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Изменение 92
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Позоваване 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

като взеха предвид становището на 
Комитета на регионите27,

след консултация с Комитета на 
регионите,

__________________ __________________
27 ОВ C , , стр. . 27 ОВ C , , стр. .

Or. es

Обосновка

Комитетът на регионите отказа да даде становище по настоящия регламент.

Изменение 93
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата политика в областта 
на рибарството беше реформирана с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на 
Съвета28. Целите на общата политика в 
областта на рибарството и 
изискванията относно контрола на 
рибарството и правоприлагането са 
определени в членове 2 и 36 от 
посочения регламент. Успешното му 
изпълнение зависи от ефективната и 
актуална система за контрол и 
правоприлагане.

(1) Целите на общата политика в 
областта на рибарството, определени в 
Регламент (ЕС) № 1380/201328 относно 
общата политика в областта на 
рибарството, са да гарантира, че 
риболовът и аквакултурите са 
екологично устойчиви в дългосрочен 
план и се управляват по начин, който 
съответства на целите за постигане 
на ползи за икономиката, 
обществото и заетостта, както и за 
оказване на принос за наличието на 
хранителни запаси, като 
същевременно се обръща цялостно 
внимание на хуманното отношение 
към животните, съгласно член 13 от 
Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), и, където е 
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целесъобразно, на безопасността на 
храните и фуражите, и здравето на 
животните 

__________________ __________________
28 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на 
Съвета и Решение 2004/585/ЕО на 
Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

28 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на 
Съвета и Решение 2004/585/ЕО на 
Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

Or. en

Изменение 94
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) Общата политика в областта на 
рибарството беше реформирана с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 28. 
Целите на общата политика в областта 
на рибарството и изискванията относно 
контрола на рибарството и 
правоприлагането са определени в 
членове 2 и 36 от посочения регламент. 
Успешното му изпълнение зависи от 
ефективната и актуална система за 
контрол и правоприлагане.

(1) Общата политика в областта на 
рибарството беше реформирана с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 28. 
Целите на общата политика в областта 
на рибарството и изискванията относно 
контрола на рибарството и 
правоприлагането са определени в 
членове 2 и 36 от посочения регламент. 
Успешното му изпълнение зависи от 
ефективната, пропорционалната, 
единната и актуална система за 
контрол и правоприлагане.

__________________ __________________
28 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на Регламенти (ЕО) №  
1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 

28 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на Регламенти (ЕО) № 
1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 
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Съвета и за отмяна на Регламенти (ЕО) 
№ № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на 
Съвета и Решение на Съвета 
2004/585/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., 
стр. 22).

Съвета и за отмяна на Регламенти (ЕО) 
№ № 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на 
Съвета и Решение на Съвета 
2004/585/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., 
стр. 22).

Or. it

Изменение 95
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) общата политика в областта на 
рибарството беше реформирана с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета28. 
Целите на общата политика в областта 
на рибарството и изискванията относно 
контрола на рибарството и 
правоприлагането са определени в 
членове 2 и 36 от посочения регламент. 
Успешното му изпълнение зависи от 
ефективната и актуална система за 
контрол и правоприлагане.

(1) общата политика в областта на 
рибарството беше реформирана с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета28. 
Целите на общата политика в областта 
на рибарството и изискванията относно 
контрола на рибарството и 
правоприлагането са определени в 
членове 2 и 36 от посочения регламент. 
Успешното му изпълнение зависи от 
ефективната и актуална система за 
контрол и правоприлагане във всички 
държави членки.

__________________ __________________
28 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на Регламенти (ЕО) 
№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и за отмяна на Регламенти (ЕО) 
№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на 
Съвета и Решение на Съвета 
2004/585/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., 
стр. 22).

28 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на Регламенти (ЕО) 
№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и за отмяна на Регламенти (ЕО) 
№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на 
Съвета и Решение на Съвета 
2004/585/ЕО (ОВ L 354, 28.12.2013 г., 
стр. 22).

Or. es
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Изменение 96
Ружа Томашич

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) общата политика в областта на 
рибарството беше реформирана с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета28. 
Целите на общата политика в областта 
на рибарството и изискванията относно 
контрола на рибарството и 
правоприлагането са определени в 
членове 2 и 36 от посочения регламент. 
Успешното му изпълнение зависи от 
ефективната и актуална система за 
контрол и правоприлагане.

(1) общата политика в областта на 
рибарството беше реформирана с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета28. 
Целите на общата политика в областта 
на рибарството и изискванията относно 
контрола на рибарството и 
правоприлагането са определени в 
членове 2 и 36 от посочения регламент. 
Успешното му изпълнение зависи от 
ясната, ефективна и актуална система 
за контрол и правоприлагане.

__________________ __________________
28 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на 
Съвета и Решение 2004/585/ЕО на 
Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

28 Регламент (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
11 декември 2013 г. относно общата 
политика в областта на рибарството, за 
изменение на регламенти (ЕО) 
№ 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) 
№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на 
Съвета и Решение 2004/585/ЕО на 
Съвета (ОВ L 354, 28.12.2013 г., стр. 22).

Or. hr

Изменение 97
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Съображение 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4) В Регламент (ЕО) № 1224/2009 
следва да се направи препратка към 
определенията от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и Регламент (ЕС) 

(4) В Регламент (ЕО) № 1224/2009 
следва да се направи препратка към 
определенията от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013 и Регламент (ЕС) 
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№ 1379/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета30. С оглед на яснотата и 
последователността някои определения 
от Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва 
да се заличат или изменят, както и да се 
добавят нови.

№ 1379/2013 на Европейския парламент 
и на Съвета30. С оглед на яснотата и 
последователността някои определения 
от Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва 
да се заличат или изменят, както и да се 
добавят нови. По-специално, трябва да 
се добави многокритерийно 
определение за „крайбрежен 
непромишлен флот“, в отговор на 
призиви от сектора и в съответствие 
с действащите правила на 
Международната комисия за опазване 
на рибата тон в Атлантическия 
океан.

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

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

Or. es

Изменение 98
Франсиско Хосе Милян Мон, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Определението за „партида“ 
следва да се приведе в съответствие с 
определението за същия термин от 
законодателството в областта на 
храните.

(7) Определението за „партида“ 
следва да се позовава на определението 
за същия термин от законодателството в 
областта на храните.

Or. es
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Изменение 99
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Съображение 9a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9а) За да се подобри 
хармонизирането на европейската 
регулаторна рамка, следва да се 
добави ново определение за „уязвими 
видове“;

Or. it

Изменение 100
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Съображение 9б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9б) За да се подобри 
хармонизирането на европейската 
регулаторна рамка, следва да се 
добави ново определение за „уязвимо 
местообитание“

Or. it

Изменение 101
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се 
посочва определението за „риболовен 
кораб“, което включва кораби, 
оборудвани за търговска експлоатация 
на морски биологични ресурси, като 

(10) В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се 
посочва определението за „риболовен 
кораб“, което включва кораби, 
оборудвани за търговска експлоатация 
на морски биологични ресурси. Поради 
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например кораби за улов, помощни 
кораби, кораби за преработка на риба, 
кораби за трансбордиране и товарни 
кораби, оборудвани за транспорт на 
продукти от риболов, с изключение на 
контейнеровози. Поради това 
определението за „риболовен кораб“ от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва да 
бъде заличено.

това определението за „риболовен 
кораб“ от Регламент (ЕО) № 1224/2009 
следва да бъде заличено.

Or. en

Обосновка

The definition of 'fishing vessel' in its original meaning must be respected. It is not 
appropriate to broaden the content of a definition in the basic regulation in a recital in the 
Control Regulation. Broadening the concept of 'fishing vessel' will have a number of 
undesirable consequences. For instance, carrier vessels will now have to be included in a 
Member State's fishing fleet register and the capacity of such vessels will count towards the 
total quantity of fishing effort and fishing capacity. This will lead, among other things, to 
problems in adapting the fleet management, which Member States are required to carry out 
under Article 22 of the basic Regulation, since the maximum fishing capacity per Member 
State laid down in Annex II of the basic Regulation is not based on the capacity of carrier 
vessels.

Изменение 102
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Съображение 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се 
посочва определението за „риболовен 
кораб“, което включва кораби, 
оборудвани за търговска експлоатация 
на морски биологични ресурси, като 
например кораби за улов, помощни 
кораби, кораби за преработка на риба, 
кораби за трансбордиране и товарни 
кораби, оборудвани за транспорт на 
продукти от риболов, с изключение на 
контейнеровози. Поради това 
определението за „риболовен кораб“ от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009 следва да 
бъде заличено.

(10) В Регламент (ЕС) № 1380/2013 се 
посочва определението за „риболовен 
кораб“, което включва кораби, 
оборудвани за търговска експлоатация 
на морски биологични ресурси. Поради 
това определението за „риболовен 
кораб“ от Регламент (ЕО) № 1224/2009 
следва да бъде заличено.
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Or. en

Обосновка

Определението за „риболовен кораб“ в неговото първоначално значение трябва да се 
спазва. Не е уместно да се разширява контекста на определение от основния 
регламент чрез съображение в Регламента относно контрола.

Изменение 103
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Съображение 10a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10а) За да се осигури по-голяма 
яснота и да се подобри 
хармонизирането на европейската 
регулаторна рамка, и следователно да 
се подобри нейното прилагане, следва 
да се добави ново определение на 
„директна продажба“

Or. it

Изменение 104
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 11a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) За да се хармонизира между 
държавите членки прилагането на 
правилата за проследяване, 
съдържащи се в Регламент (ЕО) № 
1224/2009, следва да се добави 
определението за „директна 
продажба“;

Or. it
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Изменение 105
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му въздействие 
върху запасите е важно да се 
контролира дали риболовните дейности 
и усилия на по-малките кораби спазват 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. За целта е 
необходимо да се получават данни за 
местоположението им. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват всички 
риболовни кораби, включително тези 
с дължина под 12 метра. Що се 
отнася категорията от 12 метра, 
вече е възможно да се използват 
мобилни устройства, които са по-
евтини и лесни за употреба.

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му въздействие 
върху запасите е важно да се 
контролира дали риболовните дейности 
и усилия на по-малките кораби спазват 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. Независимо 
от това, за по-голямата част от 
крайбрежния непромишлен флот 
въвеждането на задължение да имат 
на борда си устройство за 
проследяване може да наложи 
непропорционална тежест върху 
техния риболовен капацитет. 
Следователно, на държавите членки се 
предоставя правомощието да 
освобождават корабите от 
крайбрежния непромишлен флот, 
които извършват риболовни рейсове с 
продължителност под 24 часа, от 
изискването да бъдат оборудвани с 
устройство за проследяване на борда. 
Освен това, съгласно принципа на 
пропорционалност, корабите, които 
оперират изключително във 
вътрешните води на държавата 
членка на знамето и физическите 
лица, които извършват риболов без 
плавателен съд, се освобождават от 
изискването за бордово устройство за 
проследяване. С цел да се гарантира 
адекватно ниво на контрол по 
отношение както на такива кораби, 
така и на физическите лица, 
държавите членки следва да 
наблюдават техните дейности като 
извършват регулярни инспекции.

Or. es
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Изменение 106
Елжбета Рафалска

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му 
въздействие върху запасите е важно 
да се контролира дали риболовните 
дейности и усилия на по-малките 
кораби спазват правилата на общата 
политика в областта на 
рибарството. За целта е необходимо 
да се получават данни за 
местоположението им. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват всички 
риболовни кораби, включително тези 
с дължина под 12 метра. Що се отнася 
категорията от 12 метра, вече е 
възможно да се използват мобилни 
устройства, които са по-евтини и 
лесни за употреба.

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
За малки риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра задължението 
за водене на риболовен дневник или за 
попълване на декларация за 
разтоварване би представлявало 
непропорционална тежест по 
отношение на техния риболовен 
капацитет. 

Or. en

Изменение 107
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му въздействие 
върху запасите е важно да се 
контролира дали риболовните дейности 

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му въздействие 
върху запасите е важно да се 
контролира дали риболовните дейности 
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и усилия на по-малките кораби спазват 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. За целта е 
необходимо да се получават данни за 
местоположението им. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват всички 
риболовни кораби, включително тези с 
дължина под 12 метра. Що се отнася 
категорията от 12 метра, вече е 
възможно да се използват мобилни 
устройства, които са по-евтини и лесни 
за употреба.

и усилия на по-малките кораби спазват 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. За целта е 
необходимо да се получават данни за 
местоположението им. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват всички 
риболовни кораби, включително тези с 
дължина под 12 метра. Що се отнася до 
категорията от 12 метра, вече е 
възможно да се използват мобилни 
устройства, които са по-евтини и лесни 
за употреба. Във всеки случай, 
прилагането на тези мерки не трябва 
да води до непоносима тежест за 
флота, особено на непромишления 
флот, и трябва да позволява 
възможности за подпомагане от 
Европейския фонд за морско дело и 
рибарство.

Or. en

Изменение 108
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Дребномащабният риболов 
играе важна роля в Съюза — от 
биологична, икономическа и социална 
гледна точка. Предвид евентуалното му 
въздействие върху запасите е важно да 
се контролира дали риболовните 
дейности и усилия на по-малките 
кораби спазват правилата на общата 
политика в областта на рибарството. За 
целта е необходимо да се получават 
данни за местоположението им. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват всички 
риболовни кораби, включително тези 
с дължина под 12 метра. Що се 
отнася категорията от 12 метра, 

(12) Риболовът играе важна роля в 
Съюза — от биологична, икономическа 
и социална гледна точка. Предвид 
евентуалното му въздействие върху 
запасите е важно да се контролира дали 
риболовните дейности и усилия на 
корабите спазват правилата на общата 
политика в областта на рибарството. За 
целта е необходимо да се получават 
данни за местоположението им. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват риболовните 
кораби с дължина 15 метра или 
повече.
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вече е възможно да се използват 
мобилни устройства, които са по-
евтини и лесни за употреба.

Or. it

Изменение 109
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му въздействие 
върху запасите е важно да се 
контролира дали риболовните дейности 
и усилия на по-малките кораби спазват 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. За целта е 
необходимо да се получават данни за 
местоположението им. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват всички 
риболовни кораби, включително тези с 
дължина под 12 метра. Що се отнася 
категорията от 12 метра, вече е 
възможно да се използват мобилни 
устройства, които са по-евтини и 
лесни за употреба.

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му въздействие 
върху запасите е важно да се 
контролира дали риболовните дейности 
и усилия на по-малките кораби спазват 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. За целта е 
необходимо да се получават данни за 
местоположението им, при условие че 
това не води до нови или по-високи 
разходи за операторите. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват всички 
риболовни кораби, включително тези с 
дължина под 12 метра, посредством 
евтини и лесни за използване 
устройства, като например мобилни 
устройства.

Or. it

Изменение 110
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 12
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му въздействие 
върху запасите е важно да се 
контролира дали риболовните дейности 
и усилия на по-малките кораби спазват 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. За целта е 
необходимо да се получават данни за 
местоположението им. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват всички 
риболовни кораби, включително тези 
с дължина под 12 метра. Що се отнася 
категорията от 12 метра, вече е 
възможно да се използват мобилни 
устройства, които са по-евтини и лесни 
за употреба.

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му въздействие 
върху запасите е важно да се 
контролира дали риболовните дейности 
и усилия на по-малките кораби спазват 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. За целта 
следва да е възможно за държавите 
членки да изискват от риболовните 
кораби с обща дължина под 12 метра да 
са оборудвани с устройство, което 
дава възможност корабът да бъде 
автоматично локализиран, например 
използвайки мобилни устройства, които 
са по-евтини и лесни за употреба.

Or. bg

Изменение 111
Клаудия Монтейро де Агияр

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му въздействие 
върху запасите е важно да се 
контролира дали риболовните дейности 
и усилия на по-малките кораби спазват 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. За целта е 
необходимо да се получават данни за 
местоположението им. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват всички 
риболовни кораби, включително тези с 

(12) Дребномащабният риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид евентуалното му въздействие 
върху запасите е важно да се 
контролира дали риболовните дейности 
и усилия на по-малките кораби спазват 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. За целта е 
необходимо да се получават данни за 
местоположението им. Затова 
държавите членки трябва да са в 
състояние да проследяват всички 
риболовни кораби, включително тези с 
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дължина под 12 метра. Що се отнася 
категорията от 12 метра, вече е 
възможно да се използват мобилни 
устройства, които са по-евтини и лесни 
за употреба.

дължина под 12 метра. Що се отнася до 
категорията под 12 метра, ще бъде 
възможно да се използват мобилни 
устройства, които са по-евтини и по-
лесни за употреба.

Or. pt

Изменение 112
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Съображение 12a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12а) Дребномащабният риболов 
играе важна роля в Съюза — от 
биологична, икономическа и социална 
гледна точка. Предвид евентуалното 
му въздействие върху запасите е 
важно да се контролира дали 
риболовните дейности и усилия на по-
малките кораби спазват правилата 
на общата политика в областта на 
рибарството. За целта е необходимо 
да се получават данни за 
местоположението на тези 
риболовни кораби. Затова държавите 
членки трябва да са в състояние да 
проследяват риболовните кораби с 
дължина по-малка от 15 метра, 
които доброволно решат да се 
оборудват с мобилни устройства, 
които в момента са по-евтини и по-
лесни за използване. Разходите, 
свързани с покупката и поддръжката 
на тези устройства, се поемат от 
ЕФМДР, за да не бъдат в тежест на 
риболовните компании.

Or. it

Обосновка

Въвеждането на система за контрол на местоположението за плавателни средства 
с дължина, по-малка от 15 метра, представлява нова мярка. Затова се счита за 
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необходимо да се изключи задължителният характер и да се остави възможността 
за доброволно оборудване с такива устройства, които ще бъдат финансирани чрез 
ЕФМДР.

Изменение 113
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 
2015/812 на Европейския парламент и 
на Съвета 31 с цел някои от 
разпоредбите му да се приведат в 
съответствие със задължението за 
разтоварване, определено в член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. С цел 
адекватен контрол на задължението 
за разтоварване е необходимо 
определен процент от риболовните 
кораби да бъдат снабдени, въз основа 
на оценка на риска, с електронни 
устройства за наблюдение за 
непрекъснат запис, включително 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се 
допълват с такива от други 
електронни устройства за 
наблюдение. Данните от тях, 
включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за 
контрол на съответствието със 
задължението за разтоварване в 
открито море. Материалите от 
вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се 
отнасят само за уредите и частите 
от корабите, където на борда се 
натоварват, обработват и 
съхраняват продукти от риболов. 

заличава се



PE650.701v02-00 18/182 AM\1205706BG.docx

BG

Тези материали следва да се записват 
на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите 
членки или инспекторите на Съюза 
при поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит.
__________________
31Регламент (ЕО) № 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) №  850/98, (ЕО) № 
2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 
1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 
2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета, и Регламенти (ЕО) № 
1379/2013 и (ЕО) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на задължението за 
разтоварване на сушата и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1434/98 на 
Съвета (ОВ L 133, 29.5.2015 г., стр. 1).

Or. it

Изменение 114
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 
2015/812 на Европейския парламент и 
на Съвета 31 с цел някои от 
разпоредбите му да се приведат в 
съответствие със задължението за 
разтоварване, определено в член 15 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. С цел 
адекватен контрол на задължението 
за разтоварване е необходимо 
определен процент от риболовните 
кораби да бъдат снабдени, въз основа 
на оценка на риска, с електронни 

заличава се
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устройства за наблюдение за 
непрекъснат запис, включително 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се 
допълват с такива от други 
електронни устройства за 
наблюдение. Данните от тях, 
включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за 
контрол на съответствието със 
задължението за разтоварване в 
открито море. Материалите от 
вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се 
отнасят само за уредите и частите 
от корабите, където на борда се 
натоварват, обработват и 
съхраняват продукти от риболов. 
Тези материали следва да се записват 
на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите 
членки или инспекторите на Съюза 
при поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит.
__________________
31Регламент (ЕО) № 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) №  850/98, (ЕО) № 
2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 
1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 
2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета, и Регламенти (ЕО) № 
1379/2013 и (ЕО) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на задължението за 
разтоварване на сушата и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1434/98 на 
Съвета (ОВ L 133, 29.5.2015 г., стр. 1).

Or. it
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Обосновка

Използването на вътрешни системи за видеонаблюдение е сложно и трудно 
осъществимо, особено при малките средиземноморски риболовни кораби и предвид 
обичайната дейност в този басейн. За МСП и по-специално тези, които притежават 
лодки с по-малък тонаж, които извършват дребномащабни риболовни дейности 
(често управлявани с минимални начини и средства), се очакват проблеми с 
адаптацията към новите технологии, без конкретна подкрепа на политиките за 
подкрепа на иновациите.

Изменение 115
Франс Жаме

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 
на Европейския парламент и на 
Съвета31 с цел някои от разпоредбите 
му да се приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент 
(ЕС) № 1380/2013. С цел адекватен 
контрол на задължението за 
разтоварване е необходимо определен 
процент от риболовните кораби да 
бъдат снабдени, въз основа на оценка 
на риска, с електронни устройства за 
наблюдение за непрекъснат запис, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се 
допълват с такива от други 
електронни устройства за 
наблюдение. Данните от тях, 
включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за 
контрол на съответствието със 
задължението за разтоварване в 
открито море. Материалите от 
вътрешната система за 

заличава се
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видеонаблюдение следва да се 
отнасят само за уредите и частите 
от корабите, където на борда се 
натоварват, обработват и 
съхраняват продукти от риболов. 
Тези материали следва да се записват 
на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите 
членки или инспекторите на Съюза 
при поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит.
__________________
31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) 
№ 1379/2013 и (ЕС) № 1380/2013 на 
Европейския парламент и на Съвета 
по отношение на задължението за 
разтоварване на сушата и за отмяна 
на Регламент (ЕО) № 1434/98 на 
Съвета (ОВ L 133, 29.5.2015 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 116
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 



PE650.701v02-00 22/182 AM\1205706BG.docx

BG

на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат снабдени, 
въз основа на оценка на риска, с 
електронни устройства за наблюдение 
за непрекъснат запис, включително 
вътрешни системи за видеонаблюдение. 
Данните от вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се 
допълват с такива от други 
електронни устройства за 
наблюдение. Данните от тях, 
включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за 
контрол на съответствието със 
задължението за разтоварване в 
открито море.Материалите от 
вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит. 

на задължението за разтоварване 
държавите членки могат да 
разполагат контролиращи 
наблюдатели на борда на 
риболовните кораби, плаващи под 
тяхно знаме, за да надзирават 
риболова, който е предмет на 
задължението за разтоварване. 
Всички разноски, породени от 
дейността на контролиращите 
наблюдатели в рамките на този 
режим, се поемат от държавите 
членки на знамето. Държавите 
членки не могат да прехвърлят тези 
разноски, напълно или частично, 
върху операторите на риболовните 
кораби, плаващи под тяхно знаме и 
участващи в съответните риболовни 
дейности. Освен това, определен брой 
от риболовните кораби могат да бъдат 
снабдени с електронни устройства за 
наблюдение за непрекъснат запис, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Въвеждането на 
технологията за вътрешните системи 
за видеонаблюдение следва да бъде 
доброволно и свързано със 
стимулиране, което ще бъде 
определено от компетентния орган 
или временно въведено от 
компетентния орган на 
задължителна основа за плавателни 
съдове, които са извършили две или 
повече сериозни нарушения, 
представляващи сериозно нарушаване 
на правилата, установени в член 15 
от ОПОР. Записите от вътрешната 
система за видеонаблюдение остават 
притежание на собственика на 
риболовния кораб през цялото време и 
се ограничават до такелажа и частите 
от корабите, където на борда се вземат, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези записи следва да се 
правят на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поискване, най-вече в контекст 
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инспекция, разследване или одит. 
Компетентните органи прилагат 
защитни мерки и гарантират 
поверителността и 
неприкосновеността на личния 
живот на предприятията през целия 
процес.

__________________ __________________
31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

Or. es

Изменение 117
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат снабдени, 
въз основа на оценка на риска, с 
електронни устройства за наблюдение 

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат снабдени, 
въз основа на оценка на риска, с 
неинвазивни електронни устройства за 
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за непрекъснат запис, включително 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се 
допълват с такива от други 
електронни устройства за 
наблюдение. Данните от тях, 
включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за 
контрол на съответствието със 
задължението за разтоварване в 
открито море. Материалите от 
вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се 
отнасят само за уредите и частите 
от корабите, където на борда се 
натоварват, обработват и 
съхраняват продукти от риболов. Тези 
материали следва да се записват на 
локален носител и да се предоставят 
изключително на длъжностните лица в 
държавите членки или инспекторите на 
Съюза при поисквания най-вече в 
контекст инспекция, разследване или 
одит.

наблюдение, като системите на 
датчиците за риболовна дейност или 
за оценка на масата на улова, за да 
може да се оцени разликата между 
теглото на улова и теглото на 
разтоварените продукти. Тези 
системи следва да правят записи на 
локален носител, които да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поискване, най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит. Те 
предлагат по-малко инвазивна 
алтернатива на вътрешната 
система за видеонаблюдение, която 
зачита правото на работниците, 
Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на 
Съвета31а (Общ регламент относно 
защитата на данните), 
законодателствата на държавите 
членки и Резолюция на Европейския 
парламент от 25 октомври 2016 г.: 
Как да се стандартизира контролът 
върху риболова в Европа?, 
(2015/2093(INI))31б, която се 
противопоставя на всякаква 
задължителна система за 
видеонаблюдение на борда.

__________________ __________________
31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).
31а Регламент (ЕС) 2016/679 на 
Европейския парламент и на Съвета 
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от 27 април 2016 г. относно 
защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични 
данни и относно свободното 
движение на такива данни и за 
отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ 
регламент относно защитата на 
данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).
31б Приети текстове , 
P8_TA(2016)0407.

Or. en

Изменение 118
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат снабдени, 
въз основа на оценка на риска, с 
електронни устройства за наблюдение 
за непрекъснат запис, включително 
вътрешни системи за видеонаблюдение. 
Данните от вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се 
допълват с такива от други 
електронни устройства за 
наблюдение. Данните от тях, 
включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за контрол 
на съответствието със задължението за 

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат снабдени, 
въз основа на оценка на риска, с 
електронни системи за наблюдение, 
като например вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Данните от тях ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за контрол 
на съответствието със задължението за 
разтоварване в открито море. 
Материалите от електронните 
системи за наблюдение следва да се 
отнасят само за уредите и частите от 
корабите, където на борда се 
натоварват, обработват и съхраняват 
продукти от риболов. Тези материали 
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разтоварване в открито море. 
Материалите от вътрешната система 
за видеонаблюдение следва да се 
отнасят само за уредите и частите от 
корабите, където на борда се 
натоварват, обработват и съхраняват 
продукти от риболов. Тези материали 
следва да се записват на локален 
носител и да се предоставят 
изключително на длъжностните лица в 
държавите членки или инспекторите на 
Съюза при поисквания най-вече в 
контекст на инспекция, разследване или 
одит.

следва да се записват на локален 
носител и да се предоставят 
изключително на длъжностните лица в 
държавите членки или инспекторите на 
Съюза при поисквания най-вече в 
контекст на инспекция, разследване или 
одит.Тези електронни системи за 
наблюдение гарантират основните 
права на екипажа на опазване на 
личния живот и на защита на 
данните. Пет години след влизането в 
сила на Съвета и на Европейския 
парламент следва да бъде 
предоставен доклад за ефективното 
изпълнение на контрола за спазване 
на задължението за разтоварване от 
електронните системи за 
наблюдение, както и за приноса им за 
постигането на максимален устойчив 
добив от съответните запаси. 
Предвижда се преразглеждане на 
мерките седем години след 
прилагането им.

__________________ __________________
31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

Or. fr

Изменение 119
Рафаеле Станканели

Предложение за регламент
Съображение 14
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета 31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат 
снабдени, въз основа на оценка на 
риска, с електронни устройства за 
наблюдение за непрекъснат запис, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се 
допълват с такива от други 
електронни устройства за 
наблюдение. Данните от тях, 
включително от вътрешните системи за 
видеонаблюдение, ще осигуряват на 
длъжностните лица на държавите 
членки средства за контрол на 
съответствието със задължението за 
разтоварване в открито море. 
Материалите от вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит.

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета 31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване, 
държавите членки ще могат да 
използват серия от електронни 
инструменти за мониторинг и 
наблюдение, които да бъдат 
инсталирани върху определен процент 
от риболовните кораби, с обща площ 
над 32 метра. Възможността за 
инсталиране на вътрешни системи за 
видеонаблюдение ще се извършва на 
доброволен принцип и въз основа на 
оценка на риска. Разходите за 
инсталиране на всяко устройство за 
управление няма да бъдат 
отговорност на собствениците на 
плавателните съдове. Данните от тях, 
включително от вътрешните системи за 
видеонаблюдение, ще осигуряват на 
длъжностните лица на държавите 
членки средства за контрол на 
съответствието със задължението за 
разтоварване в открито море. 
Материалите от вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекста на 
инспекция, разследване или одит, при 
спазване на всички разпоредби 
относно защитата на 
неприкосновеността на личния 
живот и обработката на лични 
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данни. Освен това данните няма да 
бъдат обект на пазарен анализ или 
обработени за търговски цели.

__________________ __________________
31Регламент (ЕО) № 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 
2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 
1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 
2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета, и Регламенти (ЕО) № 1379/2013 
и (ЕО) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

31Регламент (ЕО) № 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 
2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 
1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 
2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета, и Регламенти (ЕО) № 1379/2013 
и (ЕО) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

Or. it

Изменение 120
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат снабдени, 
въз основа на оценка на риска, с 
електронни устройства за наблюдение 
за непрекъснат запис, включително 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Данните от 
вътрешните системи за 

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да помещават 
наблюдатели на борда си или да бъдат 
снабдени с електронни системи за 
наблюдение. Те може да включват 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение, които, предвид 
особено инвазивното си естество, 
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видеонаблюдение могат да се 
допълват с такива от други 
електронни устройства за 
наблюдение. Данните от тях, 
включително от вътрешните системи за 
видеонаблюдение, ще осигуряват на 
длъжностните лица на държавите 
членки средства за контрол на 
съответствието със задължението за 
разтоварване в открито море. 
Материалите от вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит.

могат да бъдат въведени доброволно, 
заедно със стимули, или 
задължително за определени 
нарушители на правилата относно 
задължението за разтоварване. 
Данните от тях, включително от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение, ще осигуряват на 
длъжностните лица на държавите 
членки средства за контрол на 
съответствието със задължението за 
разтоварване в открито море. 
Материалите от вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов, като същевременно по всяко 
време зачитат правото на личен 
живот на екипажа. Тези материали 
следва да се записват на локален 
носител и да се предоставят 
изключително на длъжностните лица в 
държавите членки или инспекторите на 
Съюза при поисквания най-вече в 
контекст инспекция, разследване или 
одит.

__________________ __________________
31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

Or. es
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Изменение 121
Ружа Томашич

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат снабдени, 
въз основа на оценка на риска, с 
електронни устройства за наблюдение 
за непрекъснат запис, включително 
вътрешни системи за видеонаблюдение. 
Данните от вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се допълват 
с такива от други електронни 
устройства за наблюдение. Данните от 
тях, включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за контрол 
на съответствието със задължението за 
разтоварване в открито море. 
Материалите от вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит.

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат снабдени, 
въз основа на оценка на риска, с 
електронни устройства за наблюдение 
за непрекъснат запис, включително 
вътрешни системи за видеонаблюдение. 
Въвеждането на технологията за 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение следва да бъде 
доброволно. Данните от вътрешните 
системи за видеонаблюдение могат да 
се допълват с такива от други 
електронни устройства за наблюдение. 
Данните от тях, включително от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение, ще осигуряват на 
длъжностните лица на държавите 
членки средства за контрол на 
съответствието със задължението за 
разтоварване в открито море. 
Материалите от вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекст 
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инспекция, разследване или одит.

__________________ __________________
31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

Or. en

Обосновка

Въвеждането на технологията за вътрешните системи за видеонаблюдение не следва 
да има задължителен характер, тъй като с нея са свързани редица технически, 
правни и етични въпроси, за които все още няма подходящ отговор.

Изменение 122
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета 31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат 
снабдени, въз основа на оценка на 
риска, с електронни устройства за 

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета 31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо да се предвиди 
употребата на електронни устройства 
за наблюдение за непрекъснат запис, 
включително вътрешни системи за 
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наблюдение за непрекъснат запис, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се 
допълват с такива от други 
електронни устройства за 
наблюдение. Данните от тях, 
включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за 
контрол на съответствието със 
задължението за разтоварване в 
открито море. Материалите от 
вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит.

видеонаблюдение, на борда на някои 
риболовни кораби. Въвеждането на 
тези вътрешни системи за 
видеонаблюдение трябва да се 
извърши на задължителен принцип и 
с ограничен срок за изпълнение, като 
спомагателна санкция за тези кораби, 
които са извършили две или повече 
сериозни нарушения на правилата за 
задължение за разтоварване, посочени 
в член 15 от Регламент (ЕС) № 
1380/2013. Материалите от вътрешната 
система за видеонаблюдение следва да 
принадлежат на собствениците на 
корабите и да се отнасят само за 
уредите и частите от корабите, където 
на борда се натоварват, обработват и 
съхраняват продукти от риболов. Тези 
материали следва да се записват на 
локален носител и да се предоставят 
изключително на длъжностните лица в 
държавите членки или инспекторите на 
Съюза при поисквания най-вече в 
контекст инспекция, разследване или 
одит. Компетентните органи следва 
да гарантират поверителността на 
съдържанието на видеозаписите.

__________________ __________________
31Регламент (ЕО) № 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 
2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 
1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 
2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета, и Регламенти (ЕО) № 1379/2013 
и (ЕО) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

31Регламент (ЕО) № 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 
2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 
1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 
2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета, и Регламенти (ЕО) № 1379/2013 
и (ЕО) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

Or. it
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Изменение 123
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат 
снабдени, въз основа на оценка на 
риска, с електронни устройства за 
наблюдение за непрекъснат запис, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се допълват 
с такива от други електронни 
устройства за наблюдение. Данните от 
тях, включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за контрол 
на съответствието със задължението за 
разтоварване в открито море. 
Материалите от вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит.

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби с обща дължина 
над 12 метра, въз основа на оценка на 
риска, с електронни устройства за 
наблюдение за непрекъснат запис, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се допълват 
с такива от други електронни 
устройства за наблюдение. Данните от 
тях, включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 
държавите членки средства за контрол 
на съответствието със задължението за 
разтоварване в открито море. 
Материалите от вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит. 

__________________ __________________
31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
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Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 
2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 
1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 
2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 29.5.2015 
г., стр. 1).

Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 
2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) № 
1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) № 
2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 
1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 29.5.2015 
г., стр. 1).

Or. bg

Изменение 124
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Съображение 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване е 
необходимо определен процент от 
риболовните кораби да бъдат снабдени, 
въз основа на оценка на риска, с 
електронни устройства за наблюдение 
за непрекъснат запис, включително 
вътрешни системи за видеонаблюдение. 
Данните от вътрешните системи за 
видеонаблюдение могат да се 
допълват с такива от други 
електронни устройства за 
наблюдение. Данните от тях, 
включително от вътрешните 
системи за видеонаблюдение, ще 
осигуряват на длъжностните лица на 

(14) Регламент (ЕО) № 1224/2009 се 
изменя чрез Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета31 с 
цел някои от разпоредбите му да се 
приведат в съответствие със 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013. С цел адекватен контрол 
на задължението за разтоварване 
държавите членки могат да 
разполагат контролиращи 
наблюдатели на борда на риболовните 
кораби, плаващи под тяхно знаме, за 
да упражняват мониторинг върху 
риболова, който е предмет на 
задължението за разтоварване. Освен 
това, риболовните кораби могат да 
бъдат снабдени с електронни устройства 
за наблюдение за непрекъснат запис, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение. Въвеждането на 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение следва да бъде или 
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държавите членки средства за 
контрол на съответствието със 
задължението за разтоварване в 
открито море. Материалите от 
вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит.

доброволно, или свързано със 
стимулиране. Материалите от 
вътрешната система за 
видеонаблюдение следва да се отнасят 
само за уредите и частите от корабите, 
където на борда се натоварват, 
обработват и съхраняват продукти от 
риболов. Тези материали следва да се 
записват на локален носител и да се 
предоставят изключително на 
длъжностните лица в държавите членки 
или инспекторите на Съюза при 
поисквания най-вече в контекст 
инспекция, разследване или одит.

__________________ __________________
31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

31 Регламент (ЕС) 2015/812 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2015 г. за изменение на 
Регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) 
№ 2187/2005, (ЕО) № 1967/2006, (ЕО) 
№ 1098/2007, (ЕО) № 254/2002, (ЕО) 
№ 2347/2002 и (ЕО) № 1224/2009 на 
Съвета и Регламенти (ЕС) № 1379/2013 
и (ЕС) № 1380/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета по отношение на 
задължението за разтоварване на сушата 
и за отмяна на Регламент (ЕО) 
№ 1434/98 на Съвета (ОВ L 133, 
29.5.2015 г., стр. 1).

Or. en

Изменение 125
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 14a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) Трябва да се даде възможност 
на риболовните кораби да се 
оборудват на доброволен принцип с 
вътрешни системи за 
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видеонаблюдение. В този случай 
трябва да се осигурят специални 
предимства, като например 
заличаване на точки.

Or. it

Изменение 126
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Съображение 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) За да се постигнат целите на 
общата политика в областта на 
рибарството, надеждността и 
цялостното събиране на данни относно 
улова са от изключително значение.

(15) За да се постигнат целите на 
общата политика в областта на 
рибарството, надеждността и 
цялостното събиране на данни относно 
улова, както и първите положителни 
резултати от тестовете с 
автоматично разпознаване на 
изображения в цялостната 
документация за рибарството, са от 
изключително значение.

Or. en

Изменение 127
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Съображение 15a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15a) Успоредно с постигането на 
целите на общата политика в 
областта на рибарството, следва да 
се обърне надлежно внимание на 
хуманното отношение към 
животните, в съответствие с 
член 13 от Договора за 
функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) и, където е 
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целесъобразно, на безопасността на 
храните и фуражите, и здравето на 
животните.

Or. en

Изменение 128
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Изпращането на регистрационни 
данни за улова на хартиен носител 
доведе до непълно и ненадеждно 
отчитане и в крайна сметка — до 
неадекватно отчитане на улова от страна 
на операторите пред държавите членки 
и от държавите членки пред Комисията 
и затрудни обмена на информация 
между държавите членки. Затова се 
смята, че е необходимо капитаните да 
записват данни за улова в цифров вид и 
да ги изпращам по електронен път, най-
вече що се касае до риболовните 
дневници, декларациите за 
трансбордиране и декларациите за 
разтоварване.

(16) Изпращането на регистрационни 
данни за улова на хартиен носител 
доведе до непълно и ненадеждно 
отчитане и в крайна сметка — до 
неадекватно отчитане на улова от страна 
на операторите пред държавите членки 
и от държавите членки пред Комисията 
и затрудни обмена на информация 
между държавите членки. Затова се 
смята, че е необходимо капитаните на 
плавателните съдове с обща дължина 
над 10 метра да записват данните за 
улова в цифров вид и да ги изпращат 
по електронен път, най-вече що се касае 
до риболовните дневници, декларациите 
за трансбордиране и декларациите за 
разтоварване. Тези дейности не трябва 
да водят до допълнителни разходи за 
риболовните дружества и не трябва 
да пречат на риболовните дейности.

Or. it

Обосновка

Счита се, че плавателните съдове с дължина под 10 метра следва да бъдат 
освободени от задължението за водене на електронен регистър на улова. Освен това 
такова устройство не трябва по никакъв начин да се превръща във финансова 
тежест или да води до допълнителна работа за риболовните оператори, поради 
което разходът за него следва да бъде поет от ЕФМДР.
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Изменение 129
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Изпращането на регистрационни 
данни за улова на хартиен носител 
доведе до непълно и ненадеждно 
отчитане и в крайна сметка — до 
неадекватно отчитане на улова от страна 
на операторите пред държавите членки 
и от държавите членки пред Комисията 
и затрудни обмена на информация 
между държавите членки. Затова се 
смята, че е необходимо капитаните да 
записват данни за улова в цифров вид и 
да ги изпращам по електронен път, най-
вече що се касае до риболовните 
дневници, декларациите за 
трансбордиране и декларациите за 
разтоварване.

(16) Изпращането на регистрационни 
данни за улова на хартиен носител 
доведе до непълно и ненадеждно 
отчитане и в крайна сметка — до 
неадекватно отчитане на улова от страна 
на операторите пред държавите членки 
и от държавите членки пред Комисията 
и затрудни обмена на информация 
между държавите членки. Затова се 
смята, че е необходимо капитаните да 
записват данни за улова в цифров вид и 
да ги изпращат по електронен път, най-
вече що се касае до риболовните 
дневници, декларациите за 
трансбордиране и декларациите за 
разтоварване. Изпращането на данни 
за улова на хартиен носител трябва 
да остане възможно на допълнителен 
принцип за риболовните кораби с 
дължина под 10 метра.

Or. it

Изменение 130
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Изпращането на регистрационни 
данни за улова на хартиен носител 
доведе до непълно и ненадеждно 
отчитане и в крайна сметка — до 
неадекватно отчитане на улова от страна 
на операторите пред държавите членки 
и от държавите членки пред Комисията 
и затрудни обмена на информация 

(16) Изпращането на регистрационни 
данни за улова на хартиен носител 
доведе до непълно и ненадеждно 
отчитане и в крайна сметка — до 
неадекватно отчитане на улова от страна 
на операторите пред държавите членки 
и от държавите членки пред Комисията 
и затрудни обмена на информация 
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между държавите членки. Затова се 
смята, че е необходимо капитаните да 
записват данни за улова в цифров вид и 
да ги изпращам по електронен път, най-
вече що се касае до риболовните 
дневници, декларациите за 
трансбордиране и декларациите за 
разтоварване.

между държавите членки. Затова се 
смята, че е необходимо капитаните на 
риболовните кораби с обща дължина 
над 12 метра да записват данни за 
улова в цифров вид и да ги изпращам по 
електронен път, най-вече що се касае до 
риболовните дневници, декларациите за 
трансбордиране и декларациите за 
разтоварване. 

Or. bg

Изменение 131
Франс Жаме

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Липсата на задължения за 
докладване за улова от страна на 
капитаните на корабите с дължина 
под 10 м доведе до непълнота и 
ненадеждност на данните за тази 
категория кораби, тъй като 
събирането на данни за тях се 
основаваше на планове за вземане на 
проби. Затова е важно всички 
риболовни кораби без оглед на размера 
си да бъдат задължени да докладват 
за улова. Така правилата ще се 
опростят и ще се подобрят 
съответствието и мерките за 
контрол.

заличава се

Or. fr

Изменение 132
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Съображение 17
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Липсата на задължения за 
докладване за улова от страна на 
капитаните на корабите с дължина 
под 10 м доведе до непълнота и 
ненадеждност на данните за тази 
категория кораби, тъй като 
събирането на данни за тях се 
основаваше на планове за вземане на 
проби. Затова е важно всички 
риболовни кораби без оглед на размера 
си да бъдат задължени да докладват 
за улова. Така правилата ще се 
опростят и ще се подобрят 
съответствието и мерките за 
контрол.

заличава се

Or. es

Изменение 133
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) Липсата на задължения за 
докладване за улова от страна на 
капитаните на корабите с дължина 
под 10 м доведе до непълнота и 
ненадеждност на данните за тази 
категория кораби, тъй като 
събирането на данни за тях се 
основаваше на планове за вземане на 
проби. Затова е важно всички 
риболовни кораби без оглед на размера 
си да бъдат задължени да докладват 
за улова. Така правилата ще се 
опростят и ще се подобрят 
съответствието и мерките за 
контрол.

заличава се

Or. it
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Обосновка

Счита се, че плавателните съдове с дължина под 10 метра следва да бъдат 
освободени от задължението за водене на регистър на улова, тъй като това би 
довело до прекомерна бюрокрация, разходи и затруднения в управлението поради 
малките размери.

Изменение 134
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За корабите с дължина над 12 м 
е важно информацията в дневниците да 
стане по-точна и да включва данни за 
улова за всяко замятане или операция, 
тъй като това ще подобри 
ефективността на механизмите за 
контрол. При кораби с дължина под 
12 м следва да се опростят 
задълженията, свързани с попълването и 
подаването на дневника, като 
капитаните следва да са задължени да 
подават информацията от дневника само 
веднъж преди пристигане на 
пристанището.

(18) За корабите, които не 
извършват крайбрежен непромишлен 
риболов, е важно информацията в 
дневниците да стане по-точна и да 
включва данни за улова за всяко 
замятане или операция, тъй като това 
ще подобри ефективността на 
механизмите за контрол. Независимо 
от това, в някои случаи, свързани с 
крайбрежния непромишлен флот и 
риболова без плавателен съд, 
въвеждането на задължение за водене 
на бордови дневник може да наложи 
непропорционална тежест върху 
техния риболовен капацитет. С цел 
да се гарантира адекватно ниво на 
контрол по отношение на такива 
кораби, държавите членки следва да 
наблюдават техните дейности 
посредством план за статистически 
извадки. При кораби, принадлежащи 
към крайбрежния непромишлен флот 
и извършващи риболовни рейсове с 
продължителност над 24 часа, следва 
да се опростят задълженията, свързани с 
попълването и подаването на дневника, 
като капитаните следва да са задължени 
да подават информацията от дневника 
само веднъж в рамките на 12 часа от 
пристигане на пристанището.

Or. es
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Изменение 135
Иво Христов

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За корабите с дължина над 12 м е 
важно информацията в дневниците да 
стане по-точна и да включва данни за 
улова за всяко замятане или операция, 
тъй като това ще подобри 
ефективността на механизмите за 
контрол. При кораби с дължина под 12 
м следва да се опростят 
задълженията, свързани с 
попълването и подаването на 
дневника, като капитаните следва да 
са задължени да подават 
информацията от дневника само 
веднъж преди пристигане на 
пристанището.

(18) За корабите с дължина над 12 м е 
важно информацията в дневниците да 
стане по-точна и да включва данни за 
улова за всяко замятане или операция, 
тъй като това ще подобри 
ефективността на механизмите за 
контрол.

Or. bg

Изменение 136
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За корабите с дължина над 12 м е 
важно информацията в дневниците да 
стане по-точна и да включва данни за 
улова за всяко замятане или операция, 
тъй като това ще подобри 
ефективността на механизмите за 
контрол. При кораби с дължина под 
12 м следва да се опростят 
задълженията, свързани с попълването и 
подаването на дневника, като 
капитаните следва да са задължени да 

(18) За корабите с дължина над 12 м е 
важно информацията в дневниците да 
стане по-точна, тъй като това ще 
подобри ефективността на механизмите 
за контрол. При кораби с дължина под 
12 м следва да се опростят 
задълженията, свързани с попълването и 
подаването на дневника, като 
капитаните следва да са задължени да 
подават информацията от дневника само 
веднъж преди пристигане на 



AM\1205706BG.docx 43/182 PE650.701v02-00

BG

подават информацията от дневника само 
веднъж преди пристигане на 
пристанището.

пристанището. При кораби с дължина 
под 10 м тези задължения следва да се 
опростят допълнително и 
капитаните следва да са задължени 
да подават информацията от 
дневника само веднъж седмично.

Or. it

Изменение 137
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Съображение 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

(18) За корабите с дължина над 12 м е 
важно информацията в дневниците да 
стане по-точна и да включва данни за 
улова за всяко замятане или операция, 
тъй като това ще подобри 
ефективността на механизмите за 
контрол. При кораби с дължина под 
12 м следва да се опростят 
задълженията, свързани с попълването и 
подаването на дневника, като 
капитаните следва да са задължени да 
подават информацията от дневника само 
веднъж преди пристигане на 
пристанището.

(18) За корабите с дължина над 12 м е 
важно информацията в дневниците да 
стане по-точна и да включва данни за 
улова за всяко замятане или операция, 
тъй като това ще подобри 
ефективността на механизмите за 
контрол. При кораби с дължина между 
10 и 12 м следва да се опростят 
задълженията, свързани с попълването и 
подаването на дневника, като 
капитаните следва да са задължени да 
подават информацията от дневника само 
веднъж преди пристигане на 
пристанището.

Or. it

Изменение 138
Елжбета Рафалска

Предложение за регламент
Съображение 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

(19) Разпоредбите относно 
допустимото отклонение от 
вписаните в дневника оценки за 

заличава се
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количества риба, които са задържани 
на борда, следва да се изменят, така 
че да се съобразят с новите правила, 
свързани с отчитането в дневника на 
улов под 50 кг. Наред с това следва да 
се изменят разпоредбите относно 
допустимото отклонение с цел 
справяне с проблема с улова, който се 
разтоварва в несортиран вид.

Or. en

Изменение 139
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Когато риболовен кораб 
отпътува, той следва незабавно да 
започне да води електронен риболовен 
дневник, като за съответния риболовен 
рейс се задава уникален 
идентификационен номер. Този 
уникален идентификационен номер на 
риболовния рейс следва да фигурира в 
риболовния дневник, декларациите за 
трансбордиране и декларациите за 
разтоварване с цел подобряване на 
контрола и проверката на данните от 
страна на държавите членки, както и 
проследяемостта на продуктите от 
рибарство по веригата на доставки. С 
цел подобряване и опростяване на 
предаването на информация относно 
загубите на риболовни уреди към 
компетентните органи в държавите 
членки, във формата на риболовния 
дневник следва да се включи 
информация относно загубите на уреди.

(20) Когато риболовен кораб с 
дължина над 10 метра отпътува, той 
следва незабавно да започне да води 
електронен риболовен дневник, като за 
съответния риболовен рейс се задава 
уникален идентификационен номер. 
Този референтен номер на риболовния 
рейс следва да фигурира в риболовния 
дневник, декларациите за 
трансбордиране и декларациите за 
разтоварване с цел подобряване на 
контрола и проверката на данните от 
страна на държавите членки, както и 
проследяемостта на продуктите от 
рибарство по веригата на доставки. С 
цел подобряване и опростяване на 
предаването на информация относно 
загубите на риболовни уреди към 
компетентните органи в държавите 
членки, във формата на риболовния 
дневник следва да се включи 
информация относно загубите на уреди.

Or. it
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Обосновка

Счита се, че плавателните съдове с дължина под 10 метра следва да бъдат 
освободени от задължението за водене на електронен регистър на улова. 
Уточнението е в съответствие с изменението към съображение 16.

Изменение 140
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Съображение 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

(21) Уведомлението преди 
разтоварване дава възможност за по-
добър контрол от страна на 
длъжностните лица на спазването на 
правилата за регистрирането на улов и 
риболовни дейности. За да се подобри 
спазването на правилата относно 
регистрирането на улова, разпоредбите 
за предварителното уведомяване следва 
да се прилагат за всички кораби с 
дължина над 12 метра, а не само за 
риболовните кораби, извършващи 
целеви улов на запаси, които са в 
рамките на многогодишни планове.  
Държавите членки следва да имат право 
да определят по-кратък период за 
предварително уведомление за кораби, 
плаващи под знамето им, които 
оперират изключително в териториални 
води, стига това да не пречи на 
способността им да извършват 
инспекции на корабите при пристигане.

(21) Уведомлението преди 
разтоварване дава възможност за по-
добър контрол от страна на 
длъжностните лица на спазването на 
правилата за регистрирането на улов и 
риболовни дейности. За да се подобри 
спазването на правилата относно 
регистрирането на улова, разпоредбите 
за предварителното уведомяване следва 
да се прилагат за всички кораби, които 
не принадлежат към крайбрежния 
непромишлен флот, а не само за 
риболовните кораби, извършващи 
целеви улов на запаси, които са в 
рамките на многогодишни планове. 
Държавите членки следва да имат право 
да определят по-кратък период за 
предварително уведомление за кораби, 
плаващи под знамето им, които 
оперират изключително в териториални 
води или които принадлежат към 
крайбрежния непромишлен флот, 
стига това да не пречи на способността 
им да извършват инспекции на корабите 
при пристигане.

Or. es

Изменение 141
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера
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Предложение за регламент
Съображение 24

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Следва да се опростят правилата 
относно изпращането до Комисията на 
обобщени данни за улова и риболовните 
усилия чрез определяне на една дата за 
изпращане за всички.

(24) Следва да се опростят правилата 
относно изпращането до Комисията на 
обобщени данни за улова и риболовните 
усилия чрез определяне на една дата за 
изпращане за всички. Тези данни не 
могат да се използват за търговски 
цели.

Or. en

Изменение 142
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Габриел Мато, Берт-Ян Ройсен, Ян 
Хойтема

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да се актуализират 
разпоредбите относно риболовния 
капацитет, така че да се позовават на 
Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(26) Следва да се актуализират 
разпоредбите относно риболовния 
капацитет, така че да се позовават на 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. 
Параметрите за брутния тонаж 
(GT) и мощността на двигателя 
(KW), които се използват за 
измерване на риболовния капацитет, 
следва да бъдат преразгледани и при 
необходимост заменени, в 
съответствие с точността, 
пригодността и относимостта 
спрямо риболовния флот на ЕС, за да 
се даде възможност на ОПОР да 
допринася за подобряване на 
безопасността и условията на труд 
на риболовните оператори.

Or. en

Обосновка

Непрекъснатото измерване на мощността на двигателя е сложно от техническа 
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гледна точка, както и потенциално много скъпо. Всяка система за мониторинг на 
мощността на двигателя трябва да бъде рентабилна преди да бъде въведена и следва 
да се осигурят потенциални средства за финансиране посредством ЕФМДР. Въпреки 
това, измерванията на брутния тонаж (GT) и мощността на двигателя (KW) не са 
подходящи за изразяване и измерване на риболовния натиск на всички риболовни 
флотове.

Изменение 143
Ружа Томашич

Предложение за регламент
Съображение 26

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26) Следва да се актуализират 
разпоредбите относно риболовния 
капацитет, така че да се позовават на 
Регламент (ЕС) № 1380/2013.

(26) Следва да се актуализират 
разпоредбите относно риболовния 
капацитет, така че да се позовават на 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. 
Параметрите за брутния тонаж 
(GT) и мощността на двигателя 
(KW), които се използват за 
измерване на риболовния капацитет, 
следва да бъдат преразгледани и при 
необходимост заменени, в 
съответствие с точността, 
пригодността и относимостта 
спрямо риболовния флот на ЕС, за да 
се даде възможност на ОПОР да 
допринася за подобряване на 
безопасността и условията на труд 
на риболовните оператори.

Or. en

Обосновка

Измерванията на брутния тонаж (GT) и мощността на двигателя (KW) не са 
подходящи за изразяване и измерване на риболовния натиск на всички риболовни 
флотове. В допълнение към това, определянето и ограничаването на риболовния 
капацитет само според тези две променливи често блокира така необходимите 
инвестиции за подобряване на безопасността и условията на труд на борда, за които 
ОПОР следва да допринесе.
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Изменение 144
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Следва да се опростят 
разпоредбите относно проверката на 
тонажа на риболовните кораби за целите 
на контрола на риболовния капацитет, а 
разпоредбите относно проверката на 
мощността на двигателя — да се 
изяснят. Ако риболовни кораби, 
оборудвани с активни риболовни уреди, 
работят с двигатели с мощност над 
посочената в регистрацията им, не може 
да се гарантира съответствие с 
границите за капацитета, определени с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. Затова е 
важно да се контролира ефективно 
мощността на двигателя на риболовните 
кораби, оборудвани с активни 
риболовни уреди, чрез устройства за 
непрекъснато следене на мощността на 
двигателя.

(27) Следва да се опростят 
разпоредбите относно проверката на 
тонажа на риболовните кораби за целите 
на контрола на риболовния капацитет, а 
разпоредбите относно проверката на 
мощността на двигателя — да се 
изяснят. Ако риболовни кораби, 
оборудвани с активни риболовни уреди, 
работят с двигатели с мощност над 
посочената в регистрацията им, не може 
да се гарантира съответствие с 
границите за капацитета, определени с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. Затова е 
важно да се контролира ефективно 
мощността на двигателя на риболовните 
кораби, оборудвани с активни 
риболовни уреди, чрез устройства за 
непрекъснато следене на мощността на 
двигателя. Задължителното 
използване на такива устройства 
следва да се отнася единствено за 
риболовните кораби, манипулирали 
двигател или устройствата за 
непрекъснато наблюдение на 
мощността на двигателя с цел да се 
увеличи мощността на кораба отвъд 
максималната постоянна мощност, 
вписана в сертификата, както и за 
риболовните кораби с обща дължина 
12 метра или повече, получили 
финансиране по Европейския фонд за 
морско дело и рибарство с цел 
модернизация или смяна на 
двигателя.

Or. fr

Изменение 145
Роза Д'Амато
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Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Следва да се опростят 
разпоредбите относно проверката на 
тонажа на риболовните кораби за целите 
на контрола на риболовния капацитет, а 
разпоредбите относно проверката на 
мощността на двигателя — да се 
изяснят. Ако риболовни кораби, 
оборудвани с активни риболовни 
уреди, работят с двигатели с 
мощност над посочената в 
регистрацията им, не може да се 
гарантира съответствие с границите 
за капацитета, определени с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. Затова е 
важно да се контролира ефективно 
мощността на двигателя на 
риболовните кораби, оборудвани с 
активни риболовни уреди, чрез 
устройства за непрекъснато следене 
на мощността на двигателя.

(27) Следва да се опростят 
разпоредбите относно проверката на 
тонажа на риболовните кораби за целите 
на контрола на риболовния капацитет, а 
разпоредбите относно проверката на 
мощността на двигателя — да се 
изяснят.

Or. it

Изменение 146
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) Следва да се опростят 
разпоредбите относно проверката на 
тонажа на риболовните кораби за целите 
на контрола на риболовния капацитет, а 
разпоредбите относно проверката на 
мощността на двигателя — да се 
изяснят. Ако риболовни кораби, 
оборудвани с активни риболовни уреди, 
работят с двигатели с мощност над 
посочената в регистрацията им, не може 

(27) Следва да се опростят 
разпоредбите относно проверката на 
тонажа на риболовните кораби за целите 
на контрола на риболовния капацитет, а 
разпоредбите относно проверката на 
мощността на двигателя — да се 
изяснят. Ако риболовни кораби, които 
извършват своята дейност съгласно 
план за управление на риболовното 
усилие и са оборудвани с активни 
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да се гарантира съответствие с 
границите за капацитета, определени с 
Регламент (ЕС) № 1380/2013. Затова е 
важно да се контролира ефективно 
мощността на двигателя на 
риболовните кораби, оборудвани с 
активни риболовни уреди, чрез 
устройства за непрекъснато следене на 
мощността на двигателя.

риболовни уреди, работят с двигатели с 
мощност над посочената в 
регистрацията им, не може да се 
гарантира съответствие с границите за 
капацитета, определени с Регламент 
(ЕС) № 1380/2013. Затова е важно да се 
контролира ефективно мощността на 
двигателя на тези риболовни кораби, 
чрез устройства за непрекъснато 
следене на мощността на двигателя.

Or. es

Изменение 147
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Съображение 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(28) За да се гарантира спазване на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството, всяка 
държава членка следва да бъде 
задължена да определя и периодично 
да актуализира годишна и 
многогодишна национална програма за 
контрол, обхващаща всички правила 
на общата политика в областта на 
рибарството. Държавите членки 
следва да гарантират, че се 
извършват официални проверки въз 
основа на рисковете. Следва да се 
изискват годишни доклади относно 
националните инспекции и мерки за 
контрол.

заличава се

Or. en

Изменение 148
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Съображение 30
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Любителският риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид значително му влияние върху 
някои запаси, е необходимо да се 
предвидят специални инструменти, 
позволяващи на държавите членки 
ефективен контрол на този тип 
дейности. Следва да се използва система 
за регистрация или лицензиране, 
позволяваща точно преброяване на 
физическите и юридическите лица, 
участващи в любителски риболов, както 
и събирането на надеждни данни за 
улова и практиките. Необходимо е да се 
събират достатъчно и надеждни данни 
относно любителския риболов с цел 
извършване на оценка на 
въздействието на такива риболовни 
дейности върху запасите, както и за 
това държавите членки и Комисията да 
получават информация, необходима за 
ефективното управление и контрол на 
морските биологични ресурси.

(30) Любителският риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид значително му влияние върху 
някои запаси, е необходимо да се 
предвидят специални инструменти, 
позволяващи на държавите членки 
ефективен контрол на този тип 
дейности. Следва да се използва система 
за регистрация или лицензиране, 
позволяваща точно преброяване на 
физическите и юридическите лица, 
участващи в любителски риболов, както 
и събирането на надеждни данни за 
улова и практиките. В държавите 
членки, в които понастоящем няма 
въведена система за регистрация или 
лицензиране, следва да се насърчи 
въвеждане на система с безплатна 
регистрация. Необходимо е да се 
събират достатъчно и надеждни данни 
относно любителския риболов с цел 
извършване на оценка на 
екологичното, икономическо и 
социално въздействие на такива 
риболовни дейности, както и за това 
държавите членки и Комисията да 
получават информация, необходима за 
ефективното управление и контрол на 
морските биологични ресурси.

Or. en

Изменение 149
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Любителският риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 

(30) Любителският риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
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Предвид значително му влияние върху 
някои запаси, е необходимо да се 
предвидят специални инструменти, 
позволяващи на държавите членки 
ефективен контрол на този тип 
дейности. Следва да се използва система 
за регистрация или лицензиране, 
позволяваща точно преброяване на 
физическите и юридическите лица, 
участващи в любителски риболов, както 
и събирането на надеждни данни за 
улова и практиките. Необходимо е да се 
събират достатъчно и надеждни данни 
относно любителския риболов с цел 
извършване на оценка на въздействието 
на такива риболовни дейности върху 
запасите, както и за това държавите 
членки и Комисията да получават 
информация, необходима за 
ефективното управление и контрол на 
морските биологични ресурси.

Предвид значително му влияние върху 
някои запаси, е необходимо да се 
предвидят специални инструменти, 
позволяващи на държавите членки 
ефективен и всеобхватен контрол на 
този тип дейности. Следва да се 
използва система за регистрация или 
лицензиране, позволяваща точно 
преброяване на физическите и 
юридическите лица, участващи в 
любителски риболов, както и 
събирането на надеждни данни за улова 
и практиките. Необходимо е да се 
събират достатъчно и надеждни данни 
относно любителския риболов с цел 
извършване на оценка на въздействието 
на такива риболовни дейности върху 
запасите, както и за това държавите 
членки и Комисията да получават 
информация, необходима за 
ефективното управление и контрол на 
морските биологични ресурси. Това 
следва да се осъществи чрез обща 
форма за всички държави членки.

Or. en

Изменение 150
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 30

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) Любителският риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид значително му влияние върху 
някои запаси, е необходимо да се 
предвидят специални инструменти, 
позволяващи на държавите членки 
ефективен контрол на този вид риболов. 
Следва да се използва система за 
регистрация или лицензиране, 
позволяваща точно преброяване на 
физическите и юридическите лица, 

(30) Любителският риболов играе 
важна роля в Съюза — от биологична, 
икономическа и социална гледна точка. 
Предвид значително му влияние върху 
някои запаси, е необходимо да се 
предвидят специални инструменти, 
позволяващи на държавите членки 
ефективен контрол на този вид риболов, 
чрез осигуряване на специфични 
системи за санкциониране в случай на 
неспазване. Следва да се използва 
система за регистрация или 
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участващи в любителски риболов, както 
и събирането на надеждни данни за 
улова и практиките. Необходимо е да се 
събират достатъчно и надеждни данни 
относно любителския риболов с цел 
извършване на оценка на въздействието 
на такива риболовни дейности върху 
запасите, както и за това държавите 
членки и Комисията да получават 
информация, необходима за 
ефективното управление и контрол на 
морските биологични ресурси.

лицензиране, позволяваща точно 
преброяване на физическите и 
юридическите лица, участващи в 
любителски риболов, както и 
събирането на надеждни данни за улова 
и практиките. Необходимо е да се 
събират достатъчно и надеждни данни 
относно любителския риболов с цел 
извършване на оценка на въздействието 
на такива риболовни дейности върху 
запасите, както и за това държавите 
членки и Комисията да получават 
информация, необходима за 
ефективното управление и контрол на 
морските биологични ресурси.

Or. it

Изменение 151
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 30a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30а) Загубените риболовни уреди 
представляват опасност за морските 
екосистеми и за морската 
безопасност. Държавите членки са 
длъжни да събират и записват 
информация относно загубените 
уреди; с цел улесняване на обмена на 
информация относно загубените в 
морето уреди и подобряване на 
координацията на европейско 
равнище следва да се въведе 
европейски регистър на загубените в 
морето уреди, до който да имат 
достъп държавите членки и 
компетентните агенции на 
Европейския съюз,

Or. fr
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Изменение 152
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Съгласно общата политика в 
областта на рибарството вече бяха 
установени редица специални мерки за 
опазване, приложими за любителския 
риболов. Системите за регистриране или 
лицензиране и за регистрация на улова 
следва да позволяват ефективен контрол 
на тези специални мерки за опазване.

(31) Съгласно общата политика в 
областта на рибарството вече бяха 
установени редица специални мерки за 
опазване, приложими за любителския 
риболов, като например квоти, 
ограничения на улова и ограничения на 
контейнерите. Системите за 
регистриране или лицензиране и за 
регистрация на улова следва да 
позволяват ефективен контрол на тези 
специални мерки за опазване.

Or. en

Изменение 153
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен, Катрин Шабо

Предложение за регламент
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31а) Следва да се въведат 
регионални планове за контрол, за да 
се осигури пропорционален и 
ефективен контрол, който да отчита 
специфичните особености на 
различните морски басейни, както и 
реален принос на мерките за контрол 
за постигането на максимален 
устойчив добив. Измененията на 
мерките за контрол, включени в 
регионалните планове за контрол, в 
никакъв случай не следва да водят до 
отслабване на настоящите мерки за 
контрол и трябва да бъдат в 
съответствие с целите за 
устойчивост на Общата политика в 
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областта на рибарството.

Or. fr

Изменение 154
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Съображение 31a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31a) Секторът на чартърните 
кораби за любителски риболов 
директно и непосредствено се влияе 
от промените в мерките за 
управление на рибарството и по тази 
причина представлява важен и ранен 
индикатор за икономическото 
въздействие, което мерките за 
управление на рибарството могат да 
окажат върху сектора на 
любителския риболов като цяло. 
Чартърните кораби показват голям 
потенциал за растеж, който се 
вписва много добре в стратегията на 
ЕС за син растеж. 

Or. en

Изменение 155
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Правилата, които важат за 
разпределянето на продуктите от 
риболов и аквакултури в партиди, 
следва да се пояснят. Следва да се 
поясни, че партидите трябва да 
съдържат продукти от риболов и 
аквакултури само от един вид, с 

заличава се
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изключение на случаите, в които 
съдържат много малки количества.

Or. es

Изменение 156
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Съображение 33

Текст, предложен от Комисията Изменение

(33) Правилата, които важат за 
разпределянето на продуктите от 
риболов и аквакултури в партиди, 
следва да се пояснят. Следва да се 
поясни, че партидите трябва да 
съдържат продукти от риболов и 
аквакултури само от един вид, с 
изключение на случаите, в които 
съдържат много малки количества.

(33) Правилата, които важат за 
разпределянето на продуктите от 
риболов и аквакултури в партиди, 
следва да се пояснят. Следва да се 
поясни, че партидите трябва да 
съдържат продукти от риболов и 
аквакултури само от един вид, с 
изключение на случаите, в които 
съдържат много малки количества или 
за преработени рибни продукти.

Or. it

Обосновка

В случай на партида с преработени рибни продукти, които могат да бъдат получени 
чрез използването на различни видове, определението за „партида“ от Директива 
2011/91/ЕС трябва да се прилага в съответствие с всички останали хранителни 
продукти, подложени на проверки за безопасност на храните.

Изменение 157
Франс Жаме

Предложение за регламент
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

(34) Съгласно изискванията за 
проследяемост, определени в член 18 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета32, в 

(34) Съгласно изискванията за 
проследяемост, определени в член 18 от 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета32, в 
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Регламент за изпълнение (ЕС) № 
931/2011 на Комисията33 се дефинират 
определени правила за проследяемост за 
конкретния сектор храни от животински 
произход, а именно — операторите 
трябва да съхраняват конкретна 
информация, да я предоставят на 
компетентните органи при поискване и 
да я предават на операторите, на които 
се доставят продуктите от риболов. В 
сектор рибарство проследяемостта е 
важна не само с оглед безопасност на 
храните, но и с цел контрол и 
гарантиране на защитата на интересите 
на потребителите.

Регламент за изпълнение (ЕС) № 
931/2011 на Комисията33 се дефинират 
определени правила за проследяемост за 
конкретния сектор храни от животински 
произход, а именно — операторите 
трябва да съхраняват конкретна 
информация, да я предоставят на 
компетентните органи при поискване и 
да я предават на операторите, на които 
се доставят продуктите от риболов. В 
сектор рибарство проследяемостта е 
важна не само с оглед на 
безопасността на храните, но и с цел 
контрол и гарантиране на защитата на 
интересите на потребителите и 
допринасяне за избягването на 
практики, свързани с незаконния, 
недеклариран и нерегулиран риболов 
(ННН риболов).

__________________ __________________
32 Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

32 Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за установяване на 
общите принципи и изисквания на 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури относно 
безопасността на храните (ОВ L 31, 
1.2.2002 г., стр. 1).

33 Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 931/2011 на Комисията от 19 
септември 2011 г. относно изискванията 
за възможността за проследяване, 
установени с Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета относно храните от 
животински произход (ОВ L 242, 
20.9.2011 г., стр. 2).

33 Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 931/2011 на Комисията от 19 
септември 2011 г. относно изискванията 
за възможността за проследяване, 
установени с Регламент (ЕО) 
№ 178/2002 на Европейския парламент 
и на Съвета относно храните от 
животински произход (ОВ L 242, 
20.9.2011 г., стр. 2).

Or. fr

Изменение 158
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Франсоа-Ксавие Белами
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Предложение за регламент
Съображение 35

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Затова е удачно да се надградят 
съществуващите правила, определени в 
член 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 
931/2011 на Комисията. Операторите 
следва да съхраняват конкретна 
информация относно продуктите от 
риболов и аквакултури, която да се 
предоставя на компетентните органи 
при поискване, и да се предава на 
операторите, на които се доставят 
продукти от риболов. Що се отнася до 
продуктите от риболов, които не са 
внесени, тази информация за 
проследяемост следва да включва 
уникалния идентификационен номер на 
риболовния рейс, тъй като това ще даде 
възможност за установяване на връзка 
между конкретната партида продукти от 
риболов и конкретно разтоварване от 
един или няколко риболовни кораба на 
Съюза в една и съща географска област.

(35) Затова е удачно да се надградят 
съществуващите правила, определени в 
член 18 от Регламент (ЕО) № 178/2002 и 
Регламент за изпълнение (ЕС) № 
931/2011 на Комисията. Операторите 
следва да съхраняват конкретна 
информация относно продуктите от 
риболов и аквакултури и да я 
предоставят на компетентните органи 
при поискване. Що се отнася до 
продуктите от риболов, които не са 
внесени, тази информация за 
проследяемост следва да включва 
уникалния идентификационен номер на 
риболовния рейс, тъй като това ще даде 
възможност за установяване на връзка 
между конкретната партида продукти от 
риболов и конкретно разтоварване от 
един или няколко риболовни кораба на 
Съюза в една и съща географска област.

Or. es

Изменение 159
Елжбета Рафалска

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се гарантира ефективно и 
навременно предаване на информация 
за проследяемостта относно продукти от 
риболов и аквакултури, тя следва да се 
вписва в цифров вид и да се предава по 
електронен път по веригата на доставки 
и да се изпраща на компетентните 
органи при поискване.

(38) За да се гарантира ефективно и 
навременно предаване на информация 
за проследяемостта относно продукти от 
риболов и аквакултури, тя следва да се 
вписва в цифров вид и да се предава по 
електронен път по веригата на доставки 
и да се изпраща на компетентните 
органи при поискване. Следователно, е 
необходимо да се осигурят ресурси от 
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ЕФМДР за финализиране на 
цифровизацията на данните в 
рибарството.

Or. en

Изменение 160
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Съображение 38

Текст, предложен от Комисията Изменение

(38) За да се гарантира ефективно и 
навременно предаване на информация 
за проследяемостта относно продукти от 
риболов и аквакултури, тя следва да се 
вписва в цифров вид и да се предава по 
електронен път по веригата на 
доставки и да се изпраща на 
компетентните органи при поискване.

(38) За да се гарантира ефективно и 
навременно предаване на информация 
за проследяемостта относно продукти от 
риболов и аквакултури, тя следва да се 
вписва в цифров вид и да се предоставя 
на компетентните органи при поискване 
от тяхна страна.

Or. it

Обосновка

От операторите се изисква да събират информация за проследяемостта за 
съответна справка на компетентните органи. Задължителното подаване добавя 
ненужна бюрокрация.

Изменение 161
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Съображение 39

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39) Що се отнася до продуктите от 
риболов, които се продават на 
потребителите направо от риболовните 
кораби, правилата относно 
проследяемостта, регистрираните 
купувачи и документите за продажба не 

(39) Що се отнася до продуктите от 
риболов, които се продават на 
потребителите направо от риболовните 
кораби, правилата относно 
проследяемостта, регистрираните 
купувачи и документите за продажба не 
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важат за количества под определени 
прагове. Тези прагове следва да се 
хармонизират и намалят с цел 
свеждане до минимум на навлизането на 
пазара на продукти от риболов, които не 
могат да бъдат проследени и съответно 
контролирани.

важат за количества под определени 
прагове. Тези прагове следва да се 
хармонизират с цел свеждане до 
минимум на навлизането на пазара на 
продукти от риболов, които не могат да 
бъдат проследени и съответно 
контролирани.

Or. it

Изменение 162
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) За да се постигнат целите на 
общата политика в областта на 
рибарството, надеждността и 
цялостното събиране на данни относно 
улова са от изключително значение. И 
по-конкретно вписването на улова в 
момента на разтоварване следва да се 
извършва по възможно най-надежден 
начин. За целта е необходимо да се 
укрепят процедурите относно 
претеглянето на продуктите от риболов 
при разтоварването.

(40) За да се постигнат целите на 
общата политика в областта на 
рибарството, надеждността и 
цялостното събиране на данни относно 
улова са от изключително значение. И 
по-конкретно вписването на улова в 
момента на разтоварване следва да се 
извършва по възможно най-надежден 
начин, без да се нарушава 
предприемаческата дейност на 
операторите.  За целта е необходимо 
да се опростят процедурите относно 
претеглянето на продуктите от риболов 
при разтоварването.

Or. it

Изменение 163
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) За да се постигнат целите на 
общата политика в областта на 

(40) За да се постигнат целите на 
общата политика в областта на 
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рибарството, надеждността и 
цялостното събиране на данни относно 
улова са от изключително значение. И 
по-конкретно вписването на улова в 
момента на разтоварване следва да се 
извършва по възможно най-надежден 
начин. За целта е необходимо да се 
укрепят процедурите относно 
претеглянето на продуктите от риболов 
при разтоварването.

рибарството, надеждността и 
цялостното събиране на данни относно 
улова са от изключително значение. И 
по-конкретно вписването на улова 
следва да се извършва по възможно най-
надежден начин. За целта е необходимо 
да се укрепят процедурите относно 
претеглянето на продуктите от риболов.

Or. en

Изменение 164
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Претеглянето следва да се 
извършва чрез системи, одобрени от 
компетентните органи и операторите, 
регистрирани да извършват тази задача 
от държавите членки. Всички продукти 
следва да се претеглят по видове при 
разтоварване, тъй като така ще се 
гарантира по-точно отчитане на улова. 
Наред с това записите от претеглянето 
следва да се вписват в електронен вид и 
да се съхраняват за период от три 
години.

(41) Претеглянето следва да се 
извършва чрез системи, одобрени от 
компетентните органи и операторите, 
регистрирани да извършват тази задача 
от държавите членки. Всички продукти 
следва да се претеглят по видове при 
разтоварване, тъй като така ще се 
гарантира по-точно отчитане на улова. 
Операторите трябва да направят 
всичко възможно, така че 
претеглянето да не води до забавяне в 
търговията с пресни продукти. Наред 
с това записите от претеглянето следва 
да се вписват в електронен вид и да се 
съхраняват за период от три години.

Or. it

Изменение 165
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Съображение 41
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Претеглянето следва да се 
извършва чрез системи, одобрени от 
компетентните органи и операторите, 
регистрирани да извършват тази задача 
от държавите членки. Всички продукти 
следва да се претеглят по видове при 
разтоварване, тъй като така ще се 
гарантира по-точно отчитане на улова. 
Наред с това записите от претеглянето 
следва да се вписват в електронен вид и 
да се съхраняват за период от три 
години.

(41) Претеглянето следва да се 
извършва чрез системи, одобрени от 
компетентните органи и операторите, 
регистрирани да извършват тази задача 
от държавите членки. Всички продукти 
следва да се претеглят по видове при 
разтоварване, освен ако държавата 
членка не е приела одобрен от 
Комисията план за вземане на проби, 
тъй като така ще се гарантира по-точно 
отчитане на улова. Наред с това 
записите от претеглянето следва да се 
вписват в електронен вид и да се 
съхраняват за период от три години.

Or. es

Изменение 166
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Съображение 41

Текст, предложен от Комисията Изменение

(41) Претеглянето следва да се 
извършва чрез системи, одобрени от 
компетентните органи и операторите, 
регистрирани да извършват тази задача 
от държавите членки. Всички продукти 
следва да се претеглят по видове при 
разтоварване, тъй като така ще се 
гарантира по-точно отчитане на улова. 
Наред с това записите от претеглянето 
следва да се вписват в електронен вид и 
да се съхраняват за период от три 
години.

(41) Претеглянето следва да се 
извършва чрез системи, одобрени от 
компетентните органи и операторите, 
регистрирани да извършват тази задача 
от държавите членки. Всички продукти 
следва да се претеглят по видове, тъй 
като така ще се гарантира по-точно 
отчитане на улова. Наред с това 
записите от претеглянето следва да се 
вписват в електронен вид и да се 
съхраняват за период от три години.

Or. en

Изменение 167
Роза Д'Амато
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Предложение за регламент
Съображение 43

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43) С цел подобряване на контрола и 
създаване на възможност за бърза 
проверка на данните от регистрацията 
на улова и бързия обмен на информация 
между държавите членки е необходимо 
всички оператори да вписват данните си 
в цифров вид и да ги изпращат на 
държавите членки по електронен път в 
рамките на 24 часа. Това засяга най-вече 
декларациите за разтоварване, 
документите за продажба и 
декларациите за приемане.

(43) С цел подобряване на контрола и 
създаване на възможност за бърза 
проверка на данните от регистрацията 
на улова и бързия обмен на информация 
между държавите членки е необходимо 
всички оператори да вписват данните си 
в цифров вид и да ги изпращат на 
държавите членки по електронен път в 
рамките на 24 часа, с изключение на 
случаите на непреодолима сила. Това 
засяга най-вече декларациите за 
разтоварване и декларациите за 
приемане.

Or. it

Изменение 168
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 48a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48а) Следва да се въведе европейски 
регистър на нарушенията, в който да 
се записват данните на държавите 
членки, свързани с установените 
нарушения, като по този начин се 
подобри прозрачността и се осигури 
по-добро наблюдение на точковата 
система.

Or. fr

Изменение 169
Катрин Шабо, Стефани Йон-Куртен, Пиер Карлескинд
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Предложение за регламент
Съображение 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(52) Националните органи, отговорни 
за контрола на риболовните дейности, 
както и всички компетентни съдебни 
органи, следва да имат достъп до 
националния регистър на нарушенията. 
Напълно прозрачният обмен между 
държавите членки на информацията от 
националните регистри ще подобри и 
ефективността и ще гарантира 
еднаквите условия за конкуренция при 
извършването на дейности по контрол.

(52) Националните органи, отговорни 
за контрола на риболовните дейности, 
както и всички компетентни съдебни 
органи, следва да имат достъп до 
националния и европейски регистър на 
нарушенията. Напълно прозрачният 
обмен между държавите членки на 
информацията от националните 
регистри ще подобри и ефективността и 
ще гарантира еднаквите условия за 
конкуренция при извършването на 
дейности по контрол.

Or. fr

Изменение 170
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Данните, които се събират от 
държавите членки, са много важни и от 
научна гледна точка. Следва да се 
поясни, че научните организации на 
държавите членки на Съюза могат да 
получават достъп до данните, събрани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, 
най-вече тези относно 
местоположението на корабите и 
риболовните дейности. На последно 
място, данните за риболовните 
дейности, които държавите членки 
събират, също са много ценни за 
Статистическата служба на Европейския 
съюз (Евростат), която може да ги 
използва с цел предоставяне на 
статистика за рибарството.

(55) Данните, които се събират от 
държавите членки, са много важни и от 
научна гледна точка. Следва да се 
поясни, че научните организации на 
държавите членки на Съюза могат да 
получават достъп до данните, събрани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, 
най-вече тези относно 
местоположението на корабите и 
риболовните дейности, ако тези данни 
вече не съдържат информация за 
идентификационните номера на 
кораба и не позволяват установяване 
на самоличността на физически лица. 
На последно място, данните за 
риболовните дейности, които държавите 
членки събират, също са много ценни за 
Статистическата служба на Европейския 
съюз (Евростат), която може да ги 
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използва с цел предоставяне на 
статистика за рибарството.

Or. es

Изменение 171
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Данните, които се събират от 
държавите членки, са много важни и от 
научна гледна точка. Следва да се 
поясни, че научните организации на 
държавите членки на Съюза могат да 
получават достъп до данните, събрани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, 
най-вече тези относно 
местоположението на корабите и 
риболовните дейности. На последно 
място, данните за риболовните 
дейности, които държавите членки 
събират, също са много ценни за 
Статистическата служба на Европейския 
съюз (Евростат), която може да ги 
използва с цел предоставяне на 
статистика за рибарството.

(55) Данните, които се събират от 
държавите членки, са много важни и от 
научна гледна точка. Следва да се 
поясни, че научните организации на 
държавите членки на Съюза могат да 
получават достъп до данните, събрани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, 
най-вече тези относно 
местоположението на корабите и 
риболовните дейности, ако тези данни 
вече не съдържат информация за 
идентификационните номера на 
кораба и не позволяват установяване 
на самоличността на физически лица. 
На последно място, данните за 
риболовните дейности, които държавите 
членки събират, също са много ценни за 
Статистическата служба на Европейския 
съюз (Евростат), която може да ги 
използва с цел предоставяне на 
статистика за рибарството.

Or. en

Обосновка

Съгласно член 110, параграф 4 от COM/2018/368 final, „данните за 
местоположението на корабите може да се предоставят или използват от научни 
организации на държавите членки и на Съюза с цел извършване на научни изследвания 
и предоставяне на научни консултации, ако данните повече не съдържат информация 
за идентификационните номера на кораба и не позволяват установяване на 
самоличността на физически лица.“
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Изменение 172
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Данните, които се събират от 
държавите членки, са много важни и от 
научна гледна точка. Следва да се 
поясни, че научните организации на 
държавите членки на Съюза могат да 
получават достъп до данните, събрани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, 
най-вече тези относно 
местоположението на корабите и 
риболовните дейности. На последно 
място, данните за риболовните 
дейности, които държавите членки 
събират, също са много ценни за 
Статистическата служба на Европейския 
съюз (Евростат), която може да ги 
използва с цел предоставяне на 
статистика за рибарството.

(55) Данните, които се събират от 
държавите членки, са много важни и от 
научна гледна точка. Следва да се 
поясни, че научните организации на 
държавите членки на Съюза могат да 
получават достъп до данните, събрани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, 
най-вече тези относно 
местоположението на корабите и 
риболовните дейности. Данните за 
риболовните дейности, които държавите 
членки събират, също са много ценни за 
Статистическата служба на Европейския 
съюз (Евростат), която може да ги 
използва с цел предоставяне на 
статистика за рибарството. При всички 
случаи, тези данни трябва да бъдат в 
анонимизиран формат, за да не 
позволяват идентифициране на 
отделни кораби или физически лица.

Or. es

Изменение 173
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Съображение 55

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55) Данните, които се събират от 
държавите членки, са много важни и от 
научна гледна точка. Следва да се 
поясни, че научните организации на 
държавите членки на Съюза могат да 
получават достъп до данните, събрани 
съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, 
най-вече тези относно 

(55) Данните, които се събират от 
държавите членки, са много важни и от 
научна гледна точка. Следва да се 
поясни, че научните организации на 
държавите членки на Съюза могат да 
получават достъп до данните, събрани и 
анонимизирани по подходящ начин 
съгласно Регламент (ЕО) № 1224/2009, 
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местоположението на корабите и 
риболовните дейности. На последно 
място, данните за риболовните 
дейности, които държавите членки 
събират, също са много ценни за 
Статистическата служба на Европейския 
съюз (Евростат), която може да ги 
използва с цел предоставяне на 
статистика за рибарството.

най-вече тези относно 
местоположението на корабите и 
риболовните дейности. На последно 
място, данните за риболовните 
дейности, които държавите членки 
събират, също са много ценни за 
Статистическата служба на Европейския 
съюз (Евростат), която може да ги 
използва с цел предоставяне на 
статистика за рибарството.

Or. en

Изменение 174
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Съображение 55a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(55а) До събраните данни от 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството следва да имат достъп 
Европейската агенция за околната 
среда и Европейската агенция по 
морска безопасност с цел подобряване 
на съвместното използване на 
знанията за морската среда. 
Задълбочаването на 
взаимодействието между агенциите 
всъщност би допринесло за 
подобряване на разбирането на теми, 
свързани с морската политика като 
цяло, и следователно за подобряване 
на управлението на европейското 
морско пространство. На Комисията 
следва да се възложи изготвянето на 
протокол за взаимодействие между 
агенциите с цел определяне на 
рамката на сътрудничеството им. 

Or. fr
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Изменение 175
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Съображение 63 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- техническите изисквания и 
характеристики на системите от 
устройства за електронно 
наблюдение, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение, когато 
такива са монтирани доброволно или 
задължително, както и инициативи 
за тяхното доброволно монтиране.

Or. es

Обосновка

Съзаконодателите следва да запазят своята компетентност по такива въпроси чрез 
делегирани актове.

Изменение 176
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Позоваване 64 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– техническите изисквания и 
характеристики на системите от 
устройства за електронно 
наблюдение, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение;

заличава се

Or. es

Изменение 177
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Позоваване 64 – тире 7



AM\1205706BG.docx 69/182 PE650.701v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

– техническите изисквания и 
характеристики на системите от 
устройства за електронно наблюдение, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение;

– техническите изисквания и 
характеристики на системите от 
устройства за електронно наблюдение;

Or. it

Изменение 178
Франс Жаме

Предложение за регламент
Позоваване 64 – тире 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

– техническите изисквания и 
характеристики на системите от 
устройства за електронно 
наблюдение, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение;

– техническите изисквания и 
характеристики на системите за 
наблюдение.

Or. fr

Изменение 179
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Позоваване 64 – тире 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

– техническите изисквания и 
характеристиките на уредите за 
непрекъснато наблюдение на 
мощността на двигателите;

заличава се

Or. it
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Изменение 180
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Позоваване 64 – тире 11

Текст, предложен от Комисията Изменение

– техническите изисквания и 
характеристиките на уредите за 
непрекъснато наблюдение на мощността 
на двигателите;

– техническите изисквания и 
характеристиките на уредите за 
непрекъснато наблюдение на мощността 
на двигателите, приложими за кораби, 
за които е в сила това изискване;

Or. es

Изменение 181
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Позоваване 64 – тире 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

– системата за регистрация или 
лицензиране, проследяването на 
корабите и контрола на риболовните 
уреди за определени видове любителски 
риболов;

– системата за регистрация или 
лицензиране, проследяването на 
корабите и контрола на риболовните 
уреди за видове любителски риболов;

Or. en

Изменение 182
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Съображение 75a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75а) За да се сведе до минимум 
рискът риболовни продукти, внесени 
при преференциални условия в Съюза 
от трети страни, определени като 
възможни несъдействащи трети 
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страни, да идват от ННН риболов, 
Комисията следва да бъде 
оправомощена да прекрати всички 
форми на преференциално тарифно 
третиране на рибни продукти, 
уловени от риболовни кораби, 
плаващи под флага на тези държави. 
Срокът за спиране следва да 
приключи, когато Комисията счете, 
че тези държави изпълняват 
задължението си съгласно 
международното право да 
предприемат мерки за 
предотвратяване, възпиране и 
прекратяване на ННН риболова.

Or. it

Изменение 183
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен, Катрин Шабо

Предложение за регламент
Съображение 75a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(75а) За да се гарантира 
съответствие на търговската 
политика и на политиката в 
областта на рибарството на 
Европейския съюз, следва в 
търговските споразумения, сключени 
от Съюза с трети страни, да се 
включи защитна клауза, позволяваща 
временното преустановяване на 
тарифните преференции за продукти 
от риболов и аквакултури, докато 
третата държава е предварително 
определена или определена като 
несътрудничеща в борбата с ННН 
риболов;

Or. fr
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Изменение 184
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 2 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(-1) в член 23, параграф 1 се изменя 
както следва:

1. Настоящият регламент се 
прилага за всички дейности в рамките 
на общата политика в областта на 
рибарството, извършвани на 
територията на държавите членки или 
във водите на Общността, или от 
риболовните кораби на Общността, или, 
без да се засяга основната отговорност 
на държавата членка на знамето, от 
граждани на държавите членки.

„1. Настоящият регламент зачита и 
не поставя под съмнение 
правомощията и отговорностите на 
държавите членки да наблюдават 
спазването на правилата на общата 
политика в областта на рибарството на 
територията на държавите членки или 
във водите на Общността, или от 
риболовните кораби на Общността, или, 
без да се засяга основната отговорност 
на държавата членка на знамето, от 
граждани на държавите членки. “

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/pt/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Изменение 185
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1– точка 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. „Правила на общата политика в 
областта на рибарството“ означава 
правно обвързващи актове на Съюза, 
включително международни 
споразумения, сключени от Съюза, 
относно опазването, управлението и 
експлоатацията на морски биологични 

2. „Правила на общата политика в 
областта на рибарството“ означава, 
включително международни 
споразумения, сключени от Съюза, 
относно опазването, управлението и 
експлоатацията на морски биологични 
ресурси, относно аквакултурите и 
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ресурси, относно аквакултурите и 
относно преработката, 
транспортирането и пускането на пазара 
на продукти от риболов и аквакултури;

относно преработката, 
транспортирането и пускането на пазара 
на продукти от риболов и аквакултури;

Or. fr

Изменение 186
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква ба (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст в сила Изменение

ба) точка 3 се заменя със 
следното:

3) „контрол“ наблюдение и надзор; „3) „контрол“ наблюдение и надзор 
на риболовните дейности и на 
дистрибуционните и маркетинговите 
дейности по цялата търговска верига; 
“

Or. it

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Изменение 187
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква ба (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 3

Текст в сила Изменение

ба) точка 3 се заменя със 
следното:

3. „Контрол“ означава наблюдение 
и надзор;

„3. „Контрол“ означава наблюдение 
и надзор на дейности, пазари и 
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търгове в секторите риболов и 
аквакултури; “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Изменение 188
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква ба (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1– точка 4

Текст в сила Изменение

ба) точка 4 се заменя със 
следното:

4. „Инспекция“ означава проверка, 
която се провежда от длъжностни лица, 
по отношение на спазването на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството, и която се 
записва в доклад от инспекцията;

„4. „Инспекция“ означава проверка 
на място, която се провежда от 
длъжностни лица, по отношение на 
спазването на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, и 
която се записва в доклад от 
инспекцията; “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Изменение 189
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква ба (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1– точка 5

Текст в сила Изменение

ба) точка 5 се заменя със 
следното:

5. „Надзор“ означава наблюдение „5. „Надзор“ означава наблюдение 
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на риболовните дейности въз основа на 
наблюдения от инспекционни кораби 
или официални въздухоплавателни 
средства и технически методи за 
откриване и идентификация.

от страна на длъжностните лица на 
риболовните дейности въз основа на 
наблюдения от инспекционни кораби, 
официални въздухоплавателни средства 
и пътни превозни средства или при 
използване на други средства, 
включително технически методи за 
откриване и идентификация; “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Обосновка

Наблюдението може да се извършва и чрез други средства, като например дронове, 
крайбрежни кули или превозни средства, оборудвани с радари или камери за 
наблюдение.

Изменение 190
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква бб (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 6

Текст в сила Изменение

бб) Точка 6 се заменя със следното:
6. „Длъжностно лице“ означава 
лице, упълномощено от национален 
орган, Комисията или Агенцията на 
Общността за контрол на рибарството, 
да провежда инспекции;

„6. „Длъжностно лице“ означава 
лице, упълномощено от национален 
орган за контрол на рибарството, 
Комисията или Европейската агенция 
за контрол на рибарството, да провежда 
инспекции; “
(Настоящото изменение от 
„Агенцията на Общността за контрол 
на рибарството“ на „Европейската 
агенция за контрол на рибарството“ се 
прилага в целия текст. Неговото 
приемане ще наложи съответни 
промени в текста)

Or. en



PE650.701v02-00 76/182 AM\1205706BG.docx

BG

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Изменение 191
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква бв (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 7

Текст в сила Изменение

бв) точка 7 се заменя със 
следното:

7. „Инспектори на Съюза“ означава 
длъжностни лица на държава членка 
или на Комисията или на определения 
от нея орган, чиито имена са посочени 
в списъка, изготвен в съответствие с 
член 79;

„7. „Инспектори на Съюза“ означава 
длъжностни лица на държава членка, на 
Комисията или на Европейската 
агенция за контрол на рибарството, 
чиито имена са посочени в списъка, 
изготвен в съответствие с член 79; “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Изменение 192
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква вa (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 11

Текст в сила Изменение

ва) Точка 11 се заменя със 
следното:

11. „Система за автоматично 
разпознаване“ означава автономна и 
непрекъсната система за идентификация 
и наблюдение на корабите, която 
предоставя средства на корабите да 
обменят по електронен път с други 
кораби, намиращи се наблизо, както и с 

„11. „Система за автоматично 
разпознаване“ означава автономна и 
непрекъсната система за идентификация 
и наблюдение на корабите, която 
предоставя средства на корабите да 
обменят по електронен път с други 
кораби, намиращи се наблизо, както и с 



AM\1205706BG.docx 77/182 PE650.701v02-00

BG

властите на брега, данни за кораба, 
включително идентичност, 
местоположение, курс и скорост;

властите на брега, данни за кораба, 
включително идентичност, 
местоположение, курс, скорост, 
дейност, пристанище на заминаване, 
дата на заминаване, пристанище на 
местоназначение и очаквана дата на 
пристигане в дестинацията; “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Изменение 193
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква д
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) точка 14 се заменя със 
следното:

заличава се

„14. „Зона с ограничения за 
риболов“ означава всяка морска зона, 
където риболовните дейности са 
временно или за постоянно 
ограничени или забранени;“

Or. pt

Изменение 194
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква дa (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 15

Текст в сила Изменение

да) Точка 15 се заменя със 
следното:



PE650.701v02-00 78/182 AM\1205706BG.docx

BG

15. „център за наблюдение на 
рибарството“ означава оперативен 
център, създаден от държава членка на 
знамето и оборудван с компютърен 
хардуер и софтуер, позволяващи 
автоматично приемане, обработка и 
електронно изпращане на данните;

„15. „център за наблюдение на 
риболова“ означава оперативен център, 
създаден от държава членка на знамето 
и оборудван с компютърен хардуер и 
софтуер, позволяващи автоматично 
приемане, обработка, анализ, контрол, 
наблюдение и електронно изпращане на 
данните; “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Изменение 195
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква е
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1– точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. „партида“: означава партида от 
единици продукти от риболов и 
аквакултури;“

20. „партида“: означава определено 
количество продукти от риболов и 
аквакултури от даден вид с общ 
произход; За продуктите от риболов, 
посочени в 16.04 и 16.05, се прави 
позоваване на определението за 
партида в Директива 2011/91/ЕС;

Or. it

Обосновка

Предвидените изисквания са неприложими за преработени рибни продукти, така че е 
необходимо да се приложи правилното определение по подобие на други хранителни 
продукти.

Изменение 196
Франсиско Хосе Милян Мон, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква е
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1– точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. „Партида“ „Партида“ означава 
партида от единици продукти от 
риболов и аквакултури;.

20. „Партида“ „Партида“ означава 
партида от търговски единици 
продукти от риболов и аквакултури, 
които се изготвят, произвеждат или 
пакетират при практически едни и 
същи условия;

Or. es

Обосновка

Определението за „партида“, предвидено в член 1, параграф 1 от Директива 
2011/91/ЕС относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, 
към която принадлежи дадена храна, следва да се запази.

Изменение 197
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква е
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1– точка 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. „Партида“ „Партида“ означава 
партида от единици продукти от 
риболов и аквакултури;.

20. „Партида“ „Партида“ означава 
определено количество продукти от 
риболов и аквакултури от даден вид с 
общ произход;.

Or. es

Изменение 198
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква eа (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 21
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Текст в сила Изменение

еа) точка 21 се заменя със 
следното:

21. „Преработка“ означава процесът, 
чрез който се приготвя 
представянето. Тя включва нарязване 
на филета, опаковане, консервиране, 
замразяване, опушване, осоляване, 
сготвяне, мариноване, изсушаване или 
приготвяне на рибата за пазара по 
какъвто и да е друг начин;

21. „Преработка“ означава процесът, 
чрез който продуктите от риболов и 
аквакултури се представят. Тя 
включва изкормване и всякакъв вид 
нарязване, включително, на филета, 
опаковане, консервиране, охлаждане, 
замразяване, опушване, осоляване, 
сготвяне, мариноване, изсушаване или 
приготвяне на продуктите от риболов 
или аквакултури за пазара по какъвто и 
да е друг начин;

Or. es

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712&from=EN)

Изменение 199
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква eа (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 21

Текст в сила Изменение

еа) точка 21 се заменя със 
следното:

21. „Преработка“ означава процесът, 
чрез който се приготвя 
представянето. Тя включва нарязване 
на филета, опаковане, консервиране, 
замразяване, опушване, осоляване, 
сготвяне, мариноване, изсушаване или 
приготвяне на рибата за пазара по 
какъвто и да е друг начин;

„21. „Преработка“ означава процесът, 
чрез който продуктите от риболов и 
аквакултури се приготвят за 
представяне. Тя включва изкормване и 
всякакъв вид нарязване, включително 
на филета, опаковане, консервиране, 
замразяване, опушване, осоляване, 
сготвяне, мариноване, изсушаване или 
приготвяне на продуктите от риболов 
или аквакултури за пазара по какъвто и 
да е друг начин; “

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712)

Изменение 200
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква з
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 23

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) точка 23 се заличава. заличава се

Or. pt

Изменение 201
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква иа (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 28a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) добавя се следната точка:
28а „Чартърни кораби за 
любителски риболов“ означава 
управлявана от капитан лодка или 
кораб, с който се превозват пътници 
в морето с цел любителски риболов

Or. es

Изменение 202
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква иа (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 28a (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) добавя се следната буква:
„(28a) „Чартърен кораб за 
любителски риболов“ означава 
управлявана от капитан лодка или 
кораб, с който се превозват пътници 
в морето с цел любителски риболов 
срещу заплащане;“

Or. en

Изменение 203
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква иа (нова)Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 28a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) добавя се следната буква:
„28а. „кораб за услуги“ означава 
кораб, експлоатиран от дадено 
предприятие, което предлага услуги, 
включително осигуряването на 
риболовно оборудване, транспорт, 
както и упътване, за целите на 
любителския риболов на видове, към 
които се прилагат наложени от 
Съюза специфични мерки за 
опазване.“

Or. en

Изменение 204
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква иб (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 28б (нова)



AM\1205706BG.docx 83/182 PE650.701v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) добавя се следната точка:
„28б. „Кораби, предлагащи 
допълнителни дейности, свързани с 
любителски риболов“ означава 
управлявана от капитан риболовна 
лодка или кораб, с който се превозват 
пътници в морето с цел любителски 
риболов като странична дейност, 
допълваща неговата основна 
дейност;“

Or. es

Изменение 205
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква иб (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 28б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) добавя се следната буква:
„(28б) „рибен туризъм“ означава 
търговска риболовна дейност, която 
се извършва като допълнителна 
дейност в допълнение към редовната 
дейност на търговски риболов; или 
като самостоятелна търговска 
туристическа дейност – извършвана 
успоредно на търговския риболов; 
Важно е да се прави ясно 
разграничение между чартърните 
кораби за любителски риболов и 
рибния туризъм, който се извършва 
от участниците в търговския 
риболов.“ 

Or. en
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Изменение 206
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква ка (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 34a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) добавя се следната точка:
„34а. „Крайбрежен непромишлен 
флот“ означава риболовни кораби, 
отговарящи на най-малко три от 
следните пет характеристики:
а) с обща дължина под 12 метра;
б) опериращи единствено в 
териториалните води на държавата 
на знамето;
в) извършващи риболовни рейсове 
с продължителност под 24 часа от 
момента на отпътуването до 
завръщането в пристанището;
г) с максимум четиричленен 
екипаж;
д) използващи селективни 
риболовни уреди с ниско въздействие 
върху околната среда.“

Or. es

Обосновка

По-специално, трябва да се добави многокритерийно определение за „крайбрежен 
непромишлен флот“, което в по-голяма степен да съответства на реалната 
ситуация в сектора и действащите правила на Международната комисия за опазване 
на рибата тон в Атлантическия океан.

Изменение 207
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква ка (нова)
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 34a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) добавя се следната точка:
„34а. Проследяемост: означава 
систематичната способност за 
проследяване и следене на цялата или 
част от информацията, свързана с 
даден хранителен продукт, през 
всички етапи на производството, 
преработката и разпространението, 
чрез регистрирани обозначения и 
етикетиране.“

Or. es

Изменение 208
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква ка (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 34a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) добавя се следната буква:
34a. „възможност за проследяване“ 
означава способността за 
проследяване на дадена храна, фураж, 
животно, което се отглежда за 
производство на храни или вещество, 
което е предназначено за или се 
очаква да бъде вложено в храна или 
фураж, през всички етапи на 
производство, преработка и 
разпространение;

Or. en

Обосновка

Официалното определение на термина, както е формулирано в Регламент (ЕО) 
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№ 178/2002 за установяване на общите принципи и изисквания на законодателството 
в областта на храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и 
за определяне на процедури относно безопасността на храните

Изменение 209
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква ка (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 34a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) вмъква се следната точка:
„34а) „директна продажба“ означава 
продажбата на пресни или 
преработени продукти от риболов и 
аквакултури, осъществявана от 
производителя или физическо лице, 
упълномощено от него, на крайния 
потребител на всяко място, вкл. в 
движение, без посредници.“

Or. it

Изменение 210
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква ка (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 34a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) вмъква се следната точка:
„34а „уязвими видове“: видове, 
определени в член 6 от Регламент 
(ЕС) 2019/1241;“

Or. it
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Изменение 211
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква кб (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 34б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кб) добавя се следната точка:
„34б. „риболов без плавателен съд“ 
означава извършване на риболовна 
дейност без използване на риболовен 
кораб, например събиране на миди, 
риболов пеша или риболов на лед.“

Or. es

Обосновка

Определението за „риболов без плавателен съд“ е концепция, която вече се използва в 
междуинституционалните преговори във връзка с регламента за Европейския фонд за 
морско дело и рибарство и трябва да бъде включено в Регламента относно контрола 
на рибарството.

Изменение 212
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква кб (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 34б (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) вмъква се следната точка:
„34б „уязвими местообитания“: 
местообитания, определени в член 6 
от Регламент (ЕС) 2019/1241;“

Or. it
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Изменение 213
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква кв (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 4 – параграф 1 – точка 34в (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

кв) вмъква се следната точка:
„34в „директна продажба“: 
означава продажбата на пресни или 
преработени продукти от риболов и 
аквакултури, осъществявана от 
производителя или физическо лице, 
упълномощено от него, на крайния 
потребител на всяко място, вкл. в 
движение, без посредници;“

Or. it

Обосновка

В момента такова определение не присъства нито в регламента за ОПОР, нито в 
Регламента за контрол. Този вакуум може да доведе до дехармонизиране на 
европейската рамка и до регулаторни пропуски, които от своя страна водят до 
трудно и често непълно прилагане на европейските правила в сферата на риболова 
(като например тези за контрол на риболова).

Изменение 214
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка на знамето 
отнема временно лиценза за риболов на 
кораб, който е временно спрян от 
движение с решение на тази държава 
членка или чието разрешение за 
риболов е било временно отнето в 

3. Държавата членка на знамето 
отнема временно лиценза за риболов на 
кораб, който е временно спрян от 
движение с решение на тази държава 
членка или чието разрешение за 
риболов е било временно отнето в 
съответствие с член 91б. През периода 



AM\1205706BG.docx 89/182 PE650.701v02-00

BG

съответствие с член 91б. на временно спиране не може да се 
продава, отдава под наем или 
прехвърля нито корабът, нито 
лицензът.

Or. en

Изменение 215
Клаудия Монтейро де Агияр

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавата членка на знамето 
отнема временно лиценза за риболов на 
кораб, който е временно спрян от 
движение с решение на тази държава 
членка или чието разрешение за 
риболов е било временно отнето в 
съответствие с член 91б.

3. Държавата членка на знамето 
отнема временно лиценза за риболов на 
собственик, оператор или кораб, който 
е с временно спрени права с решение, 
наложено от тази държава членка или 
чието разрешение за риболов е било 
временно отнето в съответствие с 
член 91б и незабавно уведомява 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството.

Or. pt

Обосновка

Някои държави членки издават лицензите за риболов на кораби и др. на 
собствениците и/или операторите. Следователно е необходимо да се направи 
разграничение.

Изменение 216
Клаудия Монтейро де Агияр

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 6 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавата членка на знамето 
отнема окончателно лиценза за риболов 
на кораб, който е обект на мярка за 
адаптиране на капацитета, посочена в 
член 22 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, 
или чието разрешение за риболов е било 
отнето окончателно в съответствие с 
член 91б.

4. Държавата членка на знамето 
отнема окончателно лиценза за риболов 
на собственик, оператор или кораб, 
който е обект на мярка за адаптиране на 
капацитета, посочена в член 22 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013, или чието 
разрешение за риболов е било отнето 
окончателно в съответствие с член 91б и 
незабавно уведомява Европейската 
агенция за контрол на рибарството.

Or. pt

Обосновка

Някои държави членки издават лицензите за риболов на кораби и др. на 
собствениците и/или операторите. Следователно е необходимо да се направи 
разграничение.

Изменение 217
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 6 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
правила за валидността на лицензите 
за риболов, издадени от държавата 
членка на знамето, както и 
минималната информация, която се 
съдържа в тях. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 119, параграф 2.

5. Правила за прилагането на 
настоящия член се приемат в 
съответствие с член 119, параграф 2.

Or. pt
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Изменение 218
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 7 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Комисията може да определи 
посредством актове за изпълнение 
правила за валидността на 
разрешения за риболов, издадени от 
държавата членка на знамето, както 
и минималната информация, която 
се съдържа в тях. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 119, параграф 2.

5. Правила за прилагането на 
настоящия член се приемат в 
съответствие с член 119, параграф 2.

Or. pt

Изменение 219
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) Вмъква се параграф 6: заличава се
„6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а за 
предоставяне на дерогации от 
задължението за получаване на 
разрешение за риболов за риболовни 
кораби на Съюза с обща дължина под 
10 метра.“

Or. pt
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Изменение 220
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) добавя се следният параграф 6: заличава се
„6. Комисията е оправомощена да 
приема делегирани актове в 
съответствие с член 119а, за да 
въведе дерогации от задължението за 
получаване на разрешение за риболов 
за риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина под 10 метра;

Or. it

Изменение 221
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква в
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 7 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а за 
предоставяне на дерогации от 
задължението за получаване на 
разрешение за риболов за риболовни 
кораби на Съюза с обща дължина под 
10 метра.“

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а за 
предоставяне на дерогации от 
задължението за получаване на 
разрешение за риболов за риболовни 
кораби на Съюза с обща дължина под 
12 метра.“

Or. es

Обосновка

С цел последователност и системност, във всички случаи следва да се използва 
критерият за 12 метра дължина.
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Изменение 222
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 8 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Параграф 2 се заменя със 
следното:

заличава се

„2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да приема правила 
относно:
a) маркирането и 
идентифицирането на корабите;
б) документите за 
идентифициране на кораба, които 
трябва да се носят на борда;
в) маркирането и 
идентифицирането на помощните 
плавателни средства и устройствата 
за привличане на рибата;
г) маркирането и 
идентифицирането на риболовните 
уреди;
д) надписите за маркиране на 
уредите;
е) маркирането на шамандури и 
поставянето на риболовни влакна.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

Or. pt

Изменение 223
Жуан Ферейра
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква ба (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 8 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Вмъква се следният 
параграф 2a:
2a. Правила за прилагането на 
настоящия член се приемат в 
съответствие с член 119, параграф 2.

Or. pt

Изменение 224
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 
системи за наблюдение на корабите за 
ефективното наблюдение на 
местоположението и движението на 
риболовните кораби, плаващи под тяхно 
знаме, независимо от местоположението 
им, както и на риболовните кораби във 
водите на държавите членки, като с 
тези системи събират и анализират 
данни за местоположението на 
корабите. Всяка държава членка на 
знамето гарантира непрекъснато и 
систематично наблюдение и контрол 
на точността на данните за 
местоположението на корабите.

1. Държавите членки използват 
системи за наблюдение на корабите за 
наблюдение на местоположението и 
движението на риболовните кораби, 
плаващи под тяхно знаме, независимо 
от местоположението им, както и на 
риболовните кораби в техните води. 
Държавите членки на знамето събират 
данни за местоположението на корабите 
и следят за тяхната точност 
непрекъснато и систематично.

Or. es

Обосновка

Формулировката на този член трябва да бъде по-ясна.
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Изменение 225
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки използват 
системи за наблюдение на корабите за 
ефективното наблюдение на 
местоположението и движението на 
риболовните кораби, плаващи под тяхно 
знаме, независимо от местоположението 
им, както и на риболовните кораби във 
водите на държавите членки, като с тези 
системи събират и анализират данни за 
местоположението на корабите. Всяка 
държава членка на знамето гарантира 
непрекъснато и систематично 
наблюдение и контрол на точността на 
данните за местоположението на 
корабите.

1. Държавите членки използват 
системи за наблюдение на корабите за 
ефективното наблюдение на 
местоположението и движението на 
риболовните кораби, извършването на 
риболов на видове, които са обект на 
наложени от Съюза мерки за 
опазване, плаващи под тяхно знаме, 
независимо от местоположението им, 
както и на риболовните кораби във 
водите на държавите членки, като с тези 
системи събират и анализират данни за 
местоположението на корабите. Всяка 
държава членка на знамето гарантира 
непрекъснато и систематично 
наблюдение и контрол на точността на 
данните за местоположението на 
корабите.

Or. en

Изменение 226
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза има инсталиран напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза с дължина, равна на или по-
голяма от 15 метра, има инсталирано 
напълно функциониращо устройство, 
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автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали.

което позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали. Предаването на данните 
трябва да се извършва само ако 
устройството предвижда 
автоматична настройка и не трябва 
да води до прекъсване на риболовната 
дейност на оператора.

Or. it

Обосновка

Ако новите технологии позволяват автоматично предаване на данните, без да 
причиняват прекъсвания или пречки за работата на оператора, трябва да се 
осигурява редовно предаване на данни.

Изменение 227
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза има инсталиран напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали.

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза има инсталирано напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали. За риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра 
инсталирането на устройството, 
посочено в този параграф, не води до 
нови или по-големи разходи за 
операторите.

Or. it
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Обосновка

Въвеждането на система за контрол за плавателните съдове с дължина, по-малка от 
12 метра, представлява нова мярка спрямо действащите положения. Затова 
финансовата подкрепа за тази цел се счита за съществена, предвид ограничения 
икономически размер на компанията.

Изменение 228
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза има инсталиран напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали.

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза има инсталирано напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали в близко до реално време с 
възможността да изпраща данни за 
местоположението на всеки 
10 минути.

Or. en

Обосновка

Техническият напредък дава възможност за оборудване на риболовните кораби с 
проследяващи устройства, които са в състояние да предават данни в близко до реално 
време, като интервалът от 10 минути е, за да се намалят комуникационните разходи.

Изменение 229
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза има инсталиран напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали.

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза, извършващ риболов на видове, 
които са обект на наложени от 
Съюза мерки за опазване, има 
инсталирано напълно функциониращо 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали.

Or. en

Изменение 230
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
 Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза има инсталиран напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали.

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза с обща дължина 12 метра или 
повече има инсталирано напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали.

Or. pt

Изменение 231
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза има инсталиран напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали.

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза има инсталирано напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали, не по-големи от един час.

Or. it

Обосновка

Необходимо е да се предвиди срок, за да се гарантира по-голяма сигурност на 
разпоредбата.

Изменение 232
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

На борда на всеки риболовен кораб на 
Съюза има инсталиран напълно 
функциониращо устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали.

Всеки риболовен кораб на Съюза, за 
които е в сила това изискване, трябва 
да има инсталирано устройство, което 
позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като излъчва 
данни за местоположението през равни 
интервали.

Or. es

Обосновка
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Изменение 233
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Системите за наблюдение на корабите 
също така позволяват на посочения в 
член 9а център за наблюдение на 
риболова на държавата членка на 
знамето по всяко време да отправя 
запитвания до риболовния кораб. 
Предаването на данните за 
местоположението на корабите и 
отправянето на запитвания се извършват 
или по спътникова връзка, или 
използват наземна мобилна мрежа, 
когато има достъп до такава.

Системите за наблюдение на корабите 
също така позволяват на посочения в 
член 9а център за наблюдение на 
риболова на държавата членка на 
знамето по всяко време да отправя 
запитвания до риболовния кораб. 
Предаването на данните за 
местоположението на корабите и 
отправянето на запитвания се извършват 
или по спътникова връзка, или 
използват наземна мобилна мрежа, 
когато има достъп до такава, или 
посредством друга налична 
технология за комуникационна връзка 
за данни, позволяваща сигурно и бързо 
предаване.

Or. en

Обосновка

Следва да се обмисли използването на новите технологии, които вече са на 
разположение или са в процес на разработване за системите за наблюдение на 
корабите, като всички решения трябва да осигуряват сигурно и бързо предаване на 
данни.

Изменение 234
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2 – алинея 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Системите за наблюдение на корабите 
също така позволяват на посочения в 
член 9а център за наблюдение на 
риболова на държавата членка на 
знамето по всяко време да отправя 
запитвания до риболовния кораб. 
Предаването на данните за 
местоположението на корабите и 
отправянето на запитвания се извършват 
или по спътникова връзка, или 
използват наземна мобилна мрежа, 
когато има достъп до такава.

Системите за наблюдение на корабите, 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на наложени от Съюза 
мерки за опазване, също така 
позволяват на посочения в член 9а 
център за наблюдение на риболова на 
държавата членка на знамето по всяко 
време да отправя запитвания до 
риболовния кораб. Предаването на 
данните за местоположението на 
корабите и отправянето на запитвания 
се извършват или по спътникова връзка, 
или използват наземна мобилна мрежа, 
когато има достъп до такава.

Or. en

Изменение 235
Клаудия Монтейро де Агияр

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Системите за наблюдение на корабите 
също така позволяват на посочения в 
член 9а център за наблюдение на 
риболова на държавата членка на 
знамето по всяко време да отправя 
запитвания до риболовния кораб. 
Предаването на данните за 
местоположението на корабите и 
отправянето на запитвания се извършват 
или по спътникова връзка, или 
използват наземна мобилна мрежа, 
когато има достъп до такава.

Системите за наблюдение на корабите 
също така позволяват на посочения в 
член 9а център за наблюдение на 
риболова на държавата членка на 
знамето по всяко време да отправя 
запитвания до риболовния кораб. 
Предаването на данните за 
местоположението на корабите и 
отправянето на запитвания се извършват 
чрез всяка налична технология, която 
гарантира сигурност и бързина и 
следователно е подходяща за 
предаване на данни и комуникация.

Or. pt
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Обосновка

Важно е да не се ограничава обхвата на технологиите. В съответния период трябва 
да се използват такива, които гарантират бързо и сигурно предаване на данни и 
комуникация.

Изменение 236
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Системите за наблюдение на корабите 
също така позволяват на посочения в 
член 9а център за наблюдение на 
риболова на държавата членка на 
знамето по всяко време да отправя 
запитвания до риболовния кораб. 
Предаването на данните за 
местоположението на корабите и 
отправянето на запитвания се извършват 
или по спътникова връзка, или 
използват наземна мобилна мрежа, 
когато има достъп до такава.

Системите за наблюдение на корабите 
също така позволяват на посочения в 
член 9а център за наблюдение на 
риболова на държавата членка на 
знамето по всяко време да отправя 
запитвания до риболовния кораб. 
Предаването на данните за 
местоположението на корабите и 
отправянето на запитвания се извършват 
чрез всяка налична технология, която 
гарантира сигурност и бързина и 
следователно е подходяща за 
предаване на данни и комуникация.

Or. pt

Изменение 237
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Чрез дерогация от параграф 2 
на този член, и без да се 
засягатспециалните разпоредби, 
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които се съдържат в многогодишен 
план приет съгласно членове 9 и 10 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013, 
държавите членки могат да 
изключат кораби с обща дължина под 
12 метра от задължението да имат 
инсталирано на борда устройството, 
посочено в първа алинея от този 
параграф.

Or. bg

Изменение 238
Елжбета Рафалска

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този 
кораб да бъде автоматично 
локализиран и идентифициран от 
системата за наблюдение на 
корабите, като записва и предава 
данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението 
на кораба се записват и се предават 
веднага щом корабът има достъп до 
такава мрежа и най-късно преди 
навлизане в пристанището.

3. Чрез дерогация от параграф 2 и с 
цел да се гарантира адекватно ниво 
на контрол по отношение на кораби с 
дължина под 12 метра, държавите 
членки следва да наблюдават 
техните дейности посредством план 
за статистически извадки.

(Това изменение се прилага в целия 
текст.)

Or. en
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Обосновка

За малки риболовни кораби задължението за водене на електронен риболовен дневник 
или за попълване на електронна декларация за разтоварване би представлявало 
прекомерна тежест по отношение на техния риболовен капацитет.

Изменение 239
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението 
на кораба се записват и се предават 
веднага щом корабът има достъп до 
такава мрежа и най-късно преди 
навлизане в пристанището.

3. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да изберат да имат на борда 
мобилно устройство, което позволява 
този кораб да бъде автоматично 
локализиран и идентифициран от 
системата за наблюдение на корабите, 
като записва и предава данни за 
местоположението на кораба през равни 
интервали.

Or. pt

Изменение 240
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3



AM\1205706BG.docx 105/182 PE650.701v02-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението на 
кораба се записват и се предават веднага 
щом корабът има достъп до такава 
мрежа и най-късно преди навлизане в 
пристанището.

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 15 метра 
могат да изберат да имат на борда 
мобилно устройство, което позволява 
този кораб да бъде автоматично 
локализиран и идентифициран от 
системата за наблюдение на корабите, 
като записва и предава данни за 
местоположението на кораба през равни 
интервали. В случай че устройството 
няма достъп до мобилна мрежа, през 
този период от време данните за 
местоположението на кораба се 
записват и се предават веднага щом 
корабът има достъп до такава мрежа и 
най-късно преди навлизане в 
пристанището. Таксите за 
закупуването и управлението на това 
устройство не трябва да водят до 
нови или по-големи разходи за 
риболовните предприятия.

Or. it

Обосновка

Въвеждането на система за контрол за плавателните средства с дължина, по-малка 
от 15 метра, представлява нова мярка. Поради това се счита за необходимо да се 
изключи  възникването на допълнителни разходи за бизнеса и вместо това да се 
стимулира финансовата подкрепа по линия на ЕФМДР.

Изменение 241
Романа Томц, Франц Богович, Балаж Хидвеги, Милан Звер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 

3. Чрез дерогация от параграф 2 
дадена държава членка може да 
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Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този 
кораб да бъде автоматично 
локализиран и идентифициран от 
системата за наблюдение на корабите, 
като записва и предава данни за 
местоположението на кораба през 
равни интервали. В случай че 
устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението 
на кораба се записват и се предават 
веднага щом корабът има достъп до 
такава мрежа и най-късно преди 
навлизане в пристанището.

освобождава риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, които плават 
под нейното знаме, от изискването да 
бъдат оборудвани със система за 
наблюдение на корабите ако те:

a) оперират единствено в 
териториалните води на държавата 
членка на знамето; и
б) никога не прекарват в морето 
повече от 24 часа от момента на 
тръгването до завръщането в 
пристанището.

Or. en

Обосновка

Задължението за оборудване със система за наблюдение на кораби (VMS) не следва да 
се налага на кораби от непромишления флот, които имат слабо въздействие, по-
специално такива с дължина под 12 метра, които оперират единствено в 
териториалните води на държавата членка на знамето и никога не прекарват повече 
от 24 часа в морето. В повечето случаи, тези кораби могат да се контролират 
визуално когато се намират в морето. Задължението за VMS за тези риболовни 
кораби представлява непропорционална финансова и административна тежест за 
рибарите и държавите членки.

Изменение 242
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението на 
кораба се записват и се предават веднага 
щом корабът има достъп до такава 
мрежа и най-късно преди навлизане в 
пристанището.

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали, не по-
големи от един час, без това да води 
до нови или по-високи разходи за 
риболовните предприятия. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението на 
кораба се записват и се предават веднага 
щом корабът има достъп до такава 
мрежа и най-късно преди навлизане в 
пристанището.

Or. it

Изменение 243
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали в близко 
до реално време, с възможността да 
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мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението на 
кораба се записват и се предават веднага 
щом корабът има достъп до такава 
мрежа и най-късно преди навлизане в 
пристанището.

изпраща данни за местоположението 
на всеки 10 минути. В случай че 
устройството няма достъп до мобилна 
мрежа, през този период от време 
данните за местоположението на кораба 
се записват и се предават веднага щом 
корабът има достъп до такава мрежа и 
най-късно при навлизане в 
пристанището.

Or. en

Обосновка

Техническият напредък дава възможност за оборудване на риболовните кораби с 
проследяващи устройства, които са в състояние да предават данни в близко до реално 
време, като интервалът от 10 минути е, за да се намалят комуникационните разходи.

Изменение 244
Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението на 
кораба се записват и се предават веднага 
щом корабът има достъп до такава 
мрежа и най-късно преди навлизане в 
пристанището.

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали в близко 
до реално време или най-много на 
всеки 10 минути. В случай че 
устройството няма достъп до 
комуникационна мрежа, през този 
период от време данните за 
местоположението на кораба се 
записват и се предават веднага щом 
корабът има достъп до такава мрежа и 
най-късно преди навлизане в 
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пристанището.

Or. es

Обосновка

Тази промяна е отразена в изменение 21 от проекта на доклад.

Изменение 245
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението на 
кораба се записват и се предават веднага 
щом корабът има достъп до такава 
мрежа и най-късно преди навлизане в 
пристанището.

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали, без това 
да води до нови или по-високи разходи 
за операторите. В случай че 
устройството няма достъп до мобилна 
мрежа, през този период от време 
данните за местоположението на кораба 
се записват и се предават веднага щом 
корабът има достъп до такава мрежа и 
най-късно преди навлизане в 
пристанището.

Or. it

Обосновка

Въвеждането на система за контрол за плавателните съдове с дължина, по-малка от 
12 метра, представлява нова мярка спрямо действащите положения. Затова 
финансовата подкрепа за тази цел се счита за съществена, предвид ограничения 
икономически размер на компанията.
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Изменение 246
Грейс О'Съливан, Ска Келер, Беноа Бито, Франсишку Герейру, Каролин Роз

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението на 
кораба се записват и се предават веднага 
щом корабът има достъп до такава 
мрежа и най-късно преди навлизане в 
пристанището.

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда напълно 
функциониращо мобилно устройство, 
което позволява този кораб да бъде 
автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали в близко 
до реално време или най-много на 
всеки 10 минути. В случай че 
устройството няма достъп до мобилна 
мрежа, през този период от време 
данните за местоположението на кораба 
се записват и се предават веднага щом 
корабът има достъп до такава мрежа.

Or. en

Обосновка

Този сегмент на флота съставлява около 85 % от общия брой кораби на ЕС и трябва 
да бъде наблюдаван. Мобилните устройства се използват ежедневно от гражданите 
и следва да влязат в употреба, за да се улесни по икономически ефективен начин 
спазването на това изискване. И накрая, позицията може да се изпраща на много по-
кратки интервали в сравнение с 2009 г., когато беше приет регламентът за контрол.

Изменение 247
Клаудия Монтейро де Агияр

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6



AM\1205706BG.docx 111/182 PE650.701v02-00

BG

Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението на 
кораба се записват и се предават веднага 
щом корабът има достъп до такава 
мрежа и най-късно преди навлизане в 
пристанището.

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
комуникационна мрежа, през този 
период от време данните за 
местоположението на кораба се 
записват и се предават веднага щом 
корабът има достъп до такава мрежа и 
най-късно преди навлизане в 
пристанището.

Or. pt

Обосновка

Развитието на технологиите позволява намирането на евтини решения, работещи 
почти в реално време, които да бъдат адаптирани за по-малките кораби. Необходимо 
е да се гарантира, че изборът не се ограничава до която и да било конкретна 
технология, защото това би позволило възприемане на бъдещи технически иновации, 
даващи задоволителни резултати при повечето европейски риболовни кораби.

Изменение 248
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 

3. Чрез дерогация от параграф 2 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза, принадлежащи към 



PE650.701v02-00 112/182 AM\1205706BG.docx

BG

могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението на 
кораба се записват и се предават веднага 
щом корабът има достъп до такава 
мрежа и най-късно преди навлизане в 
пристанището.

крайбрежния непромишлен флот, 
могат да имат на борда мобилно 
устройство, което позволява този кораб 
да бъде автоматично локализиран и 
идентифициран от системата за 
наблюдение на корабите, като записва и 
предава данни за местоположението на 
кораба през равни интервали. В случай 
че устройството няма достъп до 
мобилна мрежа, през този период от 
време данните за местоположението на 
кораба се записват и се предават веднага 
щом корабът има достъп до такава 
мрежа и най-късно преди разтоварване 
на улова.

Or. es

Изменение 249
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3 – алинея 1а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Дадена държава членка може да 
освободи риболовните кораби с обща 
дължина под 12 метра, които плават 
под нейно знаме, от изискването да 
имат на борда си мобилно 
устройство ако те никога не 
прекарват в морето повече от 24 часа 
от момента на тръгването до 
завръщането в пристанището.

Or. en

Обосновка

Чрез дерогация от общата разпоредба, се позволява освобождаване на риболовните 
кораби от непромишления флот от изискването, когато те извършват риболов с 
продължителност под 24 часа.
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Изменение 250
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Чрез дерогация от горните 
параграфи, на държавите членки се 
предоставя правомощието да 
освобождават корабите от 
крайбрежния непромишлен флот, 
които извършват риболовни рейсове с 
продължителност под 24 часа, от 
изискването да бъдат оборудвани с 
устройство за проследяване на борда.

Or. es

Обосновка

В някои случаи, въвеждането на задължение за корабите от крайбрежния 
непромишлен флот да имат на борда си устройство за проследяване може да наложи 
непропорционална тежест върху техния риболовен капацитет.

Изменение 251
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Чрез дерогация от горните 
параграфи, корабите, които оперират 
изключително във вътрешните води 
на държавата членка на знамето и 
физическите лица, които извършват 
риболов без плавателен съд, се 
освобождават от изискването за 
бордово устройство за проследяване.
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Or. es

Обосновка

Съгласно принципа на пропорционалност, флотът, който оперира изключително във 
вътрешните води и лицата, които извършват риболов пеша, могат да бъдат 
наблюдавани от сушата, без да е необходимо монтиране на устройства за 
проследяване.

Изменение 252
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато риболовен кораб е във 
водите на друга държава членка, 
държавата членка на знамето предоставя 
данните за местоположението на този 
кораб чрез автоматично предаване на 
центъра за наблюдение на риболова на 
крайбрежните държави членки. Данните 
за местоположението на кораба се 
предоставя също на държавата членка, 
в чиито пристанища е вероятно да бъде 
извършено разтоварването на улова на 
риболовния кораб или в чиито води е 
вероятно риболовният кораб да 
продължи своите риболовни дейности.

4. Когато риболовен кораб е във 
водите на друга държава членка, 
държавата членка на знамето предоставя 
данните за местоположението на този 
кораб чрез автоматично предаване на 
центъра за наблюдение на риболова на 
крайбрежните държави членки. Данните 
за местоположението на кораба се 
предоставят също чрез автоматично 
предаване на центъра за наблюдение 
на риболова на държавата членка, в 
чиито пристанища е вероятно да бъде 
извършено разтоварването на улова на 
риболовния кораб или в чиито води е 
вероятно риболовният кораб да 
продължи своите риболовни дейности.

Or. en

Обосновка

Важно е държавата членка на разтоварване или на мястото, където ще продължат 
да се извършват риболовните дейности, също да има автоматичен достъп до 
данните за местоположението на кораба.

Изменение 253
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Когато риболовен кораб е във 
водите на друга държава членка, 
държавата членка на знамето предоставя 
данните за местоположението на този 
кораб чрез автоматично предаване на 
центъра за наблюдение на риболова на 
крайбрежните държави членки. Данните 
за местоположението на кораба се 
предоставя също на държавата членка, 
в чиито пристанища е вероятно да бъде 
извършено разтоварването на улова на 
риболовния кораб или в чиито води е 
вероятно риболовният кораб да 
продължи своите риболовни дейности.

4. Когато риболовен кораб е във 
водите на друга държава членка, 
държавата членка на знамето предоставя 
данните за местоположението на този 
кораб чрез автоматично предаване на 
центъра за наблюдение на риболова на 
крайбрежните държави членки. Данните 
за местоположението на кораба във 
връзка със съответния риболовен рейс 
се предоставят също на държавата 
членка, в чиито пристанища е вероятно 
да бъде извършено разтоварването на 
улова на риболовния кораб или в чиито 
води е вероятно риболовният кораб да 
продължи своите риболовни дейности.

Or. en

Изменение 254
Клаудия Монтейро де Агияр

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако риболовен кораб на Съюза 
оперира във водите на трета държава 
или във води, където риболовните 
ресурси се управляват от регионална 
организация съгласно член 3, 
параграф 1, и ако споразумението с тази 
трета държава или приложимите 
правила на тази организация го 
предвиждат, данните за 
местоположението на кораба се 
предоставят и на тази държава или 

5. Ако риболовен кораб на Съюза 
осъществява риболовни дейности или 
операции във водите на трета държава 
или във води, където риболовните 
ресурси се управляват от регионална 
организация съгласно член 3, 
параграф 1, и ако споразумението с тази 
трета държава или приложимите 
правила на тази организация го 
предвиждат, данните за 
местоположението за определяне на 
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организация. курса на кораба автоматично се 
предоставят и на тази държава или 
организация.

Or. pt

Обосновка

Важно е достъпът до данни за определянето на курса на съответния кораб и само на 
него да се предоставят автоматично.

Изменение 255
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако риболовен кораб на Съюза 
оперира във водите на трета държава 
или във води, където риболовните 
ресурси се управляват от регионална 
организация съгласно член 3, 
параграф 1, и ако споразумението с тази 
трета държава или приложимите 
правила на тази организация го 
предвиждат, данните за 
местоположението на кораба се 
предоставят и на тази държава или 
организация.

5. Ако риболовен кораб на Съюза 
оперира във водите на трета държава 
или във води, където риболовните 
ресурси се управляват от регионална 
организация съгласно член 3, 
параграф 1, и ако споразумението с тази 
трета държава или приложимите 
правила на тази организация го 
предвиждат, данните за 
местоположението на кораба 
автоматично се предоставят на 
определения от тази държава или 
организация орган.

Or. en

Обосновка

Ако дадена регионална организация за управление на рибарството или споразумение с 
трета държава предвиждат, че трябва да се предоставят данни за 
местоположението на кораба за риболовните кораби на Съюза, които оперират във 
водите им, тези данни се предоставят автоматично, без да се изчаква искане от 
третата държава или от регионалната организация за управление на рибарството.
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Изменение 256
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако риболовен кораб на Съюза 
оперира във водите на трета държава 
или във води, където риболовните 
ресурси се управляват от регионална 
организация съгласно член 3, 
параграф 1, и ако споразумението с тази 
трета държава или приложимите 
правила на тази организация го 
предвиждат, данните за 
местоположението на кораба се 
предоставят и на тази държава или 
организация.

5. Ако риболовен кораб на Съюза 
оперира във водите на трета държава 
или във води, където риболовните 
ресурси се управляват от регионална 
организация съгласно член 3, 
параграф 1, и ако споразумението с тази 
трета държава или приложимите 
правила на тази организация го 
предвиждат, данните за 
местоположението на кораба в рамките 
на съответния риболовен рейс се 
предоставят и на тази държава или 
организация.

Or. en

Изменение 257
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а за 
създаване на подробни правила за 
наблюдение на риболовните дейности 
и риболовното усилие от центровете 
за наблюдение на риболова, и по-
специално по отношение на 
отговорностите на капитаните 
относно устройствата за наблюдение 

заличава се
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на корабите.

Or. it

Изменение 258
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а за 
създаване на подробни правила за 
наблюдение на риболовните дейности 
и риболовното усилие от центровете 
за наблюдение на риболова, и по-
специално по отношение на 
отговорностите на капитаните 
относно устройствата за наблюдение 
на корабите.

заличава се

Or. it

Изменение 259
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а за 
създаване на подробни правила за 
наблюдение на риболовните дейности 
и риболовното усилие от центровете 
за наблюдение на риболова, и по-

7. Правила за прилагането на 
настоящия член се приемат в 
съответствие с член 119, параграф 2.
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специално по отношение на 
отговорностите на капитаните 
относно устройствата за наблюдение 
на корабите.

Or. pt

Изменение 260
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а за 
създаване на подробни правила за 
наблюдение на риболовните дейности и 
риболовното усилие от центровете за 
наблюдение на риболова, и по-
специално по отношение на 
отговорностите на капитаните относно 
устройствата за наблюдение на 
корабите.

7. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а, с 
който се определят:

а) подробни правила за наблюдение 
на риболовните дейности и риболовното 
усилие от центровете за наблюдение на 
риболова, и по-специално по отношение 
на отговорностите на капитаните 
относно устройствата за наблюдение на 
корабите; и
б) честотата на предаване на 
данните за местоположението и 
движението на риболовните кораби, 
включително в зони с ограничения за 
риболов.

Or. es

Обосновка

Съзаконодателите трябва да имат думата по този въпрос, чрез делегирани актове.
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Изменение 261
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. За риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, разпоредбите 
на този член са приложими, считано 
от ... [4 години след датата на 
влизане в сила на настоящия 
Регламент].

Or. fr

Изменение 262
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя 
подробни правила относно:

заличава се

a) формата и съдържанието на 
данните за местоположението на 
корабите;
б) изискванията и техническите 
спецификации на устройствата за 
наблюдение на корабите;
в) честотата на предаване на 
данните за местоположението и 
движението на риболовните кораби, 
включително в зони с ограничения за 
риболов;
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г) предаването на данни до 
крайбрежните държави членки.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. pt

Изменение 263
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 8 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно:

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила за 
корабите, извършващи риболов на 
видове, които са обект на наложени 
от Съюза мерки за опазване, относно:

Or. en

Изменение 264
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 8 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) честотата на предаване на 
данните за местоположението и 
движението на риболовните кораби, 
включително в зони с ограничения за 
риболов;

заличава се

Or. es
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Изменение 265
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9 – параграф 8 – алинея 2а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията гарантира, че тези 
правила са балансирани и 
пропорционални на заложените цели.;

Or. it

Изменение 266
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават и 
управляват центрове за наблюдение на 
риболова, които извършват наблюдение 
на риболовните дейности и риболовното 
усилие. Центърът за наблюдение на 
риболова на дадена държава членка 
извършва наблюдение на риболовните 
кораби, плаващи под нейно знаме, 
независимо в кои води оперират или в 
кое пристанище се намират, както и 
риболовните кораби на Съюза, плаващи 
под знамето на други държави членки, и 
риболовните кораби на трети държави, 
за които са приложими разпоредбите за 
системата за наблюдение на корабите, 
опериращи във води под нейния 
суверенитет или юрисдикция.

1. Държавите членки създават и 
управляват центрове за наблюдение на 
риболова, които извършват наблюдение 
на риболовните дейности и риболовното 
усилие. Центърът за наблюдение на 
риболова на дадена държава членка 
извършва наблюдение на риболовните 
кораби, плаващи под нейно знаме, 
независимо в кои води оперират или в 
кое пристанище се намират, както и 
риболовните кораби на Съюза, плаващи 
под знамето на други държави членки, и 
риболовните кораби на трети държави, 
за които са приложими разпоредбите за 
системата за наблюдение на корабите, 
опериращи във води под нейния 
суверенитет или юрисдикция, както и 
риболовни кораби, плаващи под 
знамето на трети страни, за които 
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има предписания и/или препоръки, 
издадени от международен 
регионален орган.

Or. it

Обосновка

Изменение, имащо за цял да гарантира по-голяма пълнота на разпоредбата.

Изменение 267
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават и 
управляват центрове за наблюдение на 
риболова, които извършват наблюдение 
на риболовните дейности и риболовното 
усилие. Центърът за наблюдение на 
риболова на дадена държава членка 
извършва наблюдение на риболовните 
кораби, плаващи под нейно знаме, 
независимо в кои води оперират или в 
кое пристанище се намират, както и 
риболовните кораби на Съюза, плаващи 
под знамето на други държави членки, и 
риболовните кораби на трети държави, 
за които са приложими разпоредбите за 
системата за наблюдение на корабите, 
опериращи във води под нейния 
суверенитет или юрисдикция.

1. Държавите членки създават и 
управляват центрове за наблюдение на 
риболова, които извършват наблюдение 
на риболовните дейности и риболовното 
усилие. Центърът за наблюдение на 
риболова на дадена държава членка 
извършва наблюдение на риболовните 
кораби, плаващи под нейно знаме, 
независимо в кои води оперират или в 
кое пристанище се намират, както и 
риболовните кораби на Съюза, плаващи 
под знамето на други държави членки, и 
риболовните кораби на трети държави, 
за които са приложими разпоредбите за 
системата за наблюдение на корабите, 
опериращи във води под нейния 
суверенитет или юрисдикция, или 
разпоредбите, издадени от регионална 
организация за управление на 
риболова.

Or. it

Изменение 268
Грейс О'Съливан
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават и 
управляват центрове за наблюдение на 
риболова, които извършват наблюдение 
на риболовните дейности и риболовното 
усилие. Центърът за наблюдение на 
риболова на дадена държава членка 
извършва наблюдение на риболовните 
кораби, плаващи под нейно знаме, 
независимо в кои води оперират или в 
кое пристанище се намират, както и 
риболовните кораби на Съюза, плаващи 
под знамето на други държави членки, и 
риболовните кораби на трети държави, 
за които са приложими разпоредбите 
за системата за наблюдение на 
корабите, опериращи във води под 
нейния суверенитет или юрисдикция.

1. Държавите членки създават и 
управляват центрове за наблюдение на 
риболова, които извършват наблюдение 
на риболовните дейности и риболовното 
усилие. Центърът за наблюдение на 
риболова на дадена държава членка 
извършва наблюдение на риболовните 
кораби, плаващи под нейно знаме, 
независимо в кои води оперират или в 
кое пристанище се намират, както и 
риболовните кораби на Съюза, плаващи 
под знамето на други държави членки, и 
риболовните кораби на трети държави, 
опериращи във води под нейния 
суверенитет или юрисдикция.

Or. en

Изменение 269
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка държава членка на знамето 
определя компетентните органи, 
отговорни за центъра за наблюдение на 
риболова и взема необходимите мерки, 
за да гарантира, че нейният център 
разполага с необходимия персонал, 
както и с компютърната техника и 
програмно осигуряване, необходими за 

2. Всяка държава членка на знамето 
определя компетентните органи, 
отговорни за центъра за наблюдение на 
риболова и взема необходимите мерки, 
за да гарантира, че нейният център 
разполага с необходимия персонал, 
както и с компютърната техника и 
програмно осигуряване, необходими за 
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автоматичната обработка и 
електронното предаване на данните. 
Държавите членки предвиждат 
процедури за съхраняване на резервно 
копие и възстановяване на данните в 
случай на повреда в системата. 
Държавите членки могат да поддържат 
съвместен център за наблюдение на 
риболова.

автоматичната обработка, анализ, 
контрол, наблюдение и електронното 
предаване на данните. Държавите 
членки предвиждат процедури за 
съхраняване на резервно копие и 
възстановяване на данните в случай на 
повреда в системата. Държавите членки 
могат да поддържат съвместен център за 
наблюдение на риболова.

Or. en

Изменение 270
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки на знамето 
гарантират, че центровете за 
наблюдение на риболова имат достъп до 
всички необходими данни и най-вече до 
посочените в членове 109 и 110 и 
работят 7 дни в седмицата, 24 часа в 
денонощието.

3. Държавите членки на знамето 
гарантират, че центровете за 
наблюдение на риболова имат достъп до 
всички необходими данни и най-вече до 
посочените в членове 109 и 110, като 
по този начин осигуряват наблюдение 
и достъп 7 дни в седмицата, 24 часа в 
денонощието.

Or. en

Изменение 271
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки на знамето 3. Държавите членки на знамето 
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гарантират, че центровете за 
наблюдение на риболова имат достъп до 
всички необходими данни и най-вече до 
посочените в членове 109 и 110 и 
работят 7 дни в седмицата, 24 часа в 
денонощието.

гарантират, че центровете за 
наблюдение на риболова имат достъп до 
всички необходими данни и най-вече до 
посочените в членове 109 и 110.

Or. pt

Изменение 272
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9a – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Държавите членки на знамето 
използват данните, събрани от 
центровете за наблюдение на 
риболова, за да оценят прилагането 
на други законодателни актове на 
Съюза, по-специално на Директива 
2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, Директива 
92/43/ЕИО на Съвета, Директива 
2008/56/ЕО на Европейския парламент 
и на Съвета и Директива 2014/89/ЕС 
на Европейския парламент и на 
Съвета.

Or. en

Обосновка

Данните от наблюдението на риболовните кораби са необходими за анализиране на 
въздействието на риболова върху по-широката околна среда, за подпомагане на 
прилагането на Директивата за птиците, Директивата за местообитанията, 
Рамковата директива за морска стратегия и Директивата за морско 
пространствено планиране.

Изменение 273
Грейс О'Съливан
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от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9a – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Центровете за наблюдение на 
риболова подпомагат наблюдението в 
реално време на плавателните съдове, 
за да се даде възможност за незабавни 
действия по правоприлагане.

Or. en

Обосновка

Когато центрове за наблюдение на риболова установят нарушение от страна на 
даден плавателен съд, трябва да се предприемат незабавни действия

Изменение 274
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията има правомощията 
да приема делегирани актове съгласно 
член 119а относно подробни правила 
за наблюдение на риболовните 
дейности и риболовното усилие от 
центрове за наблюдение на риболова, 
и по-специално във връзка със 
следното:

заличава се

a) леденето на навлизането в 
някои области и излизането от тях;
б) наблюдението и записването 
на риболовната дейност;
в) разпоредбите, приложими в 
случай на техническа или 
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комуникационна неизправност или 
нефункциониране на уредите за 
наблюдение на корабите;
г) мерките, които следва да се 
предприемат при неполучаване на 
данни относно местоположението и 
движението на риболовните кораби.“

Or. it

Изменение 275
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията има правомощията 
да приема делегирани актове съгласно 
член 119а относно подробни правила 
за наблюдение на риболовните 
дейности и риболовното усилие от 
центрове за наблюдение на риболова, 
и по-специално във връзка със 
следното:

заличава се

a) следенето на навлизането в 
някои области и излизането от тях;
б) наблюдението и записването 
на риболовната дейност;
в) разпоредбите, приложими в 
случай на техническа или 
комуникационна неизправност или 
нефункциониране на уредите за 
наблюдение на корабите;
г) мерките, които следва да се 
предприемат при неполучаване на 
данни относно местоположението и 
движението на риболовните кораби.“

Or. pt
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Изменение 276
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 9a – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Правила за прилагането на 
настоящия член се приемат в 
съответствие с член 119, параграф 2.

Or. pt

Изменение 277
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 10– параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В съответствие с Директива 
2002/59/ЕО риболовен кораб с обща 
дължина над 15 метра се оборудва със и 
поддържа в действие система за 
автоматично идентифициране, която 
отговаря на стандартите за ефективност, 
определени от Международната морска 
организация.

В допълнение към разпоредбата в 
Директива 2002/59/ЕО, риболовен кораб 
с обща дължина над 12 метра се 
оборудва с и поддържа в действие 
система за автоматично 
идентифициране, която отговаря на 
стандартите за ефективност, определени 
от Международната морска 
организация.

Or. en

Обосновка

Действащите разпоредби относно системата за автоматична идентификация, 
приложими за кораби над 15 метра, са в сила от 31 май 2014 г. Преразгледаната 
версия на Регламента относно контрола ще влезе в сила след 2021 г., което позволява 
достатъчно време за модернизиране на следващия сегмент на флота.



PE650.701v02-00 130/182 AM\1205706BG.docx

BG

Изменение 278
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 8a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(8a) Член 12 се заличава.

Or. pt

Изменение 279
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 9
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) Член 12 се заменя, както 
следва:

заличава се

„
Член 12
Предаване на данни за операции по 
надзора
Данните от системата(ите) за 
наблюдение на корабите, системата 
за автоматично разпознаване и 
системата за откриване на кораби, 
събрани в рамките на настоящия 
регламент, се предават на 
Комисията, агенции на Съюза и на 
други компетентни органи на 
държавите членки, които участват в 
операции по надзора за целите на 
морската сигурност и безопасност, 
граничния контрол, защитата на 
морската околна среда и общото 
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правоприлагане на законите.“
“

Or. pt

Изменение 280
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 13а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) Вмъква се следният член:
Член 13a
Електронна система за наблюдение 
от разстояние
1. Всички риболовни кораби на 
Съюза с дължина над 12 метра следва 
да бъдат оборудвани с електронни 
системи за дистанционно 
наблюдение, състоящи се от 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис, 
датчици за проследяване на мрежите 
и възможност за съхранение на данни.
2. Параграф 1 се прилага:
a) Считано от ... [2 години след 
приемането на настоящия 
регламент] за риболовните кораби на 
Съюза, идентифицирани в рамките на 
специални програми за контрол и 
инспекция, които се приемат 
съгласно член 95, като 
представляващи висок или много 
висок риск от несъответствие във 
връзка с целите на общата политика 
в областта на рибарството;
б) Считано от ... [3 години след 
приемането на настоящия 
регламент] за риболовните кораби на 
Общността, идентифицирани в 
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рамките на специални програми за 
контрол и инспекция, които се 
приемат съгласно член 95, като 
представляващи среден до нисък риск 
от несъответствие във връзка с 
целите на общата политика в 
областта на рибарството;
в) Считано от ... [4 години след 
приемането на настоящия 
регламент] за всички останали кораби 
на Общността с дължина над 12 
метра.
3. В допълнение към параграф 2, 
изискването, посочено в параграф 1, се 
прилага и за минимален процент от 
риболовните кораби с дължина под 12 
метра. Този процент се определя в 
съответствие с броя на корабите, 
идентифицирани в рамките на 
специални програми за контрол и 
инспекция, които се приемат 
съгласно член 95, като 
представляващи висок или много 
висок риск от несъответствие във 
връзка с целите на общата политика 
в областта на рибарството.

Or. en

Изменение 281
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза води електронен риболовен 
дневник с цел запис на риболовните 
дейности.

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза води риболовен дневник с цел 
запис на риболовните дейности. За 
риболовни кораби с обща дължина 
12 метра или повече този риболовен 
дневник е електронен, считано от 
...[дата на влизане в сила на 
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настоящия регламент]. За риболовни 
кораби с обща дължина под 12 метра 
този риболовен дневник е електронен, 
считано от ... [4 години след датата 
на влизане в сила].

Or. fr

Обосновка

An electronic fishing logbook is currently mandatory for fishing vessels of 12 metres’ length 
overall or more.  The requirement for fishing vessels of less than 12 metres’ length overall to 
have an electronic fishing logbook therefore makes an adaptation period essential. 
Accordingly, and contrary to the other provisions of this regulation, which will be applicable 
two years after its entry into force, the provisions of this article concerning vessels of less 
than 12 metres’ length overall should apply only after a further two years. They would thus be 
applicable four years after the entry into force of this regulation.

Изменение 282
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

Капитаните на риболовните кораби 
на Съюза, принадлежащи към 
крайбрежния непромишлен флот и 
извършващи риболовни рейсове с 
продължителност под 24 часа, както 
и физическите лица, които 
извършват риболов без плавателен 
съд, се освобождават от изискването, 
посочено в първия параграф.

Or. es
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Обосновка

В някои случаи, свързани с непромишления флот и риболова без плавателен съд, 
въвеждането на задължение за водене на бордови дневник може да наложи 
непропорционална тежест върху техния риболовен капацитет. По-специално, 
изискването корабите, които извършват риболовни рейсове с продължителност под 
24 часа, да поддържат бордови дневник, носи ненужни разходи. Държавите членки 
следва да наблюдават техните дейности посредством план за статистически 
извадки.

Изменение 283
Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности, указвайки 
специално всички количества от 
всички видове, уловени и задържани на 
борда, над 50 кг еквивалентно живо 
тегло, с изключение на видовете, 
посочени в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013.

Or. fr

Изменение 284
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
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риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

За кораби за улов с обща дължина под 
10 метра, риболовният дневник се 
съставя в опростен вид или на 
хартиен носител.

Or. it

Изменение 285
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза , с обща дължина над 10 
метра, поддържа електронен риболовен 
дневник с цел запис на риболовните 
дейности. Таксите за закупуване и 
управление не трябва да водят до нови 
или по-високи разходи за риболовните 
предприятия.

Or. it

Обосновка

Изпълнението се счита за твърде тежко за малките плавателни съдове по 
отношение на характеристиките на компанията и малките уловени количества. 
Освен това, като се има предвид ограничения икономически размер на малките 
риболовни предприятия, финансовата подкрепа по линия на ЕФМДР се счита за 
съществена, както за закупуването на електронното устройство, така и за неговото 
управление и използване.

Изменение 286
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности, в който 
конкретно се посочват всички 
количества от всички видове, уловени 
и задържани на борда, над 50 кг 
еквивалентно живо тегло.

Or. es

Изменение 287
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности, в който 
конкретно се посочват всички 
количества от всички видове, уловени 
и задържани на борда, над 50 кг 
еквивалентно живо тегло.

Or. en

Обосновка

Действащият Регламент относно контрола въвежда дерогация за видове, задържани 
на борда, които не надхвърлят 50 кг еквивалентно живо тегло; Това изключение 
следва да се запази заради нарастващия обем на работата в резултат на 
задължението за разтоварване.
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Изменение 288
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на всеки кораб за 
улов на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

1. Капитанът на всеки кораб за 
улов на Съюза поддържа риболовен 
дневник с цел запис на риболовните 
дейности. За кораби с обща дължина 
над 12 метра риболовният дневник 
трябва да бъде в електронна форма.

Or. bg

Изменение 289
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза с обща дължина 12 метра 
или повече поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

Or. pt

Изменение 290
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

1. Капитанът на всеки кораб за улов 
на Съюза , с обща дължина над 
10 метра, поддържа електронен 
риболовен дневник с цел запис на 
риболовните дейности.

Or. it

Обосновка

Видът на плавателния съд и малките количества, уловени ежедневно от риболовните 
кораби, принадлежащи към сегмента на дребномащабния риболов, правят 
предложеното изпълнение изключително тежко за тези плавателни съдове.

Изменение 291
Романа Томц, Франц Богович, Балаж Хидвеги, Милан Звер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1, 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 12 метра, 
които оперират единствено в 
териториалните води на държавата 
членка на знамето и никога не 
прекарват повече от 24 часа в морето 
от момента на тръгването до 
завръщането в пристанището, могат 
да водят риболовен дневник на 
хартиен носител.

Or. en

Обосновка

Възможността за попълване и подаване на дневник на хартиен носител следва да се 
запази поне за риболовни кораби с обща дължина под 12 метра, които оперират 
единствено в териториалните води на държавата членка на знамето и никога не 
прекарват повече от 24 часа в морето. Въвеждането на електронен риболовен 
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дневник в този случай представлява непропорционална финансова и административна 
тежест за рибарите и държавите членки.

Изменение 292
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Капитанът на всеки кораб за 
улов на Съюза, с обща дължина над 
10 метра, може да избере дали да 
поддържа електронен риболовен 
дневник с цел запис на риболовните 
дейности, без това да доведе до нови 
или по-високи разходи за риболовните 
предприятия.

Or. it

Обосновка

От важно значение е да се насърчава въвеждането чрез финансова подкрепа на 
доброволни системи за контрол в по-малките риболовни кораби.

Изменение 293
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. В случай на прилагане на 
параграф 1а, на притежателя на 
лицензия за риболов и капитана се 
анулират 5 точки от лиценза за 
риболов.
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Or. it

Обосновка

От важно значение е да се насърчава въвеждането чрез награждаване в лиценза за 
риболов на доброволни системи за контрол в по-малките риболовни кораби.

Изменение 294
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Риболовният дневник, посочен в 
параграф 1, съдържа по-специално 
следната информация:

2. Риболовният дневник, посочен в 
параграф 1, е с еднакъв формат в 
целия Съюз и съдържа по-специално 
следната информация:

Or. it

Изменение 295
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) датата и при необходимост часа 
на улова;

г) датата на улова;

Or. fr

Изменение 296
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен



AM\1205706BG.docx 141/182 PE650.701v02-00

BG

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) датата и при необходимост часа 
на улова;

г) датата на улова;

Or. fr

Изменение 297
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) датата и, ако е целесъобразно, 
времето на улова;

г) датата на улова;

Or. es

Обосновка

Прекомерната бюрокрация във връзка с бордовите риболовни дейности, като 
например изискването за посочване на времето на улова, натоварва капитаните на 
корабите и може да ги разсее от задълженията, свързани с бордовата безопасност, 
риболовните операции и др. Административната тежест за корабите трябва да 
бъде минимално необходимата.

Изменение 298
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) датата и, ако е целесъобразно, 
времето на улова;

г) датата на улова;

Or. es

Изменение 299
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) датата и, ако е целесъобразно, 
времето на улова;

г) датата на улова;

Or. it

Обосновка

Мярката се счита за ненужна и натоварваща, както и за противоречаща на целите 
за опростяване на самия регламент.

Изменение 300
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) датата и, ако е целесъобразно, 
времето на улова;

г) датата на улова;

Or. it
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Изменение 301
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) вида риболовни уреди, 
технически спецификации и общите 
размери;

е) вида риболовни уреди, 
технически спецификации и 
приблизителни размери;

Or. pt

Изменение 302
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) вид на оборудването, 
технически спецификации и размери;

е) вид и размери на оборудването;

Or. it

Изменение 303
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) вид на оборудването, 
технически спецификации и размери;

е) вид и размери на оборудването;

Or. it
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Обосновка

Мярката се счита за ненужна и натоварваща, както и за противоречаща на целите 
за опростяване на самия регламент.

Изменение 304
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) вид на оборудването, 
технически спецификации и размери;

е) вид и размери на оборудването;

Or. it

Изменение 305
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) очакваните количества от всеки 
вид в килограми живо тегло или, когато 
е целесъобразно, броя екземпляри, 
включително количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване; за 
риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина над 12 метра включително 
тази информация се предава на всяко 
замятане или риболовна операция;

ж) очакваните количества от всеки 
вид в килограми живо тегло или, когато 
е целесъобразно, броя екземпляри, 
включително количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване;

Or. it
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Изменение 306
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) очакваните количества от всеки 
вид в килограми живо тегло или, когато 
е целесъобразно, броя екземпляри, 
включително количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване; за 
риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина над 12 метра включително 
тази информация се предава на всяко 
замятане или риболовна операция;

ж) очакваните количества от всеки 
вид в килограми живо тегло или, когато 
е целесъобразно, броя екземпляри, 
включително количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване; тази 
информация се предава в края на всеки 
риболовен ден;

Or. pt

Изменение 307
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) очакваните количества от 
всеки вид в килограми живо тегло или, 
когато е целесъобразно, броя 
екземпляри, включително количествата 
или екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване; за 
риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина над 12 метра включително тази 
информация се предава на всяко 
замятане или риболовна операция;

ж) броя екземпляри, включително 
количествата или екземплярите под 
приложимия минималния референтен 
размер за опазване, като отделно 
вписване; за риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина над 12 метра 
включително тази информация се 
предава на всяко замятане или 
риболовна операция;

Or. en
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Изменение 308
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) очакваните количества от всеки 
вид в килограми живо тегло или, когато 
е целесъобразно, броя екземпляри, 
включително количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване; за 
риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина над 12 метра включително 
тази информация се предава на всяко 
замятане или риболовна операция;

ж) очакваните количества от всеки 
вид в килограми живо тегло или, когато 
е целесъобразно, броя екземпляри, 
включително количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване; за 
риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина над 12 метра включително 
информацията за улова ще се 
предоставя в края на риболовния ден;

Or. es

Обосновка

Прекомерната бюрокрация във връзка с бордовите риболовни дейности, като 
например изискването за докладване на всяко замятане или риболовна операция или за 
посочване на времето на улова, натоварва капитаните на корабите. Това би могло да 
се окаже и невъзможно за интензивни риболовни дейности, при които непрекъснато 
се правят многобройни замятания, както и в случая с пелагичния риболов или при 
непрекъснати дейности, например при улова на риба тон, при който корабите могат 
да прекарат продължителни периоди без улов и след това неочаквано да реализират 
такъв.

Изменение 309
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква ж
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) очакваните количества от всеки 
вид в килограми живо тегло или, когато 
е целесъобразно, броя екземпляри, 
включително количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване; за 
риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина над 12 метра включително тази 
информация се предава на всяко 
замятане или риболовна операция;

ж) очакваните количества от всеки 
вид в килограми живо тегло и, когато е 
целесъобразно, броя екземпляри, 
включително количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване; за 
риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина над 12 метра включително тази 
информация се предава на всяко 
замятане или риболовна операция;

Or. en

Обосновка

Живото тегло винаги трябва да се записва, а където е целесъобразно трябва да се 
включва и броят на екземплярите

Изменение 310
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) очакваните количества от всеки 
вид в килограми живо тегло или, когато 
е целесъобразно, броя екземпляри, 
включително количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване; за 
риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина над 12 метра включително 
тази информация се предава на всяко 
замятане или риболовна операция;

ж) очакваните количества от всеки 
вид в килограми живо тегло или, когато 
е целесъобразно, броя екземпляри, 
включително количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване, като отделно вписване; за 
риболовни кораби на Съюза, които не 
принадлежат към крайбрежния 
непромишлен флот, тази информация 
се предава на всяко замятане или 
риболовна операция;

Or. es
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Изменение 311
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) оценките за обема изхвърляния в 
еквивалент живо тегло за всички 
видове, които не са предмет на 
задължението за разтоварване;

з) оценките за обема изхвърляния в 
еквивалент живо тегло и брой 
екземпляри за всички видове, които не 
са предмет на задължението за 
разтоварване;

Or. en

Изменение 312
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) оценките за обема изхвърляния в 
еквивалент живо тегло за всички 
видове, които не са предмет на 
задължението за разтоварване;

з) оценките за обема изхвърляния 
за всички видове, които не са предмет 
на задължението за разтоварване;

Or. es

Изменение 313
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква ка (нова)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) данни относно въздействието 
на риболова върху по-широката 
екосистема, включително случайния 
улов на уязвими видове, докладването 
по-специално за уловените видове, 
броя на събитията, датата и часа на 
настъпване на събитията, вида на 
използваното оборудване и дали 
екземплярът оцелява, за да се 
постигне съответствие с други 
законодателни актове на Съюза, по-
специално с Директива (ЕС) 
2017/1004, Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета, 
Директива 2008/56/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета и Директива 
2014/89/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета.

Or. en

Обосновка

Отчитането на прилова от нецелеви видове вече съществува като изискване съгласно 
рамката за събиране на данни, Регламент (ЕО) № 2017/1004. Изпълнението на няколко 
други правни акта на Съюза зависи от електронния дневник. Следователно, 
отчитането трябва да се осъществява при всички риболовни кораби, независимо дали 
те извършват риболов и с какви уреди са оборудвани, като основна минимална 
отговорност за всички риболовни кораби.

Изменение 314
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 2 – буква ка (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) данни за прилова на уязвими 
видове, както са определени в 
Регламент (ЕС) 2019/1241, по-
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специално докладването на вида, броя 
на събитията, датата и часа на 
събитията, вида на използваните 
риболовни съоръжения, пола, теглото 
и здравния статус на животното.

Or. en

Изменение 315
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дата и час на изгубване на уреда; б) дата на изгубване на уреда;

Or. it

Обосновка

Мярката се счита за ненужна и натоварваща, както и за противоречаща на целите 
за опростяване на самия регламент.

Изменение 316
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дата и час на изгубване на уреда; б) дата на изгубване на уреда;

Or. it

Изменение 317
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дата и час на изгубване на уреда; б) дата на изгубване на уреда;

Or. es

Изменение 318
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) дата и час на изгубване на уреда; б) дата на изгубване на уреда;

Or. es

Изменение 319
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) датата и часа на изгубване на 
уреда;

(б) датата на изгубване на уреда;

Or. fr

Изменение 320
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. В случай на улов на уязвими 
видове, риболовният дневник съдържа 
и следното:
a) уловените видове;
б) броя на уловените екземпляри;
в) датата и географската 
позиция при улова;
г) броя на убитите екземпляри;
д) броя на освободените 
екземпляри;
е) броя на ранените и освободени 
екземпляри.

Or. en

Обосновка

Въздействието на риболовните дейности върху уязвимите видове се вписва в 
корабните дневници, когато плавателните съдове оперират, по-специално в някои 
области като тази, определена в Регламент (ЕС) 2019/1241 на Европейския 
парламент и на Съвета от 20 юни 2019 г. относно опазването на рибните ресурси и 
защитата на морските екосистеми чрез технически мерки.

Изменение 321
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на 
инспекция, разрешеното допустимо 
отклонение на вписаните в риболовния 

Разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 20 % на вид и 
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дневник оценки на количествата в 
килограми на рибата, задържана на 
борда, е 10 % на вид. За видове, 
задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид.

25 % за риба тон.  За смесен риболов и 
дребен улов от пелагичен риболов с 
гъргър, или за  видове, задържани на 
борда, които не надхвърлят 100 кг 
еквивалент живо тегло, разрешеното 
допустимо отклонение е 20 % на вид. 
Държавите членки могат да 
коригират допустимото отклонение 
в зависимост от конкретните 
обстоятелства при местния риболов, 
или за да гарантират 
пропорционалност на размера на 
улова.

Or. pt

Изменение 322
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид.

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е:

а) 30 % за всеки вид, задържан на 
борда, който не надхвърля 50 кг 
еквивалент живо тегло;
б) 20 % за всеки вид, задържан на 
борда, между 50 кг и 500 кг 
еквивалент живо тегло;
в) 10 % за всеки вид, задържан на 
борда, над 500 кг еквивалент живо 
тегло;
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Or. es

Обосновка

Трудностите, свързани с правенето на изчисления на борда на корабите (липсата на 
точни методи за претегляне, бързината, с която уловът се сортира и др.) правят 
невъзможно за рибарите да изготвят достатъчно точни оценки, за да спазват 
предложеното допустимо отклонение от 10 %. Следователно е необходим степенуван 
критерий за допустимото отклонение, при който да се позволява по-висок толеранс 
за по-малки количества, при които вероятността от грешка е по-голяма.

Изменение 323
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид.

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид.

Or. en

Изменение 324
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид.

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
смесен риболов и малки кораби за 
пелагичен риболов с гъргър, 
разрешеното допустимо отклонение е 
20 % за видове, задържани на борда, 
които не надхвърлят 50 кг еквивалент 
живо тегло. За риба тон, това 
отклонение е 25 %.

Or. es

Изменение 325
Татяна Жданока, Диана Риба И Хинер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид.

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
смесен риболов и малки кораби за 
пелагичен риболов с гъргър, или за  
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид. За видовете 
риба тон, това отклонение е 25 %.

Or. en
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Обосновка

Всички експерти, с които са проведени консултации, са съгласни, че определянето на 
разрешеното допустимо отклонение на 10 % за всички случаи би направило 
невъзможно спазването му за някои видове риболов и следователно трябва да се 
въведат изключения. Такъв е случаят със смесения риболов в Средиземноморския 
регион, дребния пелагичен риболов с гъргър и улова на риба тон.

Изменение 326
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид.

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
смесен риболов и малки кораби за 
пелагичен риболов с гъргър, или за  
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 100 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид. За видовете 
риба тон, това отклонение е 25 %.

Or. en

Изменение 327
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При сравнение с разтоварените При сравнение с разтоварените 
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количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид.

количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 20 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 30 % на вид.

Or. fr

Изменение 328
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид.

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 15 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 30 % на вид.

Or. it

Обосновка

Предложените проценти не са достатъчни предвид премахването на ограничението 
от 50 кг за освобождаване от регистрация в риболовния дневник.

Изменение 329
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 20 % на вид.

При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в риболовния дневник оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 20 % на вид. За 
видове, задържани на борда, които не 
надхвърлят 50 кг еквивалент живо 
тегло, разрешеното допустимо 
отклонение е 40 % на вид.

Or. it

Обосновка

Предложените проценти не са достатъчни предвид премахването на ограничението 
от 50 кг за освобождаване от регистрация в риболовния дневник.

Изменение 330
Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) № 
1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите 
ограничения, определени в настоящия 
параграф, не важат за улов на видове, 
които отговарят на следните две 
условия:

заличава се

a) представляват под 1 % от 
теглото на всички разтоварени 
видове; и
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(б) общото им тегло е под 100 кг.

Or. fr

Изменение 331
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите 
ограничения, определени в настоящия 
параграф, не важат за улов на видове, 
които отговарят на следните условия:

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете непромишлен 
пелагичен риболов (скумрия, херинга, 
сафрид, син меджид, капрос, аншоа, 
аржентинска атерина, сардина и 
цаца), както и промишлен риболов 
(мойва, малка пясъчница и норвежки 
паут, наред с други), които се 
разтоварват несортирани, важат 
следните изключения: 

a) представляват под 1 % от
теглото на всички разтоварени видове; и

a) допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
отговарят на едно от следните 
условия:

б) общото им тегло е под 100
кг.

i) представляват под 1 % от теглото на 
всички разтоварени видове; или 
ii) общото им тегло е под 100 кг.

б) за държавите членки, които са 
приели план за вземане на проби въз 
основа на риска, одобрен от 
Комисията, при претеглянето на 
несортиран улов при разтоварването 
се прилагат следните допустими 
ограничения:
i) за дребни пелагични и промишлени 
риболовни дейности, разрешеното 
допустимо отклонение на вписаните 
в риболовния дневник оценки на 
количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 10 % от общия 
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обем на всички видове, записани в 
дневника, за всеки вид;
ii) за други нецелеви видове, 
разрешеното допустимо отклонение 
на оценките – независимо дали са 
вписани в риболовния дневник или не – 
на количествата в килограми на 
рибата, задържана на борда, е 200 кг 
или 1 % от общия обем на всички 
видове, записани в дневника, за всеки 
вид; и
iii) за общото количество на всички 
видове, разрешеното допустимо 
отклонение на вписаните в 
риболовния дневник оценки на 
общото количество в килограми на 
рибата, задържана на борда, е 10 % 
от общия обем на всички видове, 
записани в дневника.

Or. en

Обосновка

Не е допустимо да се въвеждат правила, които рибарите – дори и при най-добро 
желание – на практика не биха могли да спазят. Предложена е алтернативна рамка, 
която не засяга точността на управлението на възможностите за риболов и 
отразява възможностите и отговорността на рибарите за техните оценки в 
бордовите дневници, свързани с несортирания улов.

Изменение 332
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) № 
1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите 

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете непромишлен 
пелагичен риболов (скумрия, херинга, 
сафрид, син меджид, капрос, аншоа, 
аржентинска атерина, сардина и 
цаца), както и промишлен риболов, 
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ограничения, определени в настоящия 
параграф, не важат за улов на видове, 
които отговарят на следните две 
условия:

които се разтоварват несортирани, 
важат следните изключения:

Or. es

Изменение 333
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) № 
1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
отговарят на следните две условия:

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) № 
1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
отговарят на едно от следните две 
условия:

Or. it

Обосновка

За голям брой кораби и особено за тези, които принадлежат към сегмента на 
дребномащабния риболов, често е трудно да изпълнят едновременно и двете условия, 
определени в предложението на Комисията.

Изменение 334
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част



PE650.701v02-00 162/182 AM\1205706BG.docx

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) № 
1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
отговарят на следните две условия:

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) № 
1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
отговарят на едно от следните две 
условия:

Or. it

Обосновка

Счита се, че предлага алтернатива между двете условия, тъй като много често те 
не се изпълняват едновременно, особено в случай на дребномащабни риболовни 
дейности.

Изменение 335
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
 Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) № 
1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
отговарят на следните две условия:

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) № 
1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
отговарят на поне едно от следните 
условия:

Or. it
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Обосновка

Предвид биоразнообразието в нашите басейни е трудно да се изпълнят едновременно 
и двете условия.

Изменение 336
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
отговарят на следните две условия:

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
отговарят на едно от следните условия:

Or. pt

Изменение 337
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) № 
1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 

Чрез дерогация от първата алинея 
относно видовете риболов, посочени в 
член 15, параграф 1, буква а), първо и 
трето тире от Регламент (ЕС) № 
1380/2013, които се разтоварват 
несортирани, допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
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отговарят на следните две условия: отговарят на едно от следните условия:

Or. fr

Изменение 338
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) представляват под 1 % от теглото 
на всички разтоварени видове; и

а) допустимите ограничения, 
определени в настоящия параграф, не 
важат за улов на видове, които 
отговарят на едно от следните две 
условия:
i) представляват под 1 % от теглото 
на всички разтоварени видове;

или
ii) общото им тегло е под 100 кг.

Or. es

Изменение 339
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) общото им тегло е под 100 кг. заличава се

Or. es

Изменение 340
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. За видовете, при които се 
записва броят на екземплярите, 
процентът на допустимо 
отклонение, посочен в предишната 
точка, се прилага само при брой на 
уловените екземпляри над 10, а под 
този брой се приемат допустимите 
отклонения съгласно теглото.

Or. en

Обосновка

При под 10 екземпляра толерансът от 10 %  се равнява на по-малко от едно животно 
и не подлежи на разделяне.

Изменение 341
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Капитаните на корабите за улов 
на трети държави, опериращи във 
водите на Съюза, вписват 
информацията, посочена в настоящия 
член, по същия начин като капитаните 
на риболовни кораби на Съюза.

7. Капитаните на корабите за улов 
на трети държави, опериращи във 
водите на Съюза, както и онези, които 
оперират в международни води при 
споделени рибни запаси, вписват 
информацията, посочена в настоящия 
член, по същия начин като капитаните 
на риболовни кораби на Съюза.

Or. it
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Обосновка

Изменението има за цел да допълни предложения от Комисията текст.

Изменение 342
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Капитаните на корабите за улов 
на трети държави, опериращи във 
водите на Съюза, вписват 
информацията, посочена в настоящия 
член, по същия начин като капитаните 
на риболовни кораби на Съюза.

7. Капитаните на корабите за улов 
на трети държави, опериращи във 
водите на Съюза или в международни 
води при споделени рибни запаси, 
вписват информацията, посочена в 
настоящия член, по същия начин като 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза.

Or. it

Изменение 343
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. За да подпомогнат 
операторите при използването и 
съставянето на риболовния дневник и 
други нови устройства, държавите 
членки могат да осигурят подходящи 
курсове за обучение по линия на 
ЕФМДР.

Or. it
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Обосновка

Технологичният прогрес изисква непрекъснато обновяване, макар и не задължително, 
с разходите, поети от ЕФМДР.

Изменение 344
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 9 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може посредством 
актове за изпълнение:

заличава се

a) да определя подробни правила 
за въвеждането на допустимо 
отклонение, както е определено в 
параграф 3;
б) да определя подробни правила 
за използването на коефициентите 
на преобразуване;
в) да определя коефициенти на 
преобразуване.

Or. pt

Изменение 345
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 11
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 14 – параграф 9 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Правила за прилагането на 
настоящия член се приемат в 
съответствие с член 119, параграф 2.
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Or. pt

Изменение 346
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Член 15 се заменя със следното: заличава се
„Член 15
Подаване на риболовните дневници по 
електронен път
1. Капитаните на кораби за улов 
на Съюза с обща дължина 12 метра 
или повече подават по електронен 
път информацията, посочена в 
член 14, до компетентния орган на 
държавата членка на знамето.
a) поне веднъж на ден, и когато е 
приложимо – след всяко замятане;
б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището.
2. Капитаните на кораби за улов 
на Съюза с обща дължина под 12 
метра подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и 
преди навлизане в пристанището.
3. Освен това при всяка 
инспекция и при поискване 
капитаните на кораби за улов на 
Съюза изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето.
4. Компетентните органи на 
крайбрежна държава членка приемат 
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електронни отчети, получени от 
държавата членка на знамето и 
съдържащи данните за риболовни 
кораби, посочени в параграфи 1, 2 и 3.
5. Капитаните на кораби за улов 
на трети държави, които оперират 
във води на Съюза, подават по 
електронен път информацията, 
посочена в член 14, до компетентния 
орган на крайбрежната държавата 
членка.“

Or. pt

Изменение 347
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина 12 метра или 
повече подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето.

1. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза, които не принадлежат към 
крайбрежния непромишлен флот, 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето.

Or. es

Изменение 348
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне веднъж на ден и, когато е 
приложимо – след всяко замятане; и

a) поне веднъж на ден. Ако е 
необходимо извършване на риболовен 
рейс от няколко дни, предаването на 
информация може да се извърши след 
завръщане в пристанището;

Or. it

Обосновка

За да се облекчи бюрокрацията при няколкодневните риболовни рейсове, е възможно 
данните да се предават след завръщане в пристанището.

Изменение 349
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) поне веднъж на ден, и когато е 
приложимо – след всяко замятане; и

а) поне веднъж на ден, и когато е 
приложимо – в края на риболовния ден; 
и

Or. es

Изменение 350
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне веднъж на ден, и когато е 
приложимо – след всяко замятане; и

a) поне веднъж на ден, и за 
корабите с дължина над 12 метра – 
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след всяко замятане; и

Or. en

Изменение 351
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне веднъж на ден и, когато е 
приложимо – след всяко замятане; и

a) поне веднъж на ден; e

Or. it

Изменение 352
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) поне веднъж на ден и, когато е 
приложимо – след всяко замятане; и

a) поне веднъж на ден; и

Or. it

Изменение 353
Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището.

б) след завършване на последната 
риболовна операция и в рамките на 
24 часа след навлизане в пристанището. 
Този срок е удължен на 48 часа в 
специфичния случай на Френска 
Гвиана, чиято обширна територия 
страда от структурно недостатъчно 
интернет покритие и чието дълго 
крайбрежие предоставя множество 
места за разтоварване, слабо 
оборудвани с електронна 
инфраструктура.

Or. fr

Изменение 354
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището.

б) след завършване на последната 
риболовна операция или преди 
навлизане в пристанището. В случай на 
големи количества риба, включително 
риболов на дребни пелагични видове, 
предаването на информацията 
трябва да се извършва след операции 
по докуване, поради съображения за 
безопасност на борда.

Or. it

Обосновка

Например, при риболова на дребни пелагични видове уловените количества са в размер, 
който предполага трудното и често не безопасно извършване на операции за 
сортиране по време на плаване, включително връщане към пристанището. Поради 
тази причина препоръчваме да се разреши предаването на данни за улова след 
акостиране на плавателния съд в пристанището и преди да започнат операциите по 



AM\1205706BG.docx 173/182 PE650.701v02-00

BG

разтоварване.

Изменение 355
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

(б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището.

(б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището или в случая на 
риболовни кораби за улов на малки 
пелагични видове - преди началото на 
операциите по разтоварване.

Or. fr

Изменение 356
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището.

б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището или, в случай на 
плавателни съдове, предназначени за 
риболов на дребни пелагични видове, 
преди началото на операциите за 
разтоварване.

Or. it

Обосновка

В случай на плавателни съдове, предназначени за улов на дребни пелагични видове 
уловените количества са в размер, който предполага трудното и често не безопасно 
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извършване на операциите за сортиране по време на плаване, включително връщане 
към пристанището. По тази причина препоръчваме да се разреши предаването на 
данни за улова след акостиране на плавателния съд в пристанището и преди да 
започнат операциите по разтоварване.

Изменение 357
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището.

б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището или, в случай на 
плавателни съдове, предназначени за 
риболов на дребни пелагични видове, 
преди началото на операциите за 
разтоварване.

Or. it

Обосновка

С цел по-голяма безопасност за операторите смятаме за препоръчително да се 
разреши на плавателните съдове, предназначени за риболов на дребни пелагични 
видове, да предават данните си преди началото на операциите по разтоварване.

Изменение 358
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището.

б) не повече от един час след 
завършване на последната риболовна 
операция и при всички случаи преди 
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навлизане в пристанището.

Or. en

Изменение 359
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) след завършване на последната 
риболовна операция и преди навлизане 
в пристанището.

б) след завършване на последната 
риболовна операция и в рамките на 
12 часа от разтоварването.

Or. es

Обосновка

Може да се окаже трудно за корабите да предават информацията от бордовия 
дневник преди пристигането си на пристанището, особено при неблагоприятни 
метеорологични условия. Следователно, трябва да им се предостави толеранс за 
изпращане на тези данни в рамките на 12 часа от навлизане в пристанището.

Изменение 360
Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и 
преди навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в рамките на 24 часа 
след навлизане в пристанището. Този 
срок е удължен на 48 часа в 
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специфичния случай на Френска 
Гвиана, чиято обширна територия 
страда от структурно недостатъчно 
интернет покритие и чието дълго 
крайбрежие предоставя множество 
места за разтоварване, слабо 
оборудвани с електронна 
инфраструктура.

Or. fr

Изменение 361
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза, които принадлежат към 
крайбрежния непромишлен флот и 
извършват риболовни рейсове с 
продължителност над 24 часа, 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и в 
рамките на 12 часа от 
разтоварването.

Or. es

Обосновка

Същата обосновка като за предходното изменение.

Изменение 362
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път, чрез 
хармонизиран и опростен формуляр, 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
разтоварване на улова.

Or. es

Изменение 363
Татяна Жданока, Диана Риба И Хинер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път, чрез 
хармонизиран и опростен формуляр, 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
разтоварване на улова.

Or. en

Обосновка

По съображения за сигурност, трябва да се позволи предаването на данните за улова 
от непромишлен риболов да може да се извършва от безопасно място, предлагано от 
пристанищните съоръжения.



PE650.701v02-00 178/182 AM\1205706BG.docx

BG

Изменение 364
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 и над 10 
метра подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
започване на операциите по 
разтоварване.

Or. it

Изменение 365
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 24 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в рамките на 12 часа 
след завършване на последната 
риболовна операция и, когато е 
възможно, преди навлизане в 
пристанището.

Or. en
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Изменение 366
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина, равна на или 
по-голяма от 10 метра и под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

Or. it

Изменение 367
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра и 
над 10 метра подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

Or. fr

Изменение 368
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина, над 10 метра и 
под 12 метра подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

Or. it

Изменение 369
Ружа Томашич

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
 Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
разтоварване на улова.

Or. hr

Обосновка

При крайбрежния непромишлен флот трябва да се позволи данните за улова да се 
предават след навлизане в пристанището, от съображения за безопасност и с оглед 
на характеристиките на този флот.
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Изменение 370
Романа Томц, Франц Богович, Балаж Хидвеги, Милан Звер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и 
преди навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават информацията, посочена в 
член 14, до компетентния орган на 
държавата членка на знамето във 
възможно най-кратки срокове и не по-
късно от 48 часа след 
разтоварването.

Or. en

Обосновка

Крайният срок за подаване на информацията от капитаните на риболовните кораби 
на Съюза с обща дължина под 12 метра следва да остане до 48 часа от 
разтоварването за дневниците на хартиен носител. На държавите членки следва да 
бъде оставена възможност за въвеждане на електронни бордови дневници за кораби с 
обща дължина под 12 метра.

Изменение 371
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават по електронен път 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и преди 
навлизане в пристанището.

2. Капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра 
подават информацията, посочена в член 
14, до компетентния орган на държавата 
членка на знамето след завършване на 
последната риболовна операция и най-
късно 24 часа след разтоварване.
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