поне 15 години.

5. Държавите членки могат да ограничат 
срока на валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии за период от поне
10 години с цел преразпределяне на тези 
концесии. Когато държавите членки не 
са ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, те 
могат да ги оттеглят с предизвестие от 
поне 10 години.

Or. en

Изменение 1884
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да ограничат
срока на валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии за период от поне 
15 години с цел преразпределяне на тези 
концесии. Когато държавите членки 
не са ограничили срока на валидност 
на прехвърляемите риболовни 
концесии, те могат да ги оттеглят с 
предизвестие от поне 15 години.

5. Държавите членки могат да ограничат 
срока на валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии с цел 
преразпределяне на тези концесии.

Or. es

Обосновка

Държавите членки следва да бъдат в състояние да определят срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии въз основа на техния предишен опит и в 
съответствие с техните собствени планове.
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Изменение 1885
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да 
ограничат срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии за 
период от поне 15 години с цел 
преразпределяне на тези концесии. 
Когато държавите членки не са 
ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, те 
могат да ги оттеглят с предизвестие от
поне 15 години.

5. Държавите членки ограничават
срока на валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии за период от най-
много 5 години с цел преразпределяне 
на тези концесии. Когато държавите
членки не са ограничили срока на 
валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии, те могат да ги 
оттеглят с предизвестие от най-много
15 години.

Or. en

Изменение 1886
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да 
ограничат срока на валидност на
прехвърляемите риболовни концесии 
за период от поне 15 години с цел 
преразпределяне на тези концесии. 
Когато държавите членки не са 
ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, 
те могат да ги оттеглят с 
предизвестие от поне 15 години.

5. Когато държавите членки създават 
нови системи за прехвърляеми
риболовни концесии, те ограничават 
техния срок на валидност.

Or. en
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Изменение 1887
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да ограничат 
срока на валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии за период от поне 
15 години с цел преразпределяне на тези 
концесии. Когато държавите членки не 
са ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, те 
могат да ги оттеглят с предизвестие 
от поне 15 години.

5. Държавите членки могат да ограничат 
срока на валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии за период от поне 
15 години с цел преразпределяне на тези 
концесии. Когато държавите членки не 
са ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, те 
се считат за предоставени за срок от
15 години, без да се брои срока преди 
влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. es

Изменение 1888
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки могат да ограничат 
срока на валидност на прехвърляемите 
риболовни концесии за период от поне 
15 години с цел преразпределяне на тези 
концесии. Когато държавите членки не 
са ограничили срока на валидност на 
прехвърляемите риболовни концесии, те 
могат да ги оттеглят с предизвестие от 
поне 15 години.

(Не се отнася за българския текст.)

Or. es

Изменение 1889
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset
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Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. При никакви обстоятелства 
системите за прехвърляеми 
риболовни концесии не се прилагат 
извън водите на Съюза.

Or. en

Изменение 1890
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Предвид факта, че прилагането на 
тези мерки ще доведе до промени в 
сектора, за временното или трайно 
преустановяване на риболова се 
предоставя помощ, с цел да се 
подпомогне адаптирането на 
капацитета на флота.

Or. es

Изменение 1891
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да 
оттеглят прехвърляемите риболовни
концесии с по-кратко предизвестие в
случай на установено тежко 
нарушение, извършено от 

заличава се
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притежателя на концесиите. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
спазване на общата политика в 
областта на рибарството, принципа 
на пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

Or. es

Изменение 1892
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да 
оттеглят прехвърляемите риболовни
концесии с по-кратко предизвестие в 
случай на установено тежко 
нарушение, извършено от 
притежателя на концесиите. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
спазване на общата политика в 
областта на рибарството, принципа 
на пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

заличава се

Or. it

Изменение 1893
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да 
оттеглят прехвърляемите риболовни
концесии с по-кратко предизвестие в 
случай на установено тежко 
нарушение, извършено от 

заличава се
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притежателя на концесиите. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
спазване на общата политика в 
областта на рибарството, принципа 
на пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

Or. en

Обосновка

Това следва да бъде оставено на компетентността на държавите членки.

Изменение 1894
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да оттеглят 
прехвърляемите риболовни концесии с 
по-кратко предизвестие в случай на 
установено тежко нарушение, 
извършено от притежателя на 
концесиите. Такива оттегляния се 
извършват при пълно спазване на 
общата политика в областта на 
рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

6. Държавите членки могат да оттеглят 
прехвърляемите риболовни концесии в 
случай на установено тежко нарушение, 
извършено от притежателя на 
концесиите. Такива оттегляния се 
извършват при пълно спазване на 
общата политика в областта на 
рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

Or. es

Обосновка

Съответствие с изменението на член 28, параграф 5.

Изменение 1895
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да оттеглят 
прехвърляемите риболовни концесии с 
по-кратко предизвестие в случай на 
установено тежко нарушение, 
извършено от притежателя на 
концесиите. Такива оттегляния се 
извършват при пълно спазване на 
общата политика в областта на 
рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

6. Държавите членки оттеглят 
прехвърляемите риболовни концесии с 
по-кратко предизвестие в случай на 
установено тежко нарушение, 
извършено от притежателя на 
концесиите. Такива оттегляния се 
извършват при пълно спазване на 
общата политика в областта на 
рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

Or. en

Изменение 1896
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да оттеглят 
прехвърляемите риболовни концесии с 
по-кратко предизвестие в случай на 
установено тежко нарушение, 
извършено от притежателя на 
концесиите. Такива оттегляния се 
извършват при пълно спазване на 
общата политика в областта на 
рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

6. Държавите членки оттеглят 
прехвърляемите риболовни концесии с 
незабавен ефект в случай на 
установено тежко нарушение, 
извършено от притежателя на 
концесиите или в случай на сериозно 
влошаване на запаса или 
екосистемата. Такива оттегляния се 
извършват при пълно спазване на 
общата политика в областта на 
рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

Or. en

Изменение 1897
Luis Manuel Capoulas Santos
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Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да оттеглят 
прехвърляемите риболовни концесии с 
по-кратко предизвестие в случай на 
установено тежко нарушение, 
извършено от притежателя на 
концесиите. Такива оттегляния се 
извършват при пълно спазване на 
общата политика в областта на 
рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

6. Държавите членки могат да оттеглят 
риболовните концесии с по-кратко 
предизвестие в случай на установено 
тежко нарушение, извършено от 
притежателя на концесиите. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
спазване на общата политика в областта 
на рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

Or. pt

Изменение 1898
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да оттеглят 
прехвърляемите риболовни концесии с 
по-кратко предизвестие в случай на 
установено тежко нарушение, 
извършено от притежателя на 
концесиите. Такива оттегляния се 
извършват при пълно спазване на 
общата политика в областта на 
рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

6. Държавите членки могат да оттеглят 
възможностите за риболов в случай 
на установено тежко нарушение, 
извършено от притежателя. Такива 
оттегляния се извършват при пълно 
спазване на общата политика в областта 
на рибарството, принципа на 
пропорционалност и, когато е 
необходимо, с незабавен ефект.

Or. en

Изменение 1899
Carmen Fraga Estévez
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Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки 
могат да оттеглят прехвърляемите
риболовни концесии, които не са били 
използвани от риболовен кораб в 
продължение на три последователни 
години.

заличава се

Or. es

Обосновка

Задължението съгласно настоящия член следва да бъде вътрешно правомощие за 
всяка държава членка.

Изменение 1900
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки 
могат да оттеглят прехвърляемите
риболовни концесии, които не са били 
използвани от риболовен кораб в 
продължение на три последователни 
години.

заличава се

Or. it

Изменение 1901
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 7
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Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки 
могат да оттеглят прехвърляемите
риболовни концесии, които не са били 
използвани от риболовен кораб в 
продължение на три последователни 
години.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това следва да бъде оставено на компетентността на държавите членки.

Изменение 1902
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки могат 
да оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии, които не са били използвани 
от риболовен кораб в продължение на 
три последователни години.

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки могат 
да оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии, които не са били използвани 
от риболовен кораб в продължение на 
три последователни години или пет 
години при надлежно обосновани 
случаи. Прехвърлянето на 
възможности за риболов на един или 
повече кораби се третира по същия 
начин като използването на тези 
възможности.

Or. es

Изменение 1903
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk
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Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки могат 
да оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии, които не са били използвани 
от риболовен кораб в продължение на 
три последователни години.

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки могат 
да оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии, които не са били използвани 
от риболовен кораб в продължение на 
две последователни години.

Or. en

Изменение 1904
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки
могат да оттеглят прехвърляемите 
риболовни концесии, които не са били 
използвани от риболовен кораб в 
продължение на три последователни 
години.

7. Държавите членки могат да 
оттеглят и преразпределят 
възможностите за риболов, които не 
са били използвани в продължение на
три последователни години.

Or. en

Изменение 1905
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки могат 
да оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии, които не са били използвани 

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки могат 
да оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии, които не са били използвани 
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от риболовен кораб в продължение на 
три последователни години.

от риболовен кораб в продължение на 
три последователни години без 
обосновка.

Or. es

Изменение 1906
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки могат 
да оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии, които не са били използвани 
от риболовен кораб в продължение на 
три последователни години.

7. Независимо от разпоредбите на 
параграфи 5 и 6 държавите членки могат 
да оттеглят прехвърляемите риболовни 
концесии, които не са били използвани 
от риболовен кораб в продължение на 
три последователни години без 
обосновка.

Or. es

Изменение 1907
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 7a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7a. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено 
когато притежават достатъчни 
индивидуални възможности за 
риболов за покриване на целия си 
потенциален улов.

Or. en



PE491.361v01-00 132/186 AM\905830BG.doc

BG

Изменение 1908
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 28 – параграф 7б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7б. Държавите членки могат да 
определят такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението 
на рибарството.

Or. en

Изменение 1909
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana Miranda, João 
Ferreira, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Част 4 – член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. fr

Изменение 1910
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Разпределяне на индивидуални 

възможности за риболов
1. Държавите членки разпределят 
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индивидуални възможности за 
риболов на притежатели на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, въз основа 
на възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки, 
или заложени в плановете за
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.
2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични 
научни препоръки могат да бъдат 
разпределени на риболовните кораби 
под техен флаг, за видовете, за които 
Съветът не е определил възможности 
за риболов.
3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено 
когато притежават достатъчни 
индивидуални възможности за 
риболов за покриване на целия си 
потенциален улов.
4. Държавите членки могат да 
запазят до 5 % от възможностите за 
риболов. Те определят цели и 
прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да 
бъдат разпределяни единствено на 
отговарящи на условията титуляри 
на прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, параграф 
4.
5. При разпределяне на 
прехвърляемите риболовни концесии в 
съответствие с член 28 и при 
разпределяне на възможности за 
риболов в съответствие с параграф 1 
от настоящия член съответната 
държава членка може да предостави 
стимули за риболовните кораби да 
използват селективен риболовен уред, 
който да елиминира нежелания 
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прилов в рамките на възможностите 
за риболов, предназначени за тази 
държава членка.
6. Държавите членки могат да 
определят такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението 
на рибарството.

Or. fr

Изменение 1911
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 4 – член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Разпределяне на индивидуални 

възможности за риболов
1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за 
риболов на притежатели на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, въз основа 
на възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки, 
или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.
2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични 
научни препоръки могат да бъдат 
разпределени на риболовните кораби 
под техен флаг, за видовете, за които 
Съветът не е определил възможности 
за риболов.
3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено 
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когато притежават достатъчни 
индивидуални възможности за 
риболов за покриване на целия си 
потенциален улов.
4. Държавите членки могат да 
запазят до 5 % от възможностите за 
риболов. Те определят цели и 
прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да 
бъдат разпределяни единствено на 
отговарящи на условията титуляри 
на прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, параграф 
4.
5. При разпределяне на 
прехвърляемите риболовни концесии в 
съответствие с член 28 и при 
разпределяне на възможности за 
риболов в съответствие с параграф 1 
от настоящия член съответната 
държава членка може да предостави 
стимули за риболовните кораби да 
използват селективен риболовен уред, 
който да елиминира нежелания 
прилов в рамките на възможностите 
за риболов, предназначени за тази 
държава членка.
6. Държавите членки могат да 
определят такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението 
на рибарството.

Or. en

Изменение 1912
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 29
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Разпределяне на индивидуални 

възможности за риболов
1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за 
риболов на притежатели на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, въз основа 
на възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки, 
или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.
2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични 
научни препоръки могат да бъдат 
разпределени на риболовните кораби 
под техен флаг, за видовете, за които 
Съветът не е определил възможности 
за риболов.
3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено 
когато притежават достатъчни 
индивидуални възможности за 
риболов за покриване на целия си 
потенциален улов.
4. Държавите членки могат да 
запазят до 5 % от възможностите за 
риболов. Те определят цели и 
прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да 
бъдат разпределяни единствено на 
отговарящи на условията титуляри 
на прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, параграф 
4.
5. При разпределяне на 
прехвърляемите риболовни концесии в 



AM\905830BG.doc 137/186 PE491.361v01-00

BG

съответствие с член 28 и при 
разпределяне на възможности за 
риболов в съответствие с параграф 1 
от настоящия член съответната 
държава членка може да предостави 
стимули за риболовните кораби да 
използват селективен риболовен уред, 
който да елиминира нежелания 
прилов в рамките на възможностите 
за риболов, предназначени за тази 
държава членка.
6. Държавите членки могат да 
определят такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението 
на рибарството.

Or. en

Изменение 1913
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 4 – член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29. заличава се
Разпределяне на индивидуални 

възможности за риболов
1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за 
риболов на притежатели на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, въз основа 
на възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки, 
или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.
2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
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основа на най-добрите налични 
научни препоръки могат да бъдат 
разпределени на риболовните кораби 
под техен флаг, за видовете, за които 
Съветът не е определил възможности 
за риболов.
3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено 
когато притежават достатъчни 
индивидуални възможности за 
риболов за покриване на целия си 
потенциален улов.
4. Държавите членки могат да 
запазят до 5 % от възможностите за 
риболов. Те определят цели и 
прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да 
бъдат разпределяни единствено на 
отговарящи на условията титуляри 
на прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, параграф 
4.
5. При разпределяне на 
прехвърляемите риболовни концесии в 
съответствие с член 28 и при 
разпределяне на възможности за 
риболов в съответствие с параграф 1 
от настоящия член съответната 
държава членка може да предостави 
стимули за риболовните кораби да 
използват селективен риболовен уред, 
който да елиминира нежелания 
прилов в рамките на възможностите 
за риболов, предназначени за тази 
държава членка.
6. Държавите членки могат да 
определят такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението 
на рибарството.

Or. pt
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Изменение 1914
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 29

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 29 заличава се
Разпределяне на индивидуални 

възможности за риболов
1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за 
риболов на притежатели на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, въз основа 
на възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки, 
или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.
2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични 
научни препоръки могат да бъдат 
разпределени на риболовните кораби 
под техен флаг, за видовете, за които 
Съветът не е определил възможности 
за риболов.
3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено 
когато притежават достатъчни 
индивидуални възможности за 
риболов за покриване на целия си 
потенциален улов.
4. Държавите членки могат да 
запазят до 5 % от възможностите за 
риболов. Те определят цели и 
прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да 
бъдат разпределяни единствено на 
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отговарящи на условията титуляри 
на прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, параграф 
4.
5. При разпределяне на 
прехвърляемите риболовни концесии в 
съответствие с член 28 и при 
разпределяне на възможности за 
риболов в съответствие с параграф 1 
от настоящия член съответната 
държава членка може да предостави 
стимули за риболовните кораби да 
използват селективен риболовен уред, 
който да елиминира нежелания 
прилов в рамките на възможностите 
за риболов, предназначени за тази 
държава членка.
6. Държавите членки могат да 
определят такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението 
на рибарството.

Or. fr

Изменение 1915
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на държавите
членки, или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, въз основа на 
квоти, отпуснати от Съвета, както е 
посочено в член 28, въз основа на 
възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки, или 
заложени в плановете за управление, 
приети от държавите членки в 
съответствие с член 19 от Регламент 
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(ЕО) № 1967/2006. Следователно тази 
система не се прилага за останалите 
видове и зони, които не са обхванати 
от тези задължения, и настоящият 
принцип на относителна стабилност 
бива съответно преразгледан.

Or. es

Изменение 1916
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на държавите
членки, или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на държавите
членки.

Or. es

Обосновка

Индивидуалните възможности за риболов трябва да съответстват на тези, 
разпределени от Съвета под формата на ОДУ и квоти, и поради това тези 
задължения не се прилагат за Средиземно море.

Изменение 1917
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за 
риболов на притежатели на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, въз основа 
на възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки, или 
заложени в плановете за управление, 
приети от държавите членки в 
съответствие с член 19 от Регламент 
(ЕО) № 1967/2006.

1. Независимо от това дали държава
членка е избрала да въведе 
прехвърляеми риболовни концесии, 
тази държава членка разпределя в 
съответствие с член 33 и в 
съответствие с прозрачните 
критерии, посочени в член 28, 
параграф 2, индивидуални 
възможности за риболов, въз основа 
на възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки, или 
заложени в плановете за управление, 
приети от държавите членки в 
съответствие с член 19 от Регламент 
(ЕО) № 1967/2006.

Or. en

Изменение 1918
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на държавите
членки, или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални и териториални 
възможности за риболов, както е 
посочено в член 28, въз основа на 
възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки, или 
заложени в плановете за управление, 
приети от държавите членки в 
съответствие с член 19 от Регламент 
(ЕО) № 1967/2006.

Or. it

Изменение 1919
Pat the Cope Gallagher
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Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на държавите
членки, или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.

1. Държавите членки могат да 
разпределят индивидуални възможности 
за риболов на притежатели на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, въз основа 
на възможностите за риболов, 
предоставени на държавите членки, или 
заложени в плановете за управление, 
приети от държавите членки в 
съответствие с член 19 от Регламент 
(ЕО) № 1967/2006.

Or. en

Обосновка

Задължителните прехвърляеми квоти за риболов биха могли да представляват 
сериозна заплаха за малките крайбрежни риболовни общности и не разрешават 
проблема със структурния свръхкапацитет на риболова.

Изменение 1920
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на държавите
членки, или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на и задържани 
от държавата членка съгласно член 
16, параграф 1, или получени при 
размяна с друга държава членка 
съгласно член 16, параграф 4.

Or. pt
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Изменение 1921
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на държавите
членки, или заложени в плановете за 
управление, приети от държавите
членки в съответствие с член 19 от 
Регламент (ЕО) № 1967/2006.

1. Държавите членки разпределят 
индивидуални възможности за риболов 
на притежатели на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, въз основа на възможностите за 
риболов, предоставени на държавите
членки.

Or. es

Изменение 1922
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични 
научни препоръки могат да бъдат 
разпределени на риболовните кораби 
под техен флаг, за видовете, за които 
Съветът не е определил възможности 
за риболов.

заличава се

Or. es

Изменение 1923
Carmen Fraga Estévez
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Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични 
научни препоръки могат да бъдат 
разпределени на риболовните кораби 
под техен флаг, за видовете, за които 
Съветът не е определил възможности 
за риболов.

заличава се

Or. es

Обосновка

Индивидуалните възможности за риболов трябва да съответстват на тези, 
разпределени от Съвета под формата на ОДУ и квоти, и поради това тези 
задължения не се прилагат за Средиземно море.

Изменение 1924
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки могат да бъдат 
разпределени на риболовните кораби 
под техен флаг, за видовете, за които 
Съветът не е определил възможности за 
риболов.

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки и на подхода на 
предпазливост и в съответствие с 
целите на общата политика в 
областта на рибарството и 
изискванията на правото в областта 
на околната среда, са разпределени на 
риболовните кораби под техен флаг, за 
видовете, за които Съветът не е 
определил възможности за риболов.

Or. en
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Изменение 1925
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки могат да бъдат разпределени 
на риболовните кораби под техен флаг, 
за видовете, за които Съветът не е 
определил възможности за риболов.

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на точни и актуални научни 
препоръки могат да бъдат разпределени 
на риболовните кораби под техен флаг, 
за видовете, за които Съветът не е 
определил възможности за риболов.

Or. en

Изменение 1926
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки могат да бъдат разпределени 
на риболовните кораби под техен флаг, 
за видовете, за които Съветът не е 
определил възможности за риболов.

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на наличните научни препоръки 
могат да бъдат разпределени на 
риболовните кораби под техен флаг, за 
видовете, за които Съветът не е 
определил възможности за риболов.

Or. es

Изменение 1927
George Lyon

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на най-добрите налични научни 
препоръки могат да бъдат разпределени 
на риболовните кораби под техен флаг, 
за видовете, за които Съветът не е 
определил възможности за риболов.

2. Държавите членки определят 
възможностите за риболов, които въз 
основа на точни и актуални научни 
препоръки могат да бъдат разпределени 
на риболовните кораби под техен флаг, 
за видовете, за които Съветът не е 
определил възможности за риболов.

Or. en

Изменение 1928
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено когато 
притежават достатъчни индивидуални 
възможности за риболов за покриване 
на целия си потенциален улов.

3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено когато 
притежават достатъчни индивидуални 
възможности за риболов за покриване 
на целия си потенциален улов. В 
съответствие с принципа на 
относителна стабилност, на 
корабите, чийто капацитет за 
риболов е намален в следствие на 
това задължение, се предоставят 
алтернативи за риболов.

Or. es

Изменение 1929
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Риболовните кораби извършват 3. При смесения риболов, по силата на 
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риболовни дейности единствено 
когато притежават достатъчни 
индивидуални възможности за 
риболов за покриване на целия си 
потенциален улов.

член 43, параграф 3 от Договора, 
Съветът определя конкретни квоти 
за прилова на всеки вид в 
съответствие с член 16, параграф 2 
от настоящия регламент.

Or. es

Обосновка

При смесения риболов, когато някои от държавите членки нямат квота за всичките 
видове, които представляват запасите, или тяхната квота е много малка, 
задължението, формулирано от Комисията, може да означава, че риболовните 
дейности биха били спрени, дори ако флотите имат квота за други видове в тази 
зона.

Изменение 1930
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено когато 
притежават достатъчни индивидуални 
възможности за риболов за покриване 
на целия си потенциален улов.

3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено когато 
притежават достатъчни индивидуални 
възможности за риболов за покриване 
на целия си потенциален улов и 
преустановяват риболова или когато 
възможностите за риболов на 
държавите членки, или 
индивидуалните възможности за 
риболов на корабите са използвани 
изцяло.

Or. en

Изменение 1931
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено когато 
притежават достатъчни индивидуални 
възможности за риболов за покриване 
на целия си потенциален улов.

3. Риболовните кораби имат 
разрешение да извършват риболовни 
дейности когато притежават достатъчни 
индивидуални възможности за риболов 
за покриване на целия си потенциален 
улов, като се има предвид зоната, в 
която риболовният кораб извършва 
дейност, и риболовният уред, който 
се използва.

Or. pt

Изменение 1932
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Риболовните кораби извършват 
риболовни дейности единствено 
когато притежават достатъчни 
индивидуални възможности за риболов 
за покриване на целия си потенциален 
улов.

3. Риболовните кораби, които 
притежават достатъчни индивидуални 
възможности за риболов за покриване 
на целия си потенциален улов, 
получават възможност да използват 
и оползотворяват по подходящ начин 
видовете, които не са обект на улов, 
едновременно с видовете, които са 
обект на улов.

Or. es

Изменение 1933
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки могат да 
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прилагат възможност за проявяване 
на гъвкавост, която не надвишава 
10 % за годишния улов при смесен 
риболов, който се разпределя като 
прилов.

Or. pt

Изменение 1934
Kārlis Šadurskis

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да 
запазят до 5 % от възможностите за 
риболов. Те определят цели и 
прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да 
бъдат разпределяни единствено на 
отговарящи на условията титуляри 
на прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, параграф 
4.

заличава се

Or. en

Обосновка

Това следва да бъде оставено на компетентността на държавите членки.

Изменение 1935
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да запазят до 4. Държавите членки могат да запазят до 
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5 % от възможностите за риболов. Те 
определят цели и прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да бъдат 
разпределяни единствено на отговарящи 
на условията титуляри на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, параграф 4.

5 % от възможностите за риболов
съгласно критериите, които 
обосновават това действие и които 
са установени в тяхното 
законодателство. Те определят цели и 
прозрачни критерии за разпределянето 
на тези запазени възможности за 
риболов. Тези възможности за риболов 
могат да бъдат разпределяни единствено 
на отговарящи на условията титуляри на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, параграф 4 
(във възможно противоречие с член 
16, параграф 4, и член 28, параграф 2).

Or. es

Изменение 1936
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да запазят до
5 % от възможностите за риболов. Те 
определят цели и прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да бъдат 
разпределяни единствено на отговарящи 
на условията титуляри на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, параграф 4.

4. Държавите членки могат да запазят 
процент от възможностите си за 
риболов. Те определят цели и прозрачни 
критерии за разпределянето на тези 
запазени възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да бъдат 
разпределяни единствено на отговарящи 
на условията титуляри на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, параграф 4.

Or. es

Обосновка

Решението относно това какъв процент да запазят следва да бъде на самите 
държави членки.
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Изменение 1937
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да запазят 
до 5 % от възможностите за риболов. 
Те определят цели и прозрачни 
критерии за разпределянето на тези 
запазени възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да 
бъдат разпределяни единствено на 
отговарящи на условията титуляри 
на прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, параграф 4.

4. Държавите членки определят цели и 
прозрачни критерии за разпределянето 
на всички възможности за риболов в 
съответствие с член 28, параграф 2, 
които следва да бъдат достъпни за 
обществеността.

Or. en

Изменение 1938
Struan Stevenson

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да запазят до 
5 % от възможностите за риболов. Те 
определят цели и прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да бъдат 
разпределяни единствено на отговарящи 
на условията титуляри на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 28, параграф 4.

4. Държавите членки могат да запазят до 
15 % от възможностите за риболов на 
определени видове с екологична цел, 
като се гарантира, че изхвърлянето е 
сведено до минимум, ограниченията 
за улов не се надвишават или уловът
на силно ограничени видове не води до 
прекратявания на риболов. Те 
определят цели и прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да бъдат 
разпределяни единствено на отговарящи 
на условията титуляри на прехвърляеми 
риболовни концесии, както е посочено в 
член 27, параграф 1а и член 28, 
параграф 4.
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Or. en

Изменение 1939
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да запазят до 
5 % от възможностите за риболов. Те 
определят цели и прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов. Тези 
възможности за риболов могат да 
бъдат разпределяни единствено на 
отговарящи на условията титуляри 
на прехвърляеми риболовни концесии, 
както е посочено в член 28, параграф 
4.

4. Държавите членки могат да запазят до 
5 % от възможностите за риболов. Те 
определят цели и прозрачни критерии за 
разпределянето на тези запазени 
възможности за риболов.

Or. it

Изменение 1940
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Разпределянето на индивидуални 
риболовни концесии взема под 
внимание историята на риболовните 
кораби и социално-икономическите 
аспекти.

Or. es

Изменение 1941
Dolores García-Hierro Caraballo
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Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При разпределяне на прехвърляемите 
риболовни концесии в съответствие с 
член 28 и при разпределяне на 
възможности за риболов в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член 
съответната държава членка може да 
предостави стимули за риболовните 
кораби да използват селективен 
риболовен уред, който да елиминира 
нежелания прилов в рамките на 
възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава членка.

5. При разпределяне на прехвърляемите 
риболовни концесии в съответствие с 
член 28 и при разпределяне на 
възможности за риболов в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член 
съответната държава членка може да 
предостави стимули за риболовните 
кораби да използват селективен 
риболовен уред, който да елиминира 
нежелания прилов в рамките на 
възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава членка.
В продължение на пет години тези 
мерки следва да бъдат съвместими с 
помощта за временно спиране на 
кораби.

Or. es

Изменение 1942
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При разпределяне на прехвърляемите 
риболовни концесии в съответствие с 
член 28 и при разпределяне на 
възможности за риболов в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член 
съответната държава членка може да 
предостави стимули за риболовните 
кораби да използват селективен 
риболовен уред, който да елиминира 
нежелания прилов в рамките на 
възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава членка.

5. При разпределяне на прехвърляемите 
риболовни концесии в съответствие с 
член 28 и при разпределяне на 
възможности за риболов в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член 
съответната държава членка може да 
предостави стимули за риболовните 
кораби, наред с другото, да използват 
селективен риболовен уред, който да 
елиминира нежелания прилов в рамките 
на възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава членка .
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Or. es

Изменение 1943
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При разпределяне на прехвърляемите 
риболовни концесии в съответствие с 
член 28 и при разпределяне на 
възможности за риболов в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член 
съответната държава членка може да 
предостави стимули за риболовните 
кораби да използват селективен 
риболовен уред, който да елиминира 
нежелания прилов в рамките на 
възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава членка.

5. При разпределяне на прехвърляемите 
риболовни концесии в съответствие с 
член 28, параграф 2, и при разпределяне 
на възможности за риболов в 
съответствие с параграф 1 и 2 от 
настоящия член съответната държава
членка предоставя стимули за 
риболовните кораби да използват 
селективен риболовен уред със слабо 
въздействие, който да елиминира 
нежелания прилов в рамките на 
възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава членка.

Or. en

Изменение 1944
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При разпределяне на 
прехвърляемите риболовни концесии в 
съответствие с член 28 и при 
разпределяне на възможности за 
риболов в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член съответната държава
членка може да предостави стимули за 
риболовните кораби да използват 
селективен риболовен уред, който да 
елиминира нежелания прилов в рамките 

5. При разпределяне на риболовните
концесии в съответствие с член 28 и при 
разпределяне на възможности за 
риболов в съответствие с параграф 1 от 
настоящия член съответната държава
членка може да предостави стимули за 
риболовните кораби да използват 
селективен риболовен уред, който да 
елиминира нежелания прилов в рамките 
на възможностите за риболов, 
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на възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава членка.

предназначени за тази държава членка.

Or. it

Изменение 1945
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. При разпределяне на прехвърляемите 
риболовни концесии в съответствие с 
член 28 и при разпределяне на 
възможности за риболов в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член 
съответната държава членка може да 
предостави стимули за риболовните 
кораби да използват селективен 
риболовен уред, който да елиминира 
нежелания прилов в рамките на 
възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава членка.

5. При разпределяне на прехвърляемите 
риболовни концесии в съответствие с 
член 28 и при разпределяне на 
възможности за риболов в съответствие 
с параграф 1 от настоящия член 
съответната държава членка може да 
предостави стимули за риболовните 
кораби да използват селективен 
риболовен уред, който да елиминира 
нежелания прилов в рамките на 
възможностите за риболов, 
предназначени за тази държава членка.
Мерките, посочени в настоящия 
параграф, са съвместими с помощта 
за временно спиране на кораби за срок 
от пет години, така че капацитетът 
на флота да бъде окончателно 
приведен в съответствие с новата 
система.

Or. es

Изменение 1946
Carmen Fraga Estévez

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 5a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Без да се накърняват разпоредбите 
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на член 34 от настоящия регламент и 
за срок от пет години, когато 
държавата членка разпределя 
прехвърляемите риболовни концесии в 
съответствие с член 28 и когато 
разпределя възможностите за 
риболов в съответствие с параграф 1 
на настоящия член, собствениците 
на кораби могат да използват 
публични средства за извеждане от 
експлоатация съгласно Регламент 
(ЕС) XXX/XXXX относно Европейския 
фонд за морско дело и рибарство, с цел 
да се ускори адаптирането на 
капацитета на флота.

Or. es

Изменение 1947
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да 
определят такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението 
на рибарството.

заличава се

Or. es

Изменение 1948
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да заличава се
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определят такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението 
на рибарството.

Or. es

Изменение 1949
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да
определят такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението на 
рибарството.

6. Държавите членки определят такси за 
използването на индивидуалните 
възможности за риболов, които да 
допринесат за разходите, свързани с 
управлението на рибарството, като 
цялата съответна информация бъде 
достъпна за обществеността.

Or. en

Изменение 1950
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 29 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Държавите членки могат да определят 
такси за използването на 
индивидуалните възможности за 
риболов, които да допринесат за 
разходите, свързани с управлението на 
рибарството.

6. Държавите членки могат да определят 
такси за използването на 
индивидуалните и териториални 
възможности за риболов, които да 
допринесат за разходите, свързани с 
управлението на рибарството.

Or. it
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Изменение 1951
Alain Cadec, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. Tsoukalas, Jim 
Higgins, João Ferreira, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Част 4 – член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Регистър на прехвърляемите 

риболовни концесии и на 
индивидуалните възможности за 

риболов
Държавите членки създават и 
поддържат регистър на 
прехвърляемите риболовни концесии и 
индивидуалните възможности за 
риболов.

Or. fr

Изменение 1952
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Регистър на прехвърляемите 

риболовни концесии и на 
индивидуалните възможности за 

риболов
Държавите членки създават и 
поддържат регистър на 
прехвърляемите риболовни концесии и 
индивидуалните възможности за 
риболов.

Or. fr
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Изменение 1953
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 4 – член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Регистър на прехвърляемите 

риболовни концесии и на 
индивидуалните възможности за 

риболов
Държавите членки създават и 
поддържат регистър на 
прехвърляемите риболовни концесии и 
индивидуалните възможности за 
риболов.

Or. en

Изменение 1954
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 4 – член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Регистър на прехвърляемите 

риболовни концесии и на 
индивидуалните възможности за 

риболов
Държавите членки създават и 
поддържат регистър на 
прехвърляемите риболовни концесии и 
индивидуалните възможности за 
риболов.

Or. pt
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Изменение 1955
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 30 заличава се
Регистър на прехвърляемите 

риболовни концесии и на 
индивидуалните възможности за 

риболов
Държавите членки създават и 
поддържат регистър на 
прехвърляемите риболовни концесии и 
индивидуалните възможности за 
риболов.

Or. fr

Изменение 1956
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 30 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистър на прехвърляемите
риболовни концесии и на 
индивидуалните възможности за 
риболов

Регистър на риболовните концесии и на 
индивидуалните възможности за 
риболов

Or. it

Изменение 1957
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 30 – заглавие
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Регистър на прехвърляемите
риболовни концесии и на 
индивидуалните възможности за 
риболов

Регистър на възможностите за 
риболов

Or. en

Изменение 1958
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на прехвърляемите 
риболовни концесии и индивидуалните 
възможности за риболов.

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на прехвърляемите 
риболовни концесии и индивидуалните 
възможности за риболов, като този 
регистър е публично достъпен.

Or. en

Изменение 1959
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на 
прехвърляемите риболовни концесии и 
индивидуалните възможности за 
риболов.

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на риболовните
концесии и индивидуалните 
възможности за риболов.

Or. it
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Изменение 1960
Pat the Cope Gallagher

Предложение за регламент
Част 4 – член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на прехвърляемите 
риболовни концесии и индивидуалните 
възможности за риболов.

Държавите членки могат да създадат и 
поддържат регистър на прехвърляемите 
риболовни концесии и индивидуалните 
възможности за риболов.

Or. en

Обосновка

Задължителните прехвърляеми квоти за риболов биха могли да представляват 
сериозна заплаха за малките крайбрежни риболовни общности и не разрешават 
проблема със структурния свръхкапацитет на риболова.

Изменение 1961
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на 
прехвърляемите риболовни концесии и 
индивидуалните възможности за 
риболов.

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на 
възможностите за риболов. Този 
регистър включва системите, 
съществуващи преди 1 януари 2013 г.
Регистърът включва името и адреса 
на титуляря и, където е 
целесъобразно, покупната цена на 
възможността за риболов. Той следва 
да бъде публичен.

Or. en

Изменение 1962
Antolín Sánchez Presedo
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Предложение за регламент
Част 4 – член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на прехвърляемите 
риболовни концесии и индивидуалните 
възможности за риболов.

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на прехвърляемите 
риболовни концесии и индивидуалните 
възможности за риболов по категория 
концесии.

Or. es

Изменение 1963
Ana Miranda

Предложение за регламент
Част 4 – член 30 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки създават и 
поддържат регистър на 
прехвърляемите риболовни концесии и 
индивидуалните възможности за 
риболов.

Държавите членки гарантират, че 
регистърът и подробностите 
относно условията, при които 
възможностите за риболов са 
разпределени, са достъпни за 
обществеността.

Or. es

Изменение 1964
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn

Предложение за регламент
Част 4 – член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Прехвърляне на прехвърляеми 
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риболовни концесии
1. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят 
изцяло или частично в рамките на 
държавата членка между 
отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.
2. Държавата членка може да 
разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.
3. Държавите членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

Or. fr

Изменение 1965
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Прехвърляне на прехвърляеми 

риболовни концесии
1. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят 
изцяло или частично в рамките на 
държавата членка между 
отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.
2. Държавата членка може да 
разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.
3. Държавите членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
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прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

Or. fr

Изменение 1966
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Прехвърляне на прехвърляеми 

риболовни концесии
1. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят 
изцяло или частично в рамките на 
държавата членка между 
отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.
2. Държавата членка може да 
разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.
3. Държавите членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

Or. it

Изменение 1967
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 4 – член 31
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Прехвърляне на прехвърляеми 

риболовни концесии
1. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят 
изцяло или частично в рамките на 
държавата членка между 
отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.
2. Държавата членка може да 
разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.
3. Държавите членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

Or. en

Изменение 1968
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Прехвърляне на прехвърляеми 

риболовни концесии
1. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят 
изцяло или частично в рамките на 
държавата членка между 
отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.
2. Държавата членка може да 
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разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.
3. Държавите членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

Or. en

Изменение 1969
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 4 – член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Прехвърляне на прехвърляеми 

риболовни концесии
1. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят 
изцяло или частично в рамките на 
държавата членка между 
отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.
2. Държавата членка може да 
разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.
3. Държавите членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

Or. pt
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Изменение 1970
Catherine Trautmann, Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Прехвърляне на прехвърляеми 

риболовни концесии
1. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят 
изцяло или частично в рамките на 
държавата членка между 
отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.
2. Държавата членка може да 
разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.
3. Държавите членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

Or. fr

Изменение 1971
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прехвърляне на прехвърляеми 
риболовни концесии

Преотдаване на прехвърляеми 
риболовни концесии

Or. en
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Изменение 1972
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят 
изцяло или частично в рамките на 
държавата членка между 
отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.

заличава се

Or. it

Изменение 1973
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прехвърляемите риболовни концесии 
могат да се прехвърлят изцяло или 
частично в рамките на държавата членка 
между отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.

1. Прехвърляемите риболовни концесии 
и други възможности за риболов могат 
да се преотдават изцяло или частично 
в рамките на държавата членка между 
отговарящите на условията титуляри на 
такива концесии или възможности за 
риболов.

Or. en

Изменение 1974
Chris Davies, Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прехвърляемите риболовни концесии 1. Държава членка може по всяко 



AM\905830BG.doc 171/186 PE491.361v01-00

BG

могат да се прехвърлят изцяло или 
частично в рамките на държавата членка 
между отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.

време да позволи риболовните 
концесии да се прехвърлят между 
отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии в 
рамките на държавата членка. 
Държавите членки могат да 
разрешат прехвърляемост при някои 
видове риболов и да я забранят при 
други.
1a. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят изцяло 
или частично в рамките на държавата
членка между отговарящите на
условията титуляри на такива концесии.

Or. en

Обосновка

Позволява на държава членка да създаде система за прехвърляеми риболовни концесии, 
ако има желание за това.

Изменение 1975
Jens Nilsson

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прехвърляемите риболовни 
концесии могат да се прехвърлят 
изцяло или частично в рамките на 
държавата членка между 
отговарящите на условията титуляри на 
такива концесии.

1. Три години след въвеждане на 
система от риболовни концесии те 
стават прехвърляеми между 
отговарящите на условията титуляри на
такива концесии в рамките на 
държавата членка.

Or. en

Обосновка

Чрез намаляване на изоставането при въвеждането на прехвърляемост от шест на 
три години е възможно да видим по-скоро последиците върху капацитета. 
Прехвърляемостта е положителна също така по отношение на забраната за 
изхвърляне, тъй като позволява на рибарите да пригодят разпределянето, с което 
разполагат, към своя действителен улов.



PE491.361v01-00 172/186 AM\905830BG.doc

BG

Изменение 1976
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Прехвърляемите риболовни
концесии могат да се прехвърлят изцяло 
или частично в рамките на държавата
членка между отговарящите на 
условията титуляри на такива концесии.

1. Риболовните концесии могат да се 
прехвърлят изцяло или частично в 
рамките на държавата членка между 
отговарящите на условията титуляри на 
такива концесии.

Or. pt

Изменение 1977
Luís Paulo Alves

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Прехвърляеми риболовни концесии 
в система, приета в рамките на 
държава членка, могат да се 
прехвърлят изцяло или частично 
между отговарящите на условията 
титуляри на такива концесии.

Or. pt

Изменение 1978
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка може да заличава се
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разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.

Or. it

Изменение 1979
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка може да 
разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.

2. Държавите членки разрешават
прехвърлянето на прехвърляеми 
риболовни концесии към и от други 
държави членки.

Or. es

Изменение 1980
Struan Stevenson, Marek Józef Gróbarczyk

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка може да разреши 
прехвърлянето на прехвърляеми 
риболовни концесии към и от други 
държави членки.

2. Държавата членка може да разреши 
прехвърлянето на прехвърляеми 
риболовни концесии към и от други 
държави членки в рамките на един и 
същи морски басейн.

Or. en

Изменение 1981
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка може да разреши 
прехвърлянето на прехвърляеми 
риболовни концесии към и от други 
държави членки.

2. Държавата членка може да разреши 
преотдаването на прехвърляеми 
риболовни концесии или на други 
възможности за риболов към и от 
други държави членки, ако всички 
прехвърляеми риболовни концесии или 
други възможности за риболов са 
предмет на договорени правила за 
управление между всички 
заинтересовани държави членки в 
съответния географски район, които 
впоследствие могат да бъдат 
приложени от всяка заинтересована 
държава членка.

Or. en

Изменение 1982
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка може да 
разреши прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии към 
и от други държави членки.

2. Прехвърлянето на прехвърляеми 
риболовни концесии към отговарящи 
на условията титуляри от други 
държави членки не се отказва на 
основание националност.

Or. es

Изменение 1983
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 2a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. По отношение на параграф 1 
държавите членки определят, за 
всеки риболовен район, кои 
ограничения за прехвърляемост се 
установяват с цел предотвратяване 
на прекомерна концентрация на 
собственост, съхраняване или 
подобряване на структурата на 
флота, насърчаване на по-малко 
вредни видове уреди, осигуряване на 
достъпа на рибари занаятчии, 
крайбрежни и дребномащабни рибари 
и други специфични сегменти на 
флота или избягване на прекомерна 
географска концентрация на 
риболовни концесии. Тези ограничения 
могат да включват:
a) определяне на максимални 
проценти дялове от възможностите 
за риболов, които могат да бъдат 
притежавани от който и да било 
собственик на кораб или обединение с 
колективно управление;
б) необходимост от присъствието на 
собственика на борда на кораба;
в) ограничаване на прехвърлянето на 
концесии в рамките на специфични 
риболовни райони или сегменти от 
риболовния флот;
г) необходимост от стопанска връзка 
между титуляря на концесия и 
крайбрежната общност на неговото 
пристанище на домуване;
д) всяко друго ограничение на 
прехвърляемостта, което държавата 
членка счете да уместно.

Or. pt

Изменение 1984
Guido Milana
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Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

заличава се

Or. it

Изменение 1985
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
регулират прехвърлянето на 
прехвърляеми риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

3. Държавите членки регулират 
преотдаването на прехвърляеми 
риболовни концесии, като предвидят 
условия за тяхното прехвърляне въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии в съответствие с 
критериите, посочени в член 28, 
параграф 2, които са достъпни за 
обществеността.

Or. en

Изменение 1986
Luis Manuel Capoulas Santos

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да регулират 3. Държавите членки могат да регулират 
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прехвърлянето на прехвърляеми
риболовни концесии, като предвидят 
условия за тяхното прехвърляне въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии.

прехвърлянето на риболовни концесии, 
като предвидят условия за тяхното 
прехвърляне въз основа на прозрачни и 
обективни критерии.

Or. pt

Изменение 1987
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да регулират 
прехвърлянето на прехвърляеми 
риболовни концесии, като предвидят 
условия за тяхното прехвърляне въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии.

3. Държавите членки могат да регулират 
прехвърлянето на прехвърляеми 
риболовни концесии, като предвидят 
условия за тяхното прехвърляне въз 
основа на прозрачни и обективни 
критерии. Те могат да забранят 
прехвърлянето на квоти между 
кораби с различни категории квоти, 
прекомерно натрупване на права за 
риболов или прехвърляне на концесии 
към оператори, за които риболовът
не е основна търговска дейност.

Or. es

Изменение 1988
Dolores García-Hierro Caraballo

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Преди 31 декември 2017 г.
Комисията информира Съвета и 
Европейския парламент относно 
системите за прехвърляеми 
риболовни концесии, създадени от 
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всяка държава членка за флот за 
открито море, и техния принос за 
постигането на целите на общата 
политика в областта на 
рибарството, с оглед на създаване на 
система на Общността за риболовни 
концесии и евентуално за създаване на 
единен пазар.

Or. es

Изменение 1989
Izaskun Bilbao Barandica

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Като се има предвид, че
настоящият регламент е в сила, 
системата на Общността за права за 
риболов се проучва и определя, като се 
преустановява действащата система 
на държавни права с оглед 
включването й в бъдещите 
законодателни текстове относно 
общата политика в областта на 
рибарството.

Or. es

Изменение 1990
Chris Davies, Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Риболовните концесии, независимо 
дали прехвърляеми или не, 
представляват временно право за 
риболов в съответствие с 
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изискванията и условията, които се 
определят от всяка държава членка, и 
не учредяват право на собственост. 
Държава членка може да оттегли 
риболовната концесия на титуляр, 
ако не са спазени нейните условия.

Or. en

Обосновка

Риболовните концесии са риболовен актив и държава членка не следва да може да ги 
оттегли, ако титуляр на риболовна концесия не спазва изискванията, посочени в 
Регламента относно общата политика в областта на рибарството.

Изменение 1991
Antolín Sánchez Presedo

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. До 31 декември 2012 г. Комисията 
представя доклад на Съвета и 
Европейския парламент относно 
системите за прехвърляеми права за
риболов, създадени от всяка държава 
членка, и техния принос за 
постигането на целите на общата 
политика в областта на 
рибарството, по-специално 
създаването на единен пазар.

Or. es

Изменение 1992
Chris Davies, Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3б (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. При определяне на изискванията 
за издаване на риболовни концесии, 
независимо дали прехвърляеми или не, 
държавите членки се стремят да 
избегнат прекомерна концентрация 
на притежание и могат:
a) да ограничат дела на концесиите, 
който следва да бъде разпределен на 
всеки притежател;
б) да ограничат броя на концесиите, 
които могат да бъдат регистрирани 
за един кораб;
в) да ограничат или забранят 
прехвърлянето на концесии между 
конкретни сегменти от риболовния 
флот;
г) да ограничат или забранят 
прехвърлянето на концесии между 
определени географски райони с цел 
защита на крайбрежните общности;
д) да предприемат стъпки, за да 
гарантират, че титулярите
разполагат с пряк и дългосрочен дял в 
риболова;
е) да запазят част от 
възможностите за риболов за 
разпределяне на нови участници;

Or. en

Обосновка

Държавите членки следва да могат да създават предпазни клаузи за избягване на 
концентрация на риболовни концесии в ръцете само на няколко участници.

Изменение 1993
Chris Davies, Carl Haglund, Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3в (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Държавите членки гарантират, че 
цялата информация относно 
изискванията, разпределянето и 
притежанието на риболовни 
концесии е достъпна за 
обществеността.

Or. en

Изменение 1994
Chris Davies, Christofer Fjellner

Предложение за регламент
Част 4 – член 31 – параграф 3г (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3г. Преди разпределянето на 
риболовни концесии, независимо дали 
прехвърляеми или не, държавите 
членки публикуват изявление, в което 
се обяснява начина, по който 
концесиите се прекратяват или 
преразпределят.

Or. en

Обосновка

Риболовните концесии са риболовен актив и държава членка не следва да може да ги 
оттегли, ако притежател на риболовна концесия не спазва изискванията, посочени в 
Регламента относно общата политика в областта на рибарството. За да се 
гарантира тази възможност, държавите членки следва да посочат начина, по който 
ще оттеглят и преразпределят риболовните концесии.

Изменение 1995
Alain Cadec, Kriton Arsenis, Crescenzio Rivellini, Antonello Antinoro, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jim Higgins, Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset, Ana 
Miranda, João Ferreira, Werner Kuhn
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Предложение за регламент
Част 4 – член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Отдаване под наем на индивидуални 

възможности за риболов
1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 
частично отдавани под наем в 
рамките на една държава членка.
2. Държава членка може да разреши 
отдаването под наем на 
индивидуални възможности за 
риболов към и от други държави
членки.

Or. fr

Изменение 1996
Estelle Grelier

Предложение за регламент
Част 4 – член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Отдаване под наем на индивидуални 

възможности за риболов
1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 
частично отдавани под наем в 
рамките на една държава членка.
2. Държава членка може да разреши 
отдаването под наем на 
индивидуални възможности за 
риболов към и от други държави
членки.

Or. fr
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Изменение 1997
Kriton Arsenis

Предложение за регламент
Част 4 – член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Отдаване под наем на индивидуални 

възможности за риболов
1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 
частично отдавани под наем в 
рамките на една държава членка.
2. Държава членка може да разреши 
отдаването под наем на 
индивидуални възможности за 
риболов към и от други държави
членки.

Or. en

Изменение 1998
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Отдаване под наем на индивидуални 

възможности за риболов
1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 
частично отдавани под наем в 
рамките на една държава членка.
2. Държава членка може да разреши 
отдаването под наем на 
индивидуални възможности за 
риболов към и от други държави
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членки.

Or. it

Изменение 1999
Ian Hudghton

Предложение за регламент
Част 4 – член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Отдаване под наем на индивидуални 

възможности за риболов
1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 
частично отдавани под наем в 
рамките на една държава членка.
2. Държава членка може да разреши 
отдаването под наем на 
индивидуални възможности за 
риболов към и от други държави
членки.

Or. en

Изменение 2000
Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda, Jean-Paul Besset

Предложение за регламент
Част 4 – член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Отдаване под наем на индивидуални 

възможности за риболов
1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 
частично отдавани под наем в 
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рамките на една държава членка.
2. Държава членка може да разреши 
отдаването под наем на 
индивидуални възможности за 
риболов към и от други държави
членки.

Or. en

Изменение 2001
João Ferreira

Предложение за регламент
Част 4 – член 32

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 32 заличава се
Отдаване под наем на индивидуални 

възможности за риболов
1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 
частично отдавани под наем в 
рамките на една държава членка.
2. Държава членка може да разреши 
отдаването под наем на 
индивидуални възможности за 
риболов към и от други държави
членки.

Or. pt

Изменение 2002
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 

заличава се
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частично отдавани под наем в 
рамките на една държава членка.

Or. it

Изменение 2003
Diane Dodds

Предложение за регламент
Част 4 – член 32 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 
частично отдавани под наем в рамките 
на една държава членка.

1. Индивидуалните възможности за 
риболов могат да бъдат изцяло или 
частично отдавани под наем в рамките 
на една държава членка на 
притежатели на индивидуални 
възможности за риболов. Периодът 
на отдаване под наем не може да 
надвишава продължителността на 
риболовната концесия.

Or. en

Изменение 2004
Guido Milana

Предложение за регламент
Част 4 – член 32 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държава членка може да разреши 
отдаването под наем на 
индивидуални възможности за 
риболов към и от други държави
членки.

заличава се

Or. it


