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Изменение 372
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Капитаните на кораби за улов 
на Съюза с обща дължина под 
10 метра всяка седмица подават до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето по електронен път 
или на хартиен носител 
информацията, посочена в член 14.

Or. it

Изменение 373
Романа Томц, Франц Богович, Балаж Хидвеги, Милан Звер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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.

3. Освен това при всяка инспекция 
и при поискване капитаните на кораби 
за улов на Съюза изпращат 
информацията, посочена в член 14, до 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето.

Or. en

Обосновка

Крайният срок за представянето на дневниците на хартиен носител за капитаните 
на кораби за улов на Съюза с обща дължина под 12 метра следва да остане 48 часа от 
разтоварването. Възможността за въвеждане на електронни дневници за корабите с 
обща дължина под 12 метра следва да бъде оставена на държавите членки.
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Изменение 374
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. За риболовни кораби с обща 
дължина под 12 метра, разпоредбите 
на този член са приложими, считано 
от ... [четири години след влизане в 
сила на настоящия регламент].

Or. fr

Обосновка

La transmission électronique des journaux de pêche est actuellement uniquement obligatoire 
pour les navires de pêche d'une longueur hors tout de 12 mètres au moins. L'obligation pour 
les navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres de transmettre 
électroniquement leur journal de bord nécessite donc une période d'adaptation. Pour ce faire, 
contrairement aux autres dispositions de ce règlement qui seront applicables 2 ans après 
l'entrée en vigueur du présent règlement, les dispositions de cet article qui concernent les 
navires d'une longueur hors tout inférieure à 12 mètres bénéficieront de 2 ans 
supplémentaires avant d'être applicables. Elles seront donc applicables 4 ans après l'entrée 
en vigueur du présent règlement.

Изменение 375
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 а (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12a) В член 15 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина 12 метра или 
повече изпращат информацията, 

„2. Капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина 12 метра или 
повече изпращат информацията, 
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посочена в член 14, и на компетентния 
орган на държавата членка на знамето 
по негово искане, и при всички случаи 
предава съответните данни от 
риболовния дневник след приключване 
на последната риболовна дейност и 
преди да влезе в пристанището.

посочена в член 14, и на компетентния 
орган на държавата членка на знамето 
по негово искане, и при всички случаи 
предава съответните данни от 
риболовния дневник след приключване 
на последната риболовна дейност и 
преди разтоварване на целия улов или 
на част от него.

Or. pt

Изменение 376
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 12 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12б) В член 15 параграф 3 се 
заличава.

Or. pt

Изменение 377
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15а

Текст, предложен от Комисията Изменение

13. Вмъква се следният член 15a: заличава се
„Член 15а
Делегирани актове и актове за 
изпълнение относно изискванията за 
риболовните дневници
1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
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относно:
а) разпоредбите, приложими в 
случай на техническа или 
комуникационна неизправност или 
нефункциониране на системите за 
електронно записване и отчитане на 
данните от риболовния дневник;
б) мерките, които трябва да 
бъдат предприети в случай на 
неполучаване на данните от 
риболовния дневник;
в) достъпа до данни от 
риболовния дневник и мерките, които 
да се предприемат в случай на липса 
на достъп до информация.
2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема подробни правила 
относно:
а) формата, съдържанието и 
изпращането на риболовния дневник;
б) попълването и записването на 
информацията в риболовния дневник 
в цифров вид;
в) работата на системата за 
електронно записване и отчитане на 
данните от риболовния дневник;
г) изискванията за предаване на 
данни от дневника на риболовен кораб 
на Съюза на компетентните органи 
на неговата държава на знамето и 
връщането на съобщения от 
органите;
д) изискванията и формата за 
обмен на информация от риболовния 
дневник между държавите членки;
е) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 
риболовния дневник;
ж) интервалите за предаване на 
данни от риболовния дневник.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
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параграф 2.“ “

Or. it

Изменение 378
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Вмъква се следният член 15a: заличава се
„Член 15a
Делегирани актове и актове за 
изпълнение относно изискванията за 
риболовните дневници
1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
относно:
a) разпоредбите, приложими в 
случай на техническа или 
комуникационна неизправност или 
нефункциониране на системите за 
електронно записване и отчитане на 
данните от риболовния дневник;
б) мерките, които трябва да 
бъдат предприети в случай на 
неполучаване на данните от 
риболовния дневник;
в) достъпа до данни от 
риболовния дневник и мерките, които 
да се предприемат в случай на липса 
на достъп до информация.
2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя 
подробни правила относно:
a) формата, съдържанието и 
изпращането на риболовния дневник;
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б) попълването и записването на 
информацията в риболовния дневник 
в цифров вид;
в) работата на системата за 
електронно записване и отчитане на 
данните от риболовния дневник;
г) изискванията за предаване на 
данни от дневника на риболовен кораб 
на Съюза на компетентните органи 
на неговата държава на знамето и 
връщането на съобщения от 
органите;
д) изискванията и формата за 
обмен на информация от риболовния 
дневник между държавите членки;
е) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 
риболовния дневник;
ж) интервалите за предаване на 
данни от риболовния дневник.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

Or. pt

Изменение 379
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15а – параграф 1 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 
риболовния дневник;

Or. it
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Изменение 380
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 15а – параграф 2 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 
риболовния дневник;

заличава се

Or. it

Изменение 381
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 16

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14) Член 16 се заличава. (14) Член 16 се заменя със следното:
„Член 16
Риболовни кораби, които не са 
предмет на изискванията за 
риболовен дневник
1. Всяка държава членка 
наблюдава, въз основа на извадки, 
дейностите на риболовните кораби и 
физическите лица, които не са 
обхванати от изискванията, 
определени в членове 14 и 15, с цел да 
се гарантира спазването на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството.
2. За целите на наблюдението по 
параграф 1 от настоящия член всяка 
държава членка изготвя план за 
статистически извадки въз основа на 
методиката, одобрена от Комисията 
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съгласно процедурата по член 119, и го 
изпраща всяка година до 31 януари на 
Комисията, като посочва 
използваните методи за изготвянето 
на този план. По възможност планът 
за статистически извадки не се 
променя с течение на времето и е 
стандартизиран в рамките на 
съответните географски зони.
3. Чрез дерогация от параграфи 1 
и 2 от настоящия член, документите 
за продажба, представени съгласно 
членове 62 и 63, се приемат като 
алтернативна мярка на плановете за 
статистически извадки.“

Or. es

Изменение 382
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграфи 1, 1a и 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се

Or. fr

Изменение 383
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграфи 1, 1a и 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

 [...] заличава се
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Or. it

Обосновка

Счита се за достатъчно запазване на съществуващите разпоредби, като се има 
предвид, че новите и бъдещите ПВС вече съдържат специфични разпоредби, свързани 
с изискването за предварително уведомление. Би било грешка за риболовните кораби с 
дължина, по-малка от 12 метра, да се налага задължението за предварително 
уведомяване, предвид размера на плавателните съдове, често движещи се с весла и 
платно, със задвижващ двигател с ниска мощност, без хладилни системи за 
поддържане на улова, принудени да чакат връщането в пристанище за разтоварване 
поради изискването за предварително уведомление от 4 часа.

Изменение 384
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация:

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, които може 
да въвеждат задължения за 
предварително уведомяване за 
определени риболовни дейности, 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина от 12 метра или 
повече, участващи в риболов на 
запаси, обект на специални програми 
за контрол и инспекция, и 
извършващи риболовни рейсове с 
продължителност над 12 часа, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация:

Or. en
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Изменение 385
Татяна Жданока, Диана Риба И Хинер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация:

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, които 
извършват риболовни рейсове с 
продължителност над 12 часа, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището, освен при извънредни 
обстоятелства, следната информация:

Or. en

Обосновка

Някои кораби за непромишлен риболов прекарват съвсем кратко време в морето при 
отделните рейсове. Изискването тези кораби да изпращат уведомления четири часа 
преди пристигане в пристанището би било неизпълнимо в повечето случаи, като 
такова уведомление следва да бъде допустимо непосредствено преди разтоварването 
и претеглянето на рибата.

Изменение 386
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – уводна част 

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
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на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация:

на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, които 
извършват риболов на запаси, които 
са обект на многогодишни планове, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация:

Or. bg

Изменение 387
Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация:

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече и 
извършващи риболовни рейсове с 
продължителност над 12 часа, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация, 
освен в случай на непреодолима сила:

Or. es

Обосновка

Настоящото изменение заменя параграф 39 от проекта на доклад.

Изменение 388
Франсоа‑Ксавие Белами
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане 
в пристанището следната информация:

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето в рамките на 24 часа 
след пристигане в пристанището, като 
този срок е удължен на 72 часа в 
специфичния случай на Френска 
Гвиана, следната информация:

Or. fr

Изменение 389
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на 
пристигане в пристанището следната 
информация:

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето в рамките на 
периода на докуване, следната 
информация:

Or. it
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Обосновка

Рейсът може да продължи по-малко от 4 часа.

Изменение 390
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация:

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза, които 
не принадлежат към крайбрежен 
непромишлен флот, съобщават по 
електронен път на компетентните 
органи на държавата членка на знамето 
поне четири часа преди очакваното 
време на пристигане в пристанището 
следната информация:

Or. es

Изменение 391
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
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членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация:

членка на знамето поне един час преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация

Or. es

Изменение 392
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на 
пристигане в пристанището следната 
информация:

1. Без да се засягат специфичните 
разпоредби, съдържащи се в 
многогодишните планове, капитаните 
на риболовни кораби на Съюза с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето преди предвидения 
период на докуване, следната 
информация:

Or. it

Изменение 393
Романа Томц, Франц Богович, Балаж Хидвеги, Милан Звер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат 
специфичните разпоредби, 
съдържащи се в многогодишните 
планове, капитаните на риболовни 
кораби на Съюза с обща дължина от 

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина 12 метра или 
повече, които извършват риболов на 
запаси, по отношение на които се 
прилага многогодишен план, 
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12 метра или повече, съобщават по 
електронен път на компетентните 
органи на държавата членка на знамето 
поне четири часа преди очакваното 
време на пристигане в пристанището 
следната информация:

съобщават по електронен път на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето поне четири часа 
преди очакваното време на пристигане в 
пристанището следната информация:

Or. en

Обосновка

Предварителното уведомление за пристигане в пристанището следва да бъде 
задължително само за риболовни кораби с обща дължина 12 метра или повече, които 
извършват риболов на запаси, по отношение на които се прилага многогодишен план 
на ЕС. В другите случаи то не е оправдано от преследваните цели и представлява 
несъразмерна тежест за рибарите и държавите членки.

Изменение 394
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) количествата по видове, 
записани в риболовния дневник, 
включително — като отделно 
вписване — количествата под 
приложимия минимален референтен 
размер за опазване;

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е необходимо да се посочват цифри, които вече могат да бъдат намерени в 
различни системи, като E-log.

Изменение 395
Сьорен Гаде
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

(h) количествата по видове, които 
ще се разтоварват или 
трансбордират, включително — като 
отделно вписване — количествата 
под приложимия минимален 
референтен размер за опазване.

заличава се

Or. en

Обосновка

Не е необходимо да се посочват цифри, които вече могат да бъдат намерени в 
различни системи, като E-log.

Изменение 396
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) при всички случаи данните от 
това предварително уведомление са 
тези, които съответстват на 
извършения улов към момента на 
това предварително уведомление, без 
да се засяга фактът, че ако бъде 
извършен нов улов в периода между 
предварителното уведомление и 
пристигането в пристанището, 
компетентните органи следва да 
бъдат уведомени отново след 
извършването на последния улов и 
преди разтоварването на улова.

Or. en
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Изменение 397
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Крайбрежната държава членка 
може да определя по-кратък период за 
предварително уведомление за кораби 
под нейното знаме, които оперират 
изключително в териториални води, при 
условие че това не пречи на 
способността ѝ да извършва инспекции.

1а. Крайбрежната държава членка 
може да определя по-кратък период за 
предварително уведомление за кораби 
под нейното знаме, които оперират 
изключително в териториални води, или 
за кораби под нейното знаме, които 
извършват риболовни рейсове с 
продължителност под 48 часа и 
които при завръщането си в 
пристанището извършват нови 
операции с риболовни уреди в нейните 
териториални води, при условие че 
това не пречи на способността ѝ да 
извършва инспекции.

Or. en

Изменение 398
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Крайбрежната държава членка 
може да определя по-кратък период за 
предварително уведомление за кораби 
под нейното знаме, които оперират 
изключително в териториални води, при 
условие че това не пречи на 
способността ѝ да извършва 
инспекции.

1a. Крайбрежната държава членка 
може да разреши по-ранно влизане в 
пристанището за кораби, които 
оперират изключително в териториални 
води. 
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Or. pt

Изменение 399
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 1а

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Крайбрежната държава членка 
може да определя по-кратък период за 
предварително уведомление за кораби 
под нейното знаме, които оперират 
изключително в териториални води, при 
условие че това не пречи на 
способността ѝ да извършва инспекции.

1а. Крайбрежната държава членка 
може да определя по-кратък период за 
предварително уведомление за кораби 
под нейното знаме, които оперират 
изключително в териториални води или 
принадлежат към крайбрежен 
непромишлен флот, при условие че 
това не пречи на способността ѝ да 
извършва инспекции.

Or. es

Обосновка

Ограничаването на гъвкавостта в срока за предварително уведомление до корабите, 
които оперират изключително в териториални води (12 мили), би изключило 
крайбрежния промишлен флот, който оперира във води, съседни на териториалните 
води, и извършва улов и риболовни рейсове в голяма близост до пристанищата. Поради 
това тази гъвкавост следва да бъде разширена, така че да обхваща целия крайбрежен 
непромишлен флот.

Изменение 400
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква ба (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 — параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Вмъква се следният 
параграф 1б:
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1б. В случай че между момента на 
издаването на уведомление и 
пристигането в пристанището е 
извършен улов, той следва да бъде 
съобщен допълнително след 
задържането му на борда и преди 
навлизането в пристанището. “

Or. es

Обосновка

Включването на тази разпоредба е препоръчително поради факта, че понякога уловът 
се извършва в непосредствена близост до пристанищата и малко преди 
приключването на риболовните операции.

Изменение 401
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква ба (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) Вмъква се следният 
параграф 5a:
„5a. Крайбрежната държава членка 
може да освобождава някои 
категории риболовни кораби под 
нейното знаме от задължението по 
параграф 1 за определен срок, 
подлежащ на подновяване, или да 
разпореди друг срок за уведомление, 
като вземе предвид наред с другите 
обстоятелства вида на продуктите 
от риболов и разстоянието между 
риболовните райони, местата за 
разтоварване и пристанищата, в 
които са регистрирани съответните 
кораби.“

Or. pt



PE650.704v01-00 22/185 AM\1204724BG.docx

BG

Изменение 402
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква в
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 17 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
относно:

6. Правилата за прилагането на 
настоящия член се приемат в 
съответствие с член 119, параграф 2.

a) освобождаването на 
определени категории риболовни 
кораби от задължението, посочено в 
параграф 1, предвид количеството и 
вида на продуктите от риболов, 
които ще се разтоварват;
б) разширяването на 
задължението за предварително 
уведомление, определено в параграф 1, 
до риболовни кораби с обща дължина 
под 12 метра за специфични 
риболовни дейности;
в) разпоредбите, приложими в 
случай на техническа или 
комуникационна неизправност или 
нефункциониране на системите за 
предварително уведомяване;
г) мерките, които трябва да 
бъдат предприети в случай на 
неполучаване на данни за 
предварителното уведомление;
д) достъпа до данни за 
предварителното уведомление и 
мерките, които да се предприемат в 
случай на липса на достъп до 
информация.

Or. pt

Изменение 403
Роза Д'Амато
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 17
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. В член 19 думите „в членове 17 
и 18“ се заменят с думите „в член 17“.

(17) член 19 се заменя със следното:

„Член 19
Разрешение за достъп до пристанище
Компетентните органи на 
крайбрежната държава-членка могат 
да откажат достъп до 
пристанището на риболовен кораб, 
ако посочената в член 17 информация 
е непълна, освен в случаи на 
непреодолима сила, включително 
лоши метеорологични условия и 
опасни ситуации за безопасността на 
екипажа.”

Or. it

Изменение 404
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовни кораби на Съюза имат 
право да разтоварват на пристанища 
извън води на Съюза само ако по 
електронен път са изпратили на 
компетентните органи в своята държава 
членка на знамето поне 3 дни преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището информацията, посочена 
в параграф 3, и държавата членка на 
знамето не е отказала да разреши 

1. Риболовни кораби на Съюза имат 
право да разтоварват на пристанища 
извън води на Съюза само ако по 
електронен път са изпратили на 
компетентните органи в своята държава 
членка на знамето поне 24 часа преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището информацията, посочена 
в параграф 3.
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разтоварване в този период от време.

Or. en

Обосновка

Държавите членки не следва да имат възможност да отказват на корабите да 
разтоварват улова, когато бъдат своевременно уведомени — достатъчни са 24 часа.

Изменение 405
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовни кораби на Съюза имат 
право да разтоварват на пристанища 
извън води на Съюза само ако по 
електронен път са изпратили на 
компетентните органи в своята държава 
членка на знамето поне 3 дни преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището информацията, посочена 
в параграф 3, и държавата членка на 
знамето не е отказала да разреши 
разтоварване в този период от време.

1. Риболовни кораби на Съюза имат 
право да разтоварват на пристанища 
извън води на Съюза само ако по 
електронен път са изпратили на 
компетентните органи в своята държава 
членка на знамето поне 24 часа преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището информацията, посочена 
в параграф 3, и държавата членка на 
знамето не е отказала да разреши 
разтоварване в този период от време.

Or. es

Изменение 406
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовни кораби на Съюза имат 
право да разтоварват на пристанища 

1. Риболовни кораби на Съюза имат 
право да разтоварват на пристанища 
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извън води на Съюза само ако по 
електронен път са изпратили на 
компетентните органи в своята държава 
членка на знамето поне 3 дни преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището информацията, посочена 
в параграф 3, и държавата членка на 
знамето не е отказала да разреши 
разтоварване в този период от време.

извън води на Съюза само ако по 
електронен път са изпратили на 
компетентните органи в своята държава 
членка на знамето поне 24 часа преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището информацията, посочена 
в параграф 3, и държавата членка на 
знамето не е отказала да разреши 
разтоварване в този период от време.

Or. es

Обосновка

Срокът от 24 часа е достатъчен, за да могат корабите да разтоварят своя улов в 
трета държава, особено предвид неотдавнашното напускане на ЕС от Обединеното 
кралство.

Изменение 407
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовни кораби на Съюза имат 
право да разтоварват на пристанища 
извън води на Съюза само ако по 
електронен път са изпратили на 
компетентните органи в своята държава 
членка на знамето поне 3 дни преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището информацията, посочена 
в параграф 3, и държавата членка на 
знамето не е отказала да разреши 
разтоварване в този период от време.

1. Риболовни кораби на Съюза имат 
право да разтоварват на пристанища 
извън води на Съюза само ако по 
електронен път са изпратили на 
компетентните органи в своята държава 
членка на знамето поне 24 часа преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището информацията, посочена 
в параграф 3, и държавата членка на 
знамето не е отказала да разреши 
разтоварване в този период от време.

Or. it

Изменение 408
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовни кораби на Съюза имат 
право да разтоварват на пристанища 
извън води на Съюза само ако по 
електронен път са изпратили на 
компетентните органи в своята държава 
членка на знамето поне 3 дни преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището информацията, посочена 
в параграф 3, и държавата членка на 
знамето не е отказала да разреши 
разтоварване в този период от време.

1. Риболовни кораби на Съюза имат 
право да разтоварват на пристанища 
извън води на Съюза само ако по 
електронен път са изпратили на 
компетентните органи в своята държава 
членка на знамето поне 4 часа преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището информацията, посочена 
в параграф 3, и държавата членка на 
знамето не е отказала да разреши 
разтоварване в този период от време.

Or. it

Обосновка

Времевата рамка от 3 дни в някои случаи надхвърля действителната 
продължителност на курса.

Изменение 409
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка на знамето 
може да определи по-кратък период, не 
по-кратък от четири часа, за изпращане 
на предварителното уведомление, 
посочено в параграф 1, за риболовни 
кораби, плаващи под знамето ѝ, 
извършващи риболовни дейности във 
води на трети държави, като се има 
предвид вида на продуктите от риболов 
и разстоянието между риболовната зона 
и пристанището.

2. Държавата членка на знамето 
може да определи по-кратък период, не 
по-кратък от времето за влизане на 
плавателния съд в пристанището, за 
изпращане на предварителното 
уведомление, посочено в параграф 1, за 
риболовни кораби, плаващи под знамето 
ѝ, извършващи риболовни дейности във 
води на трети държави, като се има 
предвид вида на продуктите от риболов 
и разстоянието между риболовната зона 
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и пристанището.

Or. it

Изменение 410
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавата членка на знамето 
може да определи по-кратък период, не 
по-кратък от четири часа, за 
изпращане на предварителното 
уведомление, посочено в параграф 1, за 
риболовни кораби, плаващи под знамето 
ѝ, извършващи риболовни дейности във 
води на трети държави, като се има 
предвид вида на продуктите от риболов 
и разстоянието между риболовната зона 
и пристанището.

2. Държавата членка на знамето 
може да определи по-кратък период за 
изпращане на предварителното 
уведомление, посочено в параграф 1, за 
риболовни кораби, плаващи под знамето 
ѝ, извършващи риболовни дейности във 
води на трети държави, като се има 
предвид вида на продуктите от риболов 
и разстоянието между риболовната зона 
и пристанището.

Or. it

Обосновка

Счита се за съществено държавите-членки да бъдат оставени свободни да определят 
подходящ срок според характеристиките на морския си басейн.

Изменение 411
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) количества по видове, записани ж) количествата по видове, 
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в риболовния дневник; записани в риболовния дневник, 
включително – като отделно 
вписване – количествата под 
приложимия минимален референтен 
размер за опазване; .

Or. en

Изменение 412
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето се обръщат за 
съдействие към третата държава, в 
която корабът планира да извърши 
разтоварване с оглед провеждане на 
евентуална инспекция. За тази цел 
държавата членка на знамето може 
да изиска от риболовния кораб да 
извърши разтоварване на друго 
пристанище или да отложи времето 
на пристигане в пристанището или 
на разтоварването.

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето се обръщат за 
съдействие към третата държава, в 
която корабът планира да извърши 
разтоварване с оглед провеждане на 
евентуална инспекция.

Or. es

Обосновка

Извършването на инспекцията може да бъде от страна на трета държава, без да е 
необходимо да се променя обичайният процес на дейностите по разтоварване, като 
въпросната трета държава може да предаде необходимата информация, в случай че 
са налице разумни основания за такъв контрол.
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Изменение 413
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето се обръщат за 
съдействие към третата държава, в 
която корабът планира да извърши 
разтоварване с оглед провеждане на 
евентуална инспекция. За тази цел 
държавата членка на знамето може 
да изиска от риболовния кораб да 
извърши разтоварване на друго 
пристанище или да отложи времето 
на пристигане в пристанището или 
на разтоварването.

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето се обръщат за 
съдействие към третата държава, в 
която корабът планира да извърши 
разтоварване с оглед провеждане на 
евентуална инспекция.

Or. es

Изменение 414
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
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компетентните органи на държавата 
членка на знамето се обръщат за 
съдействие към третата държава, в 
която корабът планира да извърши 
разтоварване с оглед провеждане на 
евентуална инспекция. За тази цел 
държавата членка на знамето може 
да изиска от риболовния кораб да 
извърши разтоварване на друго 
пристанище или да отложи времето 
на пристигане в пристанището или 
на разтоварването.

компетентните органи на държавата 
членка на знамето се обръщат за 
съдействие към третата държава, в 
която корабът планира да извърши 
разтоварване с оглед провеждане на 
евентуална инспекция.

Or. en

Обосновка

Когато държавата членка на знамето има правомощията да изиска риболовния кораб 
да извърши разтоварване на друго пристанище или да отложи времето на пристигане 
в пристанището или на разтоварването, това застрашава сериозно риболовните 
операции и качеството на улова. Уловът дори може да се развали и да доведе до 
икономически последици.

Изменение 415
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето се обръщат за 
съдействие към третата държава, в 
която корабът планира да извърши 
разтоварване с оглед провеждане на 
евентуална инспекция. За тази цел 
държавата членка на знамето може да 
изиска от риболовния кораб да извърши 

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството или 
правилата, приложими във водите на 
третата държава или в открито 
море, където корабът извършва 
операции, компетентните органи на 
държавата членка на знамето се 
обръщат за съдействие към третата 
държава, в която корабът планира да 
извърши разтоварване с оглед 
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разтоварване на друго пристанище или 
да отложи времето на пристигане в 
пристанището или на разтоварването.“

провеждане на евентуална инспекция. 
За тази цел държавата членка на знамето 
може да изиска от риболовния кораб да 
извърши разтоварване на друго 
пристанище или да отложи времето на 
пристигане в пристанището или на 
разтоварването.“

Or. en

Обосновка

Риболовните кораби на ЕС, опериращи извън водите на ЕС, трябва да спазват не само 
правилата на общата политика в областта на рибарството, но и правилата, 
приложими във водите на третата държава, където оперира корабът, или в 
открито море, когато това е приложимо.

Изменение 416
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето се обръщат за 
съдействие към третата държава, в 
която корабът планира да извърши 
разтоварване с оглед провеждане на 
евентуална инспекция. За тази цел 
държавата членка на знамето може да 
изиска от риболовния кораб да извърши 
разтоварване на друго пристанище или 
да отложи времето на пристигане в 
пристанището или на разтоварването.“

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството и 
правилата, приложими във водите на 
третата държава или в открито 
море, където корабът извършва 
операции, компетентните органи на 
държавата членка на знамето се 
обръщат за съдействие към третата 
държава, в която корабът планира да 
извърши разтоварване с оглед 
провеждане на евентуална инспекция. 
За тази цел държавата членка на знамето 
може да изиска от риболовния кораб да 
извърши разтоварване на друго 
пристанище или да отложи времето на 
пристигане в пристанището или на 
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разтоварването.“

Or. en

Изменение 417
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 18
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 19а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето се обръщат за 
съдействие към третата държава, в 
която корабът планира да извърши 
разтоварване с оглед провеждане на 
евентуална инспекция. За тази цел 
държавата членка на знамето може да 
изиска от риболовния кораб да извърши 
разтоварване на друго пристанище или 
да отложи времето на пристигане в 
пристанището или на разтоварването.“

4. В случай че, въз основа на анализ 
на изпратената информация и други 
налични данни, има основателни 
причини да се смята, че риболовният 
кораб не спазва правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето се обръщат за 
съдействие към третата държава, в 
която корабът планира да извърши 
разтоварване с оглед провеждане на 
евентуална инспекция. За тази цел, в 
най-сериозните случаи, държавата 
членка на знамето може да изиска от 
риболовния кораб да извърши 
разтоварване на друго пристанище или 
да отложи времето на пристигане в 
пристанището или на разтоварването.“

Or. it

Изменение 418
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 20 – параграф 2а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Без да се засягат член 4, 
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 
1005/2008 на Съвета и член 43, 
параграф 3 от настоящия регламент, 
трансбордиращи кораби и получаващи 
кораби на Съюза имат право да 
извършват трансбордиране само в 
морето извън води на Съюза или на 
пристанища на трети държави, за които 
важи разрешително, получено от 
тяхната държава членка(и) на знамето.

2а. Без да се засягат член 4, 
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 
1005/2008 на Съвета и член 43, 
параграф 3 от настоящия регламент, 
трансбордиращи кораби и получаващи 
кораби на Съюза имат право да 
извършват трансбордиране само в 
морето извън води на Съюза или на 
пристанища на трети държави, за които 
важи разрешително, получено от 
тяхната държава членка(и) на знамето. 
Разрешава се обаче трансбордиране 
във води на Съюза на улова на някои 
пелагични видове, когато корабите се 
намират на голямо разстояние от 
брега и улавят много малки 
количества, поради което връщането 
на кораба в пристанището с цел 
тяхната продажба е неефективно.

Or. es

Обосновка

При улова на пелагични видове, когато корабите се намират на голямо разстояние от 
брега и уловените количества са много малки, а рибата се налага да бъде върната в 
морето, тъй като качеството на видове като сафрид, аншоа или сардина се влошава 
много за едно денонощие дори и при правилен начин на съхранение, връщането на 
кораба в пристанището с цел продажба на тези количества съгласно посоченото по-
горе задължение би било напълно неефективно. В действителност това дори може да 
не е икономически жизнеспособно.

Изменение 419
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 20 – параграф 2б

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. За да кандидатстват за 
разрешително за трансбордиране 

заличава се
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съгласно параграф 2а, капитаните на 
кораби на Съюза подават по 
електронен път до държавата членка 
на знамето поне 3 дни преди 
планираната операция по 
трансбордиране следната 
информация:
а) уникалния идентификационен 
номер на риболовния рейс, както е 
посочен в дневника съгласно член 14, 
параграф 2, буква а);
б) идентификационния номер на 
кораба и името както на 
трансбордиращия, така и на 
получаващия риболовен кораб;
в) код алфа-3 по ФАО на всеки вид 
и съответната географска зона, в 
която е бил извършен уловът;
г) оценки на количествата от 
всеки вид в килограми тегло на 
продукта и в живо тегло, 
разпределени по вид на представяне 
на продукта;
д) пристанището на 
местоназначение на получаващия 
кораб;
е) датата и часа на планираното 
трансбордиране;
ж) географското местоположение 
или конкретното име на 
пристанището, в което е планирано 
да се извърши операцията по 
трансбордирането.“

Or. fr

Изменение 420
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 20 – параграф 2б – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. За да кандидатстват за 
разрешително за трансбордиране 
съгласно параграф 2а, капитаните на 
кораби на Съюза подават по електронен 
път до държавата членка на знамето 
поне 3 дни преди планираната операция 
по трансбордиране следната 
информация:

2б. За да кандидатстват за 
разрешително за трансбордиране 
съгласно параграф 2а, капитаните на 
кораби на Съюза подават по електронен 
път до държавата членка на знамето 
поне 24 часа преди планираната 
операция по трансбордиране следната 
информация:

Or. es

Изменение 421
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 20 – параграф 2б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. За да кандидатстват за 
разрешително за трансбордиране 
съгласно параграф 2а, капитаните на 
кораби на Съюза подават по електронен 
път до държавата членка на знамето 
поне 3 дни преди планираната операция 
по трансбордиране следната 
информация:

2б. За да кандидатстват за 
разрешително за трансбордиране 
съгласно параграф 2а, капитаните на 
кораби на Съюза подават по електронен 
път до държавата членка на знамето 
поне 24 часа преди планираната 
операция по трансбордиране следната 
информация:

Or. es

Изменение 422
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 20 – параграф 2б – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. За да кандидатстват за 
разрешително за трансбордиране 
съгласно параграф 2а, капитаните на 
кораби на Съюза подават по електронен 
път до държавата членка на знамето 
поне 3 дни преди планираната операция 
по трансбордиране следната 
информация:

2б. За да кандидатстват за 
разрешително за трансбордиране 
съгласно параграф 2а, капитаните на 
кораби на Съюза подават по електронен 
път до държавата членка на знамето 
поне 24 часа преди планираната 
операция по трансбордиране следната 
информация:

Or. it

Изменение 423
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 20 – параграф 2б – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2б. За да кандидатстват за 
разрешително за трансбордиране 
съгласно параграф 2а, капитаните на 
кораби на Съюза подават по електронен 
път до държавата членка на знамето 
поне 3 дни преди планираната операция 
по трансбордиране следната 
информация:

2б. За да кандидатстват за 
разрешително за трансбордиране 
съгласно параграф 2а, капитаните на 
кораби на Съюза подават по електронен 
път до държавата членка на знамето 
поне 4 часа преди планираната 
операция по трансбордиране следната 
информация:

Or. it

Обосновка

Изменение, насочено към привеждане на текста в съответствие с предложеното във 
връзка с член 17, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1224/2009

Изменение 424
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20



AM\1204724BG.docx 37/185 PE650.704v01-00

BG

Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Попълване на декларацията за 
трансбордиране

заличава се

Or. fr

Изменение 425
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни 
кораби на Съюза с обща дължина 
10 метра или повече, участващи в 
операция по трансбордиране, 
попълват електронна декларация за 
трансбордиране.

заличава се

Or. fr

Изменение 426
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина от 10 метра 
или повече, участващи в операция по 
трансбордиране, попълват електронна 
декларация за трансбордиране.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина от 10 метра 
или повече, участващи в операция по 
трансбордиране, попълват декларация за 
трансбордиране, указвайки специално 
всички количества от всички видове, 
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които трансбордират или получават, 
когато те превишават 50 кг 
еквивалентно живо тегло.

Or. pt

Изменение 427
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина от 10 метра 
или повече, участващи в операция по 
трансбордиране, попълват електронна 
декларация за трансбордиране.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина от 12 метра 
или повече, участващи в операция по 
трансбордиране, попълват електронна 
декларация за трансбордиране.

Or. bg

Изменение 428
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Декларацията за 
трансбордиране, посочена в 
параграф 1, съдържа минимум 
следната информация:

заличава се

а) уникалния идентификационен 
номер на риболовния рейс, както е 
посочен в дневника съгласно член 14, 
параграф 2, буква а);
б) идентификационния номер на 
кораба и името както на 
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трансбордиращия, така и на 
получаващия риболовен кораб;
в) код алфа-3 по ФАО на всеки вид 
и съответната географска зона, в 
която е бил извършен уловът;
г) очакваните количества от 
всеки вид в килограми тегло на 
продукта и в живо тегло, 
разпределени по вид на представяне 
на продукта или, когато е 
целесъобразно, по брой екземпляри, 
включително — като отделно 
вписване — количествата или 
екземплярите под приложимия 
минималния референтен размер за 
опазване;
д) пристанището на 
местоназначение на получаващия 
риболовен кораб и очаквани дата и час 
на пристигане;
е) датата и часа на 
трансбордирането;
ж) географския район или 
определеното за трансбордирането 
пристанище;
з) използваните коефициенти на 
преобразуване.

Or. fr

Изменение 429
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Декларацията за трансбордиране, 
посочена в параграф 1, съдържа 
минимум следната информация:

2. Декларацията за трансбордиране, 
посочена в параграф 1, има еднакъв 
формат за всички държави в Съюза и 
съдържа минимум следната 
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информация:

Or. it

Изменение 430
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) датата и часа на 
трансбордирането;

е) датата и часа на началото и 
края на трансбордирането;

Or. en

Изменение 431
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. Разрешеното допустимо 
отклонение на вписаните в 
декларацията за трансбордиране оценки 
на количествата в килограми на рибата, 
задържана на борда, е 20% на вид.

Or. pt

Изменение 432
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в декларацията за 
трансбордиране оценки на количествата 
в килограми на рибата, задържана на 
борда, е 15 % на вид.

Or. it

Изменение 433
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

3. При сравнение с разтоварените 
количества или в резултат на инспекция, 
разрешеното допустимо отклонение на 
вписаните в декларацията за 
трансбордиране оценки на количествата 
в килограми на рибата, задържана на 
борда, е 15 % на вид.

Or. it

Изменение 434
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията има право да 
приема делегирани актове съгласно 
член 119а с цел освобождаване на 
определени категории риболовни 
кораби от задължението, посочено в 
параграф 1, като се вземат предвид 
количеството и/или вида на 
продуктите от риболов.“

заличава се

Or. fr

Изменение 435
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 21 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Комисията има право да приема 
делегирани актове съгласно член 119а с 
цел освобождаване на определени 
категории риболовни кораби от 
задължението, посочено в параграф 1, 
като се вземат предвид количеството 
и/или вида на продуктите от риболов.

6. Комисията има право да приема 
делегирани актове съгласно член 119а с 
цел освобождаване на определени 
категории риболовни кораби от 
задължението, посочено в параграф 1, 
като се вземат предвид количеството 
и/или вида на продуктите от риболов и 
риска от неспазване на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, наред с всяко друго 
приложимо законодателство.

Or. en

Изменение 436
Франсоа‑Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 22 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина 10 метра или 
повече изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 21, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
трансбордиране.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина 10 метра или 
повече изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 21, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
трансбордиране. Този срок е удължен 
на 72 часа в специфичния случай на 
Френска Гвиана.

Or. fr

Изменение 437
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 22 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина 10 метра или 
повече изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 21, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
трансбордиране.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина 12 метра или 
повече изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 21, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
трансбордиране.

Or. pt

Изменение 438
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 22 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина 10 метра или 
повече изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 21, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
трансбордиране.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина 12 метра или 
повече изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 21, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
трансбордиране.

Or. bg

Изменение 439
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
относно:

заличава се

а) разпоредбите, приложими в 
случай на техническа или 
комуникационна неизправност или 
нефункциониране на системите за 
електронно записване и отчитане на 
данните за трансбордирането;
б) мерките, които трябва да 
бъдат предприети в случай на 
неполучаване на данни за 
трансбордирането;
в) достъпа до данни за 
трансбордирането и мерките, които 
да се предприемат в случай на липса 
на достъп до информация.

Or. fr
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Изменение 440
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 22 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
относно:

заличава се

a) разпоредбите, приложими в 
случай на техническа или 
комуникационна неизправност или 
нефункциониране на системите за 
електронно записване и отчитане на 
данните за трансбордирането;
б) мерките, които трябва да 
бъдат предприети в случай на 
неполучаване на данни за 
трансбордирането;
в) достъпа до данни за 
трансбордирането и мерките, които 
да се предприемат в случай на липса 
на достъп до информация.“

Or. pt

Изменение 441
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 22 – параграф 4 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ва) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 



PE650.704v01-00 46/185 AM\1204724BG.docx

BG

трансбордиранията.

Or. it

Изменение 442
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 22 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Държава членка може да 
освободи от прилагането на 
разпоредбите на параграф 1 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 15 метра, 
които плават под нейно знаме, ако 
те:
a) оперират единствено в 
териториалните води на държавата 
членка на знамето; или
б) никога не прекарват в морето 
повече от 24 часа от момента на 
тръгването до завръщането в 
пристанището.

Or. pt

Изменение 443
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 22 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя подробни 
правила относно:

заличава се
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a) формата и съдържанието на 
декларацията за трансбордиране.
б) попълването и записването в 
електронен вид на данни за 
трансбордирането;
в) работата на системата за 
електронно записване и отчитане на 
данните за трансбордиране;
г) изискванията за предаване на 
данни за трансбордиране от кораб на 
Съюза на компетентните органи на 
държавата членка на знамето му и 
връщането на съобщения от 
органите на държавата членка на 
знамето;
д) изискванията и формата за 
обмен на информация за 
трансбордиране между държавите 
членки;
е) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 
трансбордиранията;
ж) интервалите за предаване на 
данни за трансбордиранията.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. pt

Изменение 444
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 22 – параграф 5 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 

заличава се
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трансбордиранията;

Or. it

Изменение 445
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 22 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pt

Изменение 446
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на риболовен коран на 
Съюза или негов представител попълва 
електронна декларация за 
разтоварване.

1. Капитанът на риболовен коран на 
Съюза или негов представител попълва 
декларация за разтоварване. За кораби с 
обща дължина над 12 метра 
декларацията за разтоварване се 
попълва в електронна форма.

Or. bg

Изменение 447
Жуан Ферейра
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на риболовен коран 
на Съюза или негов представител 
попълва електронна декларация за 
разтоварване.

1. Капитанът на риболовен кораб 
на Съюза с обща дължина над 
12 метра или негов представител 
попълва електронна декларация за 
разтоварване.

Or. pt

Изменение 448
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на риболовен кораб на 
Съюза или негов представител попълва 
електронна декларация за разтоварване.

1. Капитанът на риболовен кораб на 
Съюза  с обща дължина над 10 метра 
или негов представител попълва 
електронна декларация за разтоварване.

Or. it

Обосновка

Мярката се счита за твърде обременяваща за по-малките риболовни кораби. Освен 
това е по-добре да се посочи като цяло представител на капитана, който може да 
предаде декларацията

Изменение 449
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитанът на риболовен коран на 
Съюза или неговият представител 
попълва електронна декларация за 
разтоварване.

1. Капитанът на риболовен коран на 
Съюза или негов представител попълва 
електронна декларация за разтоварване.

Or. it

Обосновка

Мярката, която се изисква, често е изключително обременяваща, особено за 
дребномащабния непромишлен риболов. Изменението има за цел да улесни 
прилагането на тази мярка, за да направи стандарта по-ефективен.

Изменение 450
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 1 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

За риболовните кораби с обща 
дължина под 10 метра декларацията 
за разтоварване се съставя в опростен 
вид или на хартиен носител.

Or. it

Изменение 451
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Независимо от изискванията 
на параграф 1, за риболовни кораби с 
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обща дължина под 12 метра, 
задължението да се попълва 
декларация за разтоварване се прилага 
само за кораби, които извършват 
риболов на видове, за които има 
приети многогодишни планове 
съобразно член 9 и 10 на Регламент 
(ЕС) № 1380/2013 и за кораби, които 
извършват риболов с бим тралове.

Or. bg

Изменение 452
Романа Томц, Франц Богович, Балаж Хидвеги, Милан Звер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от параграф 1, 
капитаните на кораби за улов на 
Съюза с обща дължина под 12 метра, 
които оперират единствено в 
териториалните води на държавата 
членка на знамето и никога не 
прекарват в морето повече от 24 часа 
от момента на тръгването до 
момента на завръщането в 
пристанището, може да попълват 
декларацията за разтоварване на 
хартиен носител.

Or. en

Обосновка

Попълването на декларацията за разтоварване на хартиен носител остава възможно 
за кораби за улов  с обща дължина под 12 метра, които оперират единствено в 
териториалните води на държавата членка на знамето и никога не прекарват в 
морето повече от 24 часа. Налагането на задължението за тези кораби не е 
оправдано от преследваните цели и представлява прекомерна тежест за рибарите и 
държавите членки.



PE650.704v01-00 52/185 AM\1204724BG.docx

BG

Изменение 453
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Декларацията за разтоварване, 
посочена в параграф 1, съдържа 
минимум следната информация:

2. Декларацията за разтоварване, 
посочена в параграф 1, има еднакъв 
формат за всички държави в Съюза и 
съдържа минимум следната 
информация:

Or. it

Изменение 454
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 2 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) датата и часа на разтоварването; е) датата и часа на началото и 
края на разтоварването;

Or. en

Изменение 455
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Капитанът е отговорен за 
точността на вписаните в декларацията 

3. Капитанът или негов 
представител е отговорен за точността 
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за разтоварване данни. на вписаните в декларацията за 
разтоварване данни.

Or. it

Обосновка

Мярката, която се изисква, често е изключително обременяваща, особено за малкия 
дребномащабен риболов. Изменението има за цел да улесни прилагането на тази 
мярка, за да направи стандарта по-ефективен.

Изменение 456
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За да преобразуват теглото на 
съхранената или преработена риба в 
живо тегло за целите на вписването в 
декларацията за разтоварване, 
капитаните на риболовни кораби 
прилагат коефициент на преобразуване, 
установен съгласно член 14, параграф 9.

4. За да преобразуват теглото на 
съхранената или преработена риба в 
живо тегло за целите на вписването в 
декларацията за разтоварване, 
капитаните на риболовни кораби или 
техни представители прилагат 
коефициент на преобразуване, 
установен съгласно член 14, параграф 9.

Or. it

Обосновка

Мярката, която се изисква, често е изключително обременяваща, особено за малкия 
дребномащабен риболов. Изменението има за цел да улесни прилагането на тази 
мярка, за да направи стандарта по-ефективен.

Изменение 457
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 23 – параграф 4а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Декларацията за разтоварване, 
посочена в параграф 1, се прилага от 
[8 години след датата на влизане в 
сила] за риболовни кораби на Съюза с 
обща дължина под 10 метра.

Or. it

Изменение 458
Романа Томц, Франц Богович, Балаж Хидвеги, Милан Звер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпращане на данните от декларацията 
за разтоварване по електронен път

Изпращане на данните от декларацията 
за разтоварване

Or. en

Изменение 459
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Изпращане на данните от декларацията 
за разтоварване по електронен път

Изпращане на данните от декларацията 
за разтоварване

Or. bg

Изменение 460
Роза Д'Амато
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза с обща дължина 10 метра 
или повече или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване. 

Капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина 10 метра или 
техни представители изпращат по 
електронен път или на хартиен 
носител информацията, посочена в 
член 23, на компетентния орган на 
държавата членка на знамето в срок 
от 48 часа след приключването на 
операцията по разтоварване. 

Or. it

Изменение 461
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа 
след приключването на операцията по 

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето възможно най-бързо 
и не по-късно от 48 часа след 
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разтоварване. приключването на операцията по 
разтоварване, с изключение на 
почивните дни в края на седмицата и 
официалните национални празници.

Когато продуктите от риболов са 
транспортирани от мястото на 
разтоварване, преди да бъдат 
претеглени, операцията по 
разтоварване се счита за приключена 
за целите на прилагането на 
настоящия член, когато продуктите 
от риболов бъдат претеглени.

Or. en

Обосновка

Понастоящем капитаните на риболовни кораби на ЕС трябва да изпратят 
декларацията за разтоварване възможно най-бързо и не по-късно от 48 часа след 
приключване на разтоварването. Намаляването на срока до 24 часа ще създаде много 
проблеми, като същевременно няма да създаде никаква действителна добавена 
стойност.

Изменение 462
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване, с изключение на 
почивните дни в края на седмицата и 
националните празници.

В случай, че продуктите от риболов 
са транспортирани от мястото на 
разтоварване преди да бъдат 
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претеглени, операцията по 
разтоварване се счита за приключена 
за целите на настоящия член, когато 
продуктите от риболов бъдат 
претеглени.

Or. es

Изменение 463
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 48 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване.

За целите на настоящия член, в 
случай че продуктите от риболов са 
транспортирани от мястото на 
разтоварване преди да бъдат 
претеглени, операцията по 
разтоварване се счита за приключена, 
когато продуктите от риболов бъдат 
претеглени.

Or. es

Изменение 464
Франсоа‑Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване. Този срок е удължен на 
72 часа в специфичния случай на 
Френска Гвиана.

Or. fr

Изменение 465
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето възможно най-бързо, 
но не по-късно от 24 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване.

Or. en

Изменение 466
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат по електронен път 
информацията, посочена в член 23, на 
компетентния орган на държавата 
членка на знамето в срок от 24 часа след 
приключването на операцията по 
разтоварване.

1. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза или техни представители 
изпращат информацията, посочена в 
член 23, на компетентния орган на 
държавата членка на знамето в срок от 
24 часа след приключването на 
операцията по разтоварване.

Or. bg

Изменение 467
Романа Томц, Франц Богович, Балаж Хидвеги, Милан Звер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – 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 в морето повече от 24 часа 
от момента на тръгването до 
момента на завръщането в 
пристанището, или техни 
представители, представят на 
компетентния орган на своята 
държава членка на знамето 
декларацията за разтоварване 
възможно най-бързо и не по-късно от 
48 часа след приключването на 
разтоварването.

Or. en
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Обосновка

Попълването на декларацията за разтоварване на хартиен носител остава възможно 
за кораби за улов  с обща дължина под 12 метра, които оперират единствено в 
териториалните води на държавата членка на знамето и никога не прекарват в 
морето повече от 24 часа. Налагането на задължението за тези кораби не е 
оправдано от преследваните цели и представлява прекомерна тежест за рибарите и 
държавите членки.

Изменение 468
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Държава членка може да 
освободи от прилагането на 
разпоредбите на параграф 1 
капитаните на риболовни кораби на 
Съюза с обща дължина под 15 метра, 
които плават под нейно знаме, ако 
те:
a) оперират единствено в 
териториалните води на държавата 
членка на знамето; или
б) никога не прекарват в морето 
повече от 24 часа от момента на 
тръгването до завръщането в 
пристанището.

Or. pt

Изменение 469
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
относно:

заличава се

а) дерогации за представянето на 
декларация за разтоварване;
б) разпоредбите, приложими в 
случай на техническа или 
комуникационна неизправност или 
нефункциониране на системите за 
електронно записване и отчитане на 
данните от декларациите за 
разтоварване;
в) мерките, които трябва да 
бъдат предприети в случай на 
неполучаване на данни от 
декларацията за разтоварване;
г) достъпа до данни за 
разтоварването и мерките, които да 
се предприемат в случай на липса на 
достъп до информация.

Or. fr

Изменение 470
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
относно:

заличава се

а) дерогации за представянето на 
декларация за разтоварване;
б) разпоредбите, приложими в 
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случай на техническа или 
комуникационна неизправност или 
нефункциониране на системите за 
електронно записване и отчитане на 
данните от декларациите за 
разтоварване;
в) мерките, които трябва да 
бъдат предприети в случай на 
неполучаване на данни от 
декларацията за разтоварване;
г) достъпа до данни за 
разтоварването и мерките, които да 
се предприемат в случай на липса на 
достъп до информация.

Or. it

Изменение 471
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
относно:

заличава се

a) дерогации за представянето на 
декларация за разтоварване;
б) разпоредбите, приложими в 
случай на техническа или 
комуникационна неизправност или 
нефункциониране на системите за 
електронно записване и отчитане на 
данните от декларациите за 
разтоварване;
в) мерките, които трябва да 
бъдат предприети в случай на 
неполучаване на данни от 
декларацията за разтоварване;
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г) достъпа до данни за 
разтоварването и мерките, които да 
се предприемат в случай на липса на 
достъп до информация.

Or. pt

Изменение 472
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – алинея 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дерогации за представянето на 
декларация за разтоварване;

заличава се

Or. fr

Изменение 473
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – алинея 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) дерогации за представянето на 
декларация за разтоварване;

а) дерогации за представянето на 
декларация за разтоварване, по-
специално за риболовните кораби на 
Съюза с дължина до 10 метра;

Or. it

Изменение 474
Франс Жаме
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – алинея 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) разпоредбите, приложими в 
случай на техническа или 
комуникационна неизправност или 
нефункциониране на системите за 
електронно записване и отчитане на 
данните от декларациите за 
разтоварване;

заличава се

Or. fr

Изменение 475
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) мерките, които трябва да 
бъдат предприети в случай на 
неполучаване на данни от 
декларацията за разтоварване;

заличава се

Or. fr

Изменение 476
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 5 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) достъпа до данни за заличава се
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разтоварването и мерките, които да 
се предприемат в случай на липса на 
достъп до информация.

Or. fr

Изменение 477
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 5 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 
декларациите за разтоварване.

Or. it

Изменение 478
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 5 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) интервалите за изпращане на 
данните от декларацията за 
разтоварване.

Or. it

Изменение 479
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21



PE650.704v01-00 66/185 AM\1204724BG.docx

BG

Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя подробни 
правила относно:

заличава се

а) формата и съдържанието на 
декларацията за разтоварване.
б) попълването и записването в 
цифров вид на данните от 
декларацията за разтоварване;
в) работата на системата за 
електронно записване и отчитане на 
данните за разтоварване;
г) изискванията за предаване на 
данни за разтоварване от риболовен 
кораб на Съюза на компетентните 
органи на неговата държава на 
знамето и връщането на съобщения 
от органите;
д) изискванията и формата за 
обмен на данни от декларациите за 
разтоварване между държавите 
членки;
е) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 
декларациите за разтоварване;
ж) интервалите за изпращане на 
данните от декларацията за 
разтоварване.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 480
Жуан Ферейра
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

a) формата и съдържанието на 
декларацията за разтоварване.
б) попълването и записването в 
цифров вид на данните от 
декларацията за разтоварване;
в) работата на системата за 
електронно записване и отчитане на 
данните за разтоварване;
г) изискванията за предаване на 
данни за разтоварване от риболовен 
кораб на Съюза на компетентните 
органи на неговата държава на 
знамето и връщането на съобщения 
от органите;
д) изискванията и формата за 
обмен на данни от декларациите за 
разтоварване между държавите 
членки;
е) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 
декларациите за разтоварване;
ж) интервалите за изпращане на 
данните от декларацията за 
разтоварване.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. pt

Изменение 481
Франс Жаме
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез актове за изпълнение 
Комисията определя подробни 
правила относно:

заличава се

а) формата и съдържанието на 
декларацията за разтоварване.
б) попълването и записването в 
цифров вид на данните от 
декларацията за разтоварване;
в) работата на системата за 
електронно записване и отчитане на 
данните за разтоварване;
г) изискванията за предаване на 
данни за разтоварване от риболовен 
кораб на Съюза на компетентните 
органи на неговата държава на 
знамето и връщането на съобщения 
от органите;
д) изискванията и формата за 
обмен на данни от декларациите за 
разтоварване между държавите 
членки;
е) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 
декларациите за разтоварване;
ж) интервалите за изпращане на 
данните от декларацията за 
разтоварване.

Or. fr

Изменение 482
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 6 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 483
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – параграф 6 – буква e

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) задачите на органа, посочен в 
член 5, параграф 5, по отношение на 
декларациите за разтоварване;

заличава се

Or. it

Изменение 484
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 21
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 24 – алинея 6 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) интервалите за изпращане на 
данните от декларацията за 
разтоварване.

заличава се

Or. it
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Изменение 485
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В дял IV, глава 1, раздел 1 се 
вмъква следният член 25а:

заличава се

„Член 25а
Контрол на задължението за 
разтоварване
1. Държавите членки 
гарантират ефективния контрол на 
задължението за разтоварване. За 
целта минимален, определен съгласно 
параграф 2 процент от риболовните 
кораби, извършващи риболов на 
видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са 
под тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани със вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис 
и възможност за съхранение на данни.
2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, 
които се приемат съгласно член 95. В 
тези програми се определят и 
категориите риск и видовете 
риболовни кораби, включени в тях.
3. Наред с вътрешните системи 
за видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат 
да изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.
4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя 
подробни правила относно 
изискванията, техническите 
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спецификации, монтажа и работата 
на електронните системи за 
наблюдение във връзка с контрола на 
задължението за разтоварване, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

Or. pt

Изменение 486
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(23) В дял IV, глава 1, раздел 1 се 
вмъква следният член 25а:

заличава се

„Член 25a
Контрол на задължението за 
разтоварване
1. Държавите членки 
гарантират ефективния контрол на 
задължението за разтоварване. За 
целта минимален, определен съгласно 
параграф 2 процент от риболовните 
кораби, извършващи риболов на 
видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са 
под тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани със вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис 
и възможност за съхранение на данни.
2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
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програми за контрол и инспекция, 
които се приемат съгласно член 95. В 
тези програми се определят и 
категориите риск и видовете 
риболовни кораби, включени в тях.
3. Наред с вътрешните системи 
за видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат 
да изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.
4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя 
подробни правила относно 
изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата 
на електронните системи за 
наблюдение във връзка с контрола на 
задължението за разтоварване, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“ “

Or. it

Обосновка

Възможността за инсталиране на камери за вътрешни системи за видеонаблюдение 
на борда изглежда твърде сложна, както и трудна за изпълнение, особено за 
дребномащабния непромишлен риболов. Инсталирането и управлението на такива би 
довело до значителни разходи за операторите, чиито средства често са много 
ограничени. И накрая, остават сериозни съмнения относно защитата на 
неприкосновеността на личния живот.

Изменение 487
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки 
гарантират ефективния контрол на 
задължението за разтоварване. За 
целта минимален, определен съгласно 
параграф 2 процент от риболовните 
кораби, извършващи риболов на 
видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са 
под тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани със вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис 
и възможност за съхранение на данни.

заличава се

Or. it

Обосновка

Използването на вътрешни системи за видеонаблюдение се оказва сложно и трудно 
осъществимо, особено в малките средиземноморски риболовни кораби и предвид 
типичната активност 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 средства), се очакват проблеми с 
адаптацията към новите технологии, без конкретна подкрепа на политиките за 
подкрепа на иновациите.

Изменение 488
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 процент 
от риболовните кораби, извършващи 
риболов на видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са под 
тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани със вътрешни системи за 

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта процент от 
риболовните кораби, извършващи 
риболов на видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и имащи 
обща дължина от 24 метра или 
повече, в съответствие с параграф 2 
са задължени:
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видеонаблюдение с непрекъснат запис 
и възможност за съхранение на данни.

а) да качват на борда 
наблюдатели; или
б) да монтират електронни 
системи за наблюдение, различни от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение със запис, с цел 
проверка на спазването на 
изискванията за разтоварване.
Разходите във връзка с изпращането 
на наблюдатели на борда или 
монтирането и използването на 
електронни системи за наблюдение, 
различни от вътрешните системи за 
видеонаблюдение със запис, не може 
да се прехвърлят, било то изцяло или 
частично, на риболовните оператори.

Or. es

Изменение 489
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 процент 
от риболовните кораби, извършващи 
риболов на видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са под 
тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани с вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис и 
възможност за съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 процент 
от риболовните кораби с обща 
дължина от 12 метра или повече, 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на задължението за 
разтоварване, и са под тяхното знаме, 
следва да бъдат постепенно 
оборудвани с електронни системи за 
наблюдение с непрекъснат запис и 
възможност за съхранение на данни, 
позволяващи ефективен контрол на 
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спазването на задължението за 
разтоварване, като например 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис.
Тези електронни системи за 
наблюдение гарантират основните 
права на екипажа, от опазването на 
личния живот до защитата на 
данните.

Or. fr

Обосновка

Cet amendment propose de ne pas fermer la porte aux autres technologies que les CCTV qui 
permettent une surveillance électronique avec enregistrement continu intégrant le stockage 
des données. Les navires qui doivent mettre progressivement en place ces systèmes de 
surveillance ont un longueur hors tout de 12 mètres au moins et sont identifiés conformément 
à la procédure de l’article 95 comme étant à risque élevé ou très élevé de non-respect de 
l’obligation de débarquement. Ces systèmes de surveillance doivent respecter les droits 
fondamentaux de l'équipage, de respect à la vie privée et à la protection des données.

Изменение 490
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 
процент от риболовните кораби, 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на задължението за 
разтоварване, и са под тяхното знаме, 
следва да бъдат оборудвани със 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис 
и възможност за съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта държавите 
членки може да поставят 
контролиращи наблюдатели на борда 
на риболовните кораби, които са под 
тяхното знаме, с цел мониторинг на 
риболова, който е обект на 
задължението за разтоварване. Всички 
разноски, породени от дейността на 
контролиращите наблюдатели 
съгласно настоящите разпоредби, се 
поемат от държавите членки на 
знамето. Държавите членки не може 
да прехвърлят тези разноски, било то 
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изцяло или частично, върху 
операторите на риболовните кораби, 
плаващи под тяхно знаме и 
участващи в съответните риболовни 
дейности.

Or. es

Изменение 491
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 
процент от риболовните кораби, 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на задължението за 
разтоварване, и са под тяхното 
знаме, следва да бъдат оборудвани с 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис 
и възможност за съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта държавите 
членки могат да решат да въведат 
такъв контрол.

Or. fr

Изменение 492
Татяна Жданока, Диана Риба И Хинер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
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разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 процент 
от риболовните кораби, извършващи 
риболов на видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са под 
тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани със вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис и 
възможност за съхранение на данни.

разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2, в 
съответствие с категориите риск в 
специалните програми за контрол и 
инспекция, приети съгласно член 95, 
процент от риболовните кораби 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на задължението за 
разтоварване, и са под тяхното знаме, 
следва да бъдат оборудвани със 
вътрешни системи за видеонаблюдение 
с непрекъснат запис или други 
алтернативни системи за 
наблюдение на изхвърлянията на улов 
с възможност за съхранение на данни.

Or. en

Обосновка

Презумпцията за невиновност е правен принцип, който трябва да се поддържа във 
всички области, включително инспекциите в сектора на рибарството на ЕС. Ето 
защо задължението за монтиране на борда на камери и друго оборудване за 
наблюдение на изхвърлянията на улов ще се прилага само за кораби, за които е 
установено, че съществува висок риск от неспазване на задължението за 
разтоварване.

Изменение 493
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 
процент от риболовните кораби, 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на задължението за 
разтоварване, и са под тяхното знаме, 
следва да бъдат оборудвани със 
вътрешни системи за 

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта държавите 
членки може да поставят 
контролиращи наблюдатели на борда 
на риболовните кораби под тяхното 
знаме за наблюдение на риболовните 
дейности, които са обект на 
задължението за разтоварване. Всички 
разноски, породени от дейността на 
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видеонаблюдение с непрекъснат запис 
и възможност за съхранение на данни.

контролиращите наблюдатели по 
тази схема, се поемат от държавите 
членки на знамето. Държавите 
членки не следва да прехвърлят тези 
разноски, напълно или частично, 
върху операторите на риболовните 
кораби, плаващи под тяхно знаме и 
участващи в съответните риболовни 
дейности.

Or. en

Изменение 494
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 
процент от риболовните кораби, 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на задължението за 
разтоварване, и са под тяхното 
знаме, следва да бъдат оборудвани с 
вътрешни системи за видеонаблюдение 
с непрекъснат запис и възможност за 
съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол върху 
задължението за разтоварване, както и 
събирането на надеждни данни за 
улова и случайния улов на уязвими 
видове. За целта всички риболовни 
кораби на Европейския съюз с 
дължина над 12 метра следва да бъдат 
оборудвани с електронни системи за 
дистанционен контрол, състоящи се 
по-специално в инсталирането на 
вътрешни системи за видеонаблюдение 
с непрекъснат запис и възможност за 
съхранение на данни.

Or. fr

Обосновка

Електронните системи за дистанционно наблюдение имат потенциал, който може да 
доведе сериозен напредък при събирането на данни и защитата на уязвимите видове, 
поради което е от съществено значение да се разшири възможността за 
използването им за цели, различни от контрола на задължението за разтоварване. 
Обширният контрол, който позволяват електронните системи за дистанционно 
наблюдение, следва да се разшири, доколкото е възможно, за да се гарантира 
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оптимално прилагане на правилата на общата политика в областта на рибарството.

Изменение 495
Рафаеле Станканели

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 процент 
от риболовните кораби, извършващи 
риболов на видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са под 
тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани със вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис и 
възможност за съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 процент 
от риболовните кораби, с обща 
дължина над 32 метра, извършващи 
риболов на видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са под 
тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани, на доброволен принцип, с 
вътрешни системи за видеонаблюдение 
с непрекъснат запис и възможност за 
съхранение на данни.

(Това изменение важи за целия текст.) 
Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. it

Обосновка

По причини, описани в изменение № 1

Изменение 496
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 
процент от риболовните кораби, 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на задължението за 
разтоварване, и са под тяхното 
знаме, следва да бъдат оборудвани със 
вътрешни системи за видеонаблюдение 
с непрекъснат запис и възможност за 
съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта държавите 
членки може да използват 
електронни системи за наблюдение, 
като например вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис, 
и/или да поставят контролиращи 
наблюдатели на борда на 
риболовните кораби под тяхното 
знаме.

Or. en

Изменение 497
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 
процент от риболовните кораби, 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на задължението за 
разтоварване, и са под тяхното 
знаме, следва да бъдат оборудвани със 
вътрешни системи за видеонаблюдение 
с непрекъснат запис и възможност за 
съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта може да се 
изисква използването на електронни 
системи за мониторинг, включително 
вътрешни системи за видеонаблюдение 
с непрекъснат запис и възможност за 
съхранение на данни, съобразно 
параграфи 2 и 3.

Or. it

Изменение 498
Иво Христов
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 процент 
от риболовните кораби, извършващи 
риболов на видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са под 
тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани със вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис и 
възможност за съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 процент 
от риболовните кораби, с обща 
дължина над 12 метра, извършващи 
риболов на видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са под 
тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани със вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис и 
възможност за съхранение на данни.

Or. bg

Изменение 499
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 
процент от риболовните кораби, 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на задължението за 
разтоварване, и са под тяхното 
знаме, следва да бъдат оборудвани със 
вътрешни системи за видеонаблюдение 
с непрекъснат запис и възможност за 
съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване, надеждността на 
данните за улова и случайния улов на 
уязвими видове. За целта всички кораби 
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.
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Or. en

Обосновка

Риболовните кораби, за които има голяма вероятност да не спазват правилата на 
общата политика в областта на рибарството, е необходимо да бъдат оборудвани с 
ефективни системи за наблюдение, които са изпитани и могат да улеснят 
правоприлагането по отношение на задължението за разтоварване, събирането на 
данни и случайния улов на уязвими видове.

Изменение 500
Ружа Томашич

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 процент 
от риболовните кораби, извършващи 
риболов на видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са под 
тяхното знаме, следва да бъдат 
оборудвани със вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис и 
възможност за съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 процент 
от риболовните кораби, извършващи 
риболов на видове, които са обект на 
задължението за разтоварване, и са под 
тяхното знаме, може, на доброволни 
начала, да бъдат оборудвани със 
вътрешни системи за видеонаблюдение 
с непрекъснат запис и възможност за 
съхранение на данни.

Or. hr

Обосновка

Предложението за въвеждане на вътрешни системи за видеонаблюдение може да 
бъде изпълнено на доброволни начала като вариант, който е на разположение.

Изменение 501
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване. За целта минимален, 
определен съгласно параграф 2 
процент от риболовните кораби, 
извършващи риболов на видове, които 
са обект на задължението за 
разтоварване, и са под тяхното 
знаме, следва да бъдат оборудвани със 
вътрешни системи за видеонаблюдение 
с непрекъснат запис и възможност за 
съхранение на данни.

1. Държавите членки гарантират 
ефективния контрол на задължението за 
разтоварване, надеждността на 
данните за улова и случайния улов на 
уязвими видове. За целта всички 
риболовни кораби 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.

Or. en

Изменение 502
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, 
които се приемат съгласно член 95. В 
тези програми се определят и 
категориите риск и видовете 
риболовни кораби, включени в тях.

заличава се

Or. es

Изменение 503
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, 
които се приемат съгласно член 95. В 
тези програми се определят и 
категориите риск и видовете 
риболовни кораби, включени в тях.

заличава се

Or. en

Изменение 504
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, 
които се приемат съгласно член 95. В 
тези програми се определят и 
категориите риск и видовете 
риболовни кораби, включени в тях.

заличава се

Or. en

Изменение 505
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, 
които се приемат съгласно член 95. В 
тези програми се определят и 
категориите риск и видовете 
риболовни кораби, включени в тях.

заличава се

Or. it

Изменение 506
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, които 
се приемат съгласно член 95. В тези 
програми се определят и категориите 
риск и видовете риболовни кораби, 
включени в тях.

2. Изискването, посочено в 
параграф 1, се прилага също така за 
минимален процент риболовни кораби 
с дължина под 12 метра. Този 
процент се определя в съответствие с 
броя плавателни съдове, 
идентифицирани в рамките на 
специални програми за контрол и 
инспекция, които се приемат съгласно 
член 95, като представляващи висок 
или много висок риск от неспазване по 
отношение на целите на общата 
политика в областта на 
рибарството.

Or. en

Изменение 507
Рафаеле Станканели
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, които 
се приемат съгласно член 95. В тези 
програми се определят и категориите 
риск и видовете риболовни кораби, 
включени в тях.

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, които 
се приемат съгласно член 95. В тези 
програми се определят и категориите 
риск и видовете риболовни кораби, 
включени в тях, съобразно изчисление 
въз основа на дължината, посочена в 
параграф 1.

(Това изменение важи за целия текст.) 
Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. it

Обосновка

По причини, описани в изменение № 1

Изменение 508
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, които 
се приемат съгласно член 95. В тези 
програми се определят и категориите 
риск и видовете риболовни кораби, 
включени в тях.

2. Задължението, посочено в 
параграф 1, се прилага и към 
минимален процент кораби с 
дължина под 12 метра, определен в 
зависимост от броя на установени 
кораби като представляващи висок 
или много висок риск от неспазване на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството в 
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специални програми за контрол и 
инспекция, които се приемат съгласно 
член 95.

Or. fr

Обосновка

Корабите, които представляват висок риск от неспазване на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, следва да бъдат оборудвани с ефективни 
системи за наблюдение без оглед на размера си. Това изискване се оправдава от 
необходимостта да се запазят риболовните ресурси, за които има риск да пострадат 
от неспазването, включително и от кораб с дължина под 12 метра, на правилата на 
общата политика в областта на рибарството и по-специално на правилата, свързани 
със случайния улов на уязвими видове.

Изменение 509
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис, Франсоа-Ксавие 
Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, които 
се приемат съгласно член 95. В тези 
програми се определят и категориите 
риск и видовете риболовни кораби, 
включени в тях.

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
категориите с висок риск от 
неспазване на задължението за 
разтоварване в специални програми за 
контрол и инспекция, които се приемат 
съгласно член 95. В тези програми се 
определят и категориите риск и 
видовете риболовни кораби, включени в 
тях.

Or. es

Обосновка

Определенията за категориите риск трябва да бъдат по-рестриктивни.
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Изменение 510
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, които 
се приемат съгласно член 95. В тези 
програми се определят и категориите 
риск и видовете риболовни кораби, 
включени в тях.

2. Риболовните кораби, посочени 
в параграф 1, са идентифицирани в 
рамките на специални програми за 
контрол и инспекция, които се приемат 
съгласно член 95, като 
представляващи висок или много 
висок риск от неспазване на 
задължението за разтоварване.

Or. fr

Изменение 511
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Процентът риболовни кораби, 
посочен в параграф 1, се определя за 
различни категории риск в специални 
програми за контрол и инспекция, 
които се приемат съгласно член 95. В 
тези програми се определят и 
категориите риск и видовете 
риболовни кораби, включени в тях.

2. Риболовните кораби са 
оборудвани с вътрешни системи за 
видеонаблюдение временно, като 
спомагателна санкция при 
извършване на две или повече сериозни 
нарушения на правилата относно 
задължението за разтоварване, 
посочено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013.

Or. it

Изменение 512
Франс Жаме
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наред с вътрешните системи 
за видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат 
да изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.

заличава се

Or. fr

Изменение 513
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наред с вътрешните системи 
за видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат 
да изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.

заличава се

Or. fr

Изменение 514
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наред с вътрешните системи 
за видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат 
да изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.

заличава се

Or. en

Изменение 515
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наред с вътрешните системи 
за видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат 
да изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.

заличава се

Or. it

Изменение 516
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис, Франсоа-Ксавие 
Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наред с вътрешните системи за 3. Вместо наблюдатели на борда 
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видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат да 
изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.

и електронните системи, посочени в 
параграф 1, за процента на корабите, 
посочени в параграф 2, държавите 
членки могат да разрешат 
използването на вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис 
и възможност за съхранение на данни. 
Използването на вътрешни системи 
за видеонаблюдение с непрекъснат 
запис е доброволно и се комбинира със 
стимули, като например увеличаване 
на квотите.
Държавите членки може да наложат 
използването на вътрешни системи 
за видеонаблюдение като 
допълнителна санкция в случай на 
тежки нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството във връзка със 
задължението за разтоварване.
Както при монтирането на 
електронните системи за 
наблюдение, така и при съхранението 
и предаването на генерираните данни 
се зачита поверителността и 
неприкосновеността на личната 
информация.

Or. es

Обосновка

En su Dictamen sobre la propuesta de la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo se 
declaró contrario a la obligación indiscriminada de instalar sistemas de CCTV en las 
embarcaciones, por ser contraria al derecho laboral, al derecho a la privacidad y al secreto 
comercial. Siguiendo sus recomendaciones, y a fin de controlar el cumplimiento de la 
obligación de desembarque, proponemos reforzar el uso de los observadores a bordo y crear 
un mecanismo voluntario de introducción de los CCTV con incentivos. La instalación 
obligatoria de sistemas de CCTV se debe circunscribir a aquellas embarcaciones que hayan 
cometido infracciones graves.

Изменение 517
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наред с вътрешните системи 
за видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат да 
изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.

3. Наред с контролиращите 
наблюдатели, посочени в параграф 1, 
държавите членки могат да изискват 
използването на други електронни 
системи за наблюдение с цел контрол на 
задължението за разтоварване, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис, 
както е посочено в параграфи 3 и 4.

Or. es

Изменение 518
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наред с вътрешните системи 
за видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат да 
изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.

3. Наред с контролиращите 
наблюдатели, посочени в параграф 1, 
държавите членки могат да изискват 
използването на други електронни 
системи за наблюдение с цел контрол на 
задължението за разтоварване, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис, 
както е постановено в параграфи 3 
и 4.

Or. en

Изменение 519
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наред с вътрешните системи за 
видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат 
да изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.

3. Записите от вътрешните 
системи за видеонаблюдение 
принадлежат на собственика на 
риболовните кораб. Компетентните 
органи гарантират поверителността 
на съдържанието на записите и 
забраняват тяхното разкриване, с 
изключение на целите, посочени в 
този член.

Or. it

Изменение 520
Рафаеле Станканели

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Наред с вътрешните системи за 
видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат да 
изискват използването на други 
електронни системи за наблюдение с 
цел контрол на задължението за 
разтоварване.

3. Наред с вътрешните системи за 
видеонаблюдение, посочени в 
параграф 1, държавите членки могат да 
приемат в съгласие с държавите 
членки използването, на доброволен 
принцип, на други електронни системи 
за наблюдение с цел контрол на 
задължението за разтоварване.

(Това изменение важи за целия текст.) 
Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. it

Обосновка

По причини, описани в изменение № 1
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Изменение 521
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен, Катрин Шабо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията проверява 
ефективното изпълнение на контрола 
за спазване на задължението за 
разтоварване от електронните 
системи за наблюдение, както и 
приноса им за постигането на 
максимален устойчив добив от 
съответните запаси и предоставя 
доклад на Съвета и на Европейския 
парламент на ... [5 години след 
датата на влизане в сила на 
настоящия регламент].

Or. fr

Изменение 522
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. В допълнение на системите за 
електронно наблюдение с цел контрол 
на задължението за разтоварване, 
държавите членки могат също да 
подкрепят използването на системи, 
които позволяват да се гарантира по-
голямо наблюдение на 
селективността на риболовните 
операции директно върху уредите,

Or. fr
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Обосновка

Множество иновации са в процес на разработване, като софтуерни продукти за 
цифрово разпознаване в реално време или други инструменти, свързани с изкуствения 
интелект, и позволяват по-добро наблюдение на селективността на риболовните 
операции директно върху уредите. Доколкото задължението за разтоварване има за 
цел да се насърчи по-голяма селективност, тези инструменти следва да бъдат 
интегрирани, за да направят риболовните операции по-селективни по своята 
същност, а не само да благоприятстват последващия контрол на риболовните 
операции от вътрешните системи за видеонаблюдение с непрекъснат запис.

Изменение 523
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Риболовните кораби може да 
се оборудват с вътрешни системи за 
видеонаблюдение на доброволен 
принцип, при условие че 
компетентните органи предоставят 
някакъв стимул, като например 
увеличение на квотата за улов или 
свобода на избора за метода на 
извършване на риболовни дейности.

Or. en

Изменение 524
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Монтирането на вътрешни 
системи за видеонаблюдение от 
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риболовните кораби е доброволно и се 
комбинира със стимули, които се 
определят от компетентния орган.

Or. es

Изменение 525
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Риболовните кораби могат да 
се оборудват на доброволен принцип с 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение. В този случай те се 
ползват със специални предимства, 
включително отмяна на точки.

Or. it

Изменение 526
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Риболовните кораби следва да 
бъдат оборудвани с вътрешни 
системи за видеонаблюдение като 
временна и задължителна мярка, ако 
са извършили две или повече тежки 
нарушения на правилата, предвидени 
в член 15 от ОПОР, когато 
компетентните органи са взели 
решение това да представлява 



AM\1204724BG.docx 97/185 PE650.704v01-00

BG

съпътстваща санкция.

Or. en

Изменение 527
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Риболовните кораби, които са 
виновни за две или повече тежки 
нарушения на правилата, установени 
в член 15 от ОПОР, задължително се 
оборудват с технология за вътрешни 
системи за видеонаблюдение за 
определен срок като допълнителна 
санкция, налагана по преценка на 
компетентния орган.

Or. es

Изменение 528
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Разпоредбите на настоящия 
член се прилагат до ... [7 години след 
влизането в сила на настоящия 
регламент].

Or. fr
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Обосновка

Седем години след влизането в сила на този член се предвижда дата на изтичане на 
действието му с цел преразглеждането му с оглед на заключенията на доклада, който 
Комисията ще предостави след 5 години прилагане на Европейския парламент и на 
Съвета относно 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.

Изменение 529
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Записите от вътрешните 
системи за видеонаблюдение остават 
собственост на притежателя на 
риболовния кораб през цялото време. 
Съответните органи опазват и 
гарантират поверителност и право 
на неприкосновеност на личния 
живот по време на целия процес.

Or. es

Изменение 530
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 3в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3в. Собствеността върху 
материалите от вътрешната 
система за видеонаблюдение 
принадлежи на собственика на 
риболовния кораб през цялото време. 
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Правото на търговска тайна и 
правото на неприкосновеност на 
личния живот следва да бъдат 
защитени и гарантирани от 
компетентните органи по време на 
целия процес.

Or. en

Изменение 531
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя 
подробни правила относно 
изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата 
на електронните системи за 
наблюдение във връзка с контрола на 
задължението за разтоварване, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис.

заличава се

Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. fr

Изменение 532
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя 
подробни правила относно 
изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата 
на електронните системи за 
наблюдение във връзка с контрола на 
задължението за разтоварване, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис.

заличава се

Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

Or. it

Изменение 533
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение 
във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 
непрекъснат запис.

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно разрешените стимули за 
доброволното монтиране на системи 
за видеонаблюдение, 
продължителността на сроковете за 
задължителното им използване, 
изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение 
във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 
непрекъснат запис.

Or. es
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Изменение 534
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение 
във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 
непрекъснат запис.

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно разрешените стимули за 
доброволно монтиране на вътрешни 
системи за видеонаблюдение, 
продължителността в случай на 
задължително използване, 
изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
тези електронни системи за 
наблюдение във връзка с контрола на 
задължението за разтоварване, 
включително вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис.

Or. en

Изменение 535
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение 
във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение 
във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 
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непрекъснат запис. непрекъснат запис, както и 
присъжданията, предвидени за 
доброволно инсталиране в 
съответствие с параграф 3а.

Or. it

Изменение 536
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато, Теодорос Загоракис, Франсоа-Ксавие 
Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение 
във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 
непрекъснат запис.

Комисията се оправомощава да приема 
делегирани актове по член 119а, с 
които се определят подробни правила 
относно изискванията, техническите 
спецификации, монтажа, работата и 
стимулите относно електронните 
системи за наблюдение във връзка с 
контрола на задължението за 
разтоварване, включително стимули 
системи за видеонаблюдение с 
непрекъснат запис.

Or. es

Обосновка

Съзаконодателите трябва да запазят своята компетентност в тази област.

Изменение 537
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25a – параграф 4 – алинея 1



AM\1204724BG.docx 103/185 PE650.704v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение 
във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 
непрекъснат запис.

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение 
във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 
непрекъснат запис и разрешените 
стимули за доброволно монтиране на 
тези системи.

Or. en

Изменение 538
Рафаеле Станканели

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25a – параграф 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да определя подробни правила 
относно изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение 
във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 
непрекъснат запис.

Чрез актове за изпълнение, които 
следва да бъдат договорени с 
държавите членки, Комисията може да 
определя подробни правила относно 
изискванията, техническите 
спецификации, монтажа и работата на 
електронните системи за наблюдение 
във връзка с контрола на задължението 
за разтоварване, включително вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 
непрекъснат запис.

(Това изменение важи за целия текст.) 
Приемането му ще наложи 
съответните промени в целия текст.)

Or. it
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Обосновка

По причини, описани в изменение № 1.

Изменение 539
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 23
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 25а – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. По отношение на прилагането 
на параграфи 1 и 3 Комисията има 
право да приема делегирани актове в 
съответствие с член 119а от 
настоящия регламент и член 18 от 
Регламент (ЕС) № 1380/2013, като 
определя подробностите относно 
техническите мерки и мерките за 
контрол чрез дерогация от 
настоящия регламент и 
техническите мерки и мерките за 
контрол в други регламенти, 
включително регламентите относно 
многогодишните планове.

Or. en

Обосновка

It is important not just to add additional layers of legislation without analysing if 
simplifications can take place. Therefore the proposal should allow for simplification of 
measures in exempting vessels equipped with this new control tool from other existing 
legislation such as for instance control or technical conservations measures to the extent that 
these rules are not considered to have added value after the use of CCTV. Such derogations 
should be adopted by way of delegated acts following the procedure for regional cooperation 
and would thus be discussed in the regional groups and in the Expert Group for Fisheries and 
Aquaculture as well as being scrutinized by the European Parliament.

Изменение 540
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 24
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

(24) Член 28 се заличава. заличава се

Or. it

Обосновка

Изменението е необходимо за стандартизиране на текста в светлината на 
предлаганото във връзка с член 15 от Регламент (ЕО) 1224/2009

Изменение 541
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка на знамето 
записва всички данни, свързани с улова 
и риболовното усилие, посочени в 
настоящия Регламент и по-специално, 
данните, посочени в членове 14, 21, 23, 
55, 59а, 62, 66 и 68, и съхранява 
оригиналните данни за период от поне 
три години съгласно националните 
правила.

1. Всяка държава членка на знамето 
записва всички данни, свързани с улова 
и риболовното усилие, посочени в 
настоящия Регламент и по-специално, 
данните, посочени в членове 14, 21, 23, 
25а, 55, 59а, 62, 66 и 68, и съхранява 
оригиналните данни за период от поне 
три години съгласно националните 
правила.

Or. en

Изменение 542
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 33 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка на знамето 
записва всички данни, свързани с улова 
и риболовното усилие, посочени в 
настоящия Регламент и по-специално, 
данните, посочени в членове 14, 21, 23, 
55, 59а, 62, 66 и 68, и съхранява 
оригиналните данни за период от поне 
три години съгласно националните 
правила.

1. Всяка държава членка на знамето 
записва всички данни, свързани с улова 
и риболовното усилие, посочени в 
настоящия Регламент и по-специално, 
данните, посочени в членове 14, 21, 23, 
59а, 62, 66 и 68, и съхранява 
оригиналните данни за период от поне 
три години съгласно националните 
правила.

Or. bg

Изменение 543
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 33 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Комисията или органът, 
определен от нея, предоставя 
данните, посочени в параграф 2, като 
достъпни за обществеността.

Or. it

Изменение 544
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 33 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаи, в които данни, 
изпратени от държавите членки 
съгласно параграф 2, се основават на 
прогнозни стойности за запаса или 
групата запаси, държавите членки 
предоставят на Комисията точните 
количества от декларациите за 
разтоварване, веднага щом разполагат с 
тях и не по-късно от 12 месеца след 
датата на разтоварване.

3. В случаи, в които данни, 
изпратени от държавите членки 
съгласно параграф 2, се основават на 
прогнозни стойности за запаса или 
групата запаси, държавите членки 
предоставят на Комисията точните 
количества от декларациите за 
разтоварване, веднага щом разполагат с 
тях и не по-късно от 6 месеца след 
датата на разтоварване.

Or. en

Изменение 545
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 33 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. В случаи, в които данни, 
изпратени от държавите членки 
съгласно параграф 2, се основават на 
прогнозни стойности за запаса или 
групата запаси, държавите членки 
предоставят на Комисията точните 
количества от декларациите за 
разтоварване, веднага щом разполагат с 
тях и не по-късно от 12 месеца след 
датата на разтоварване.

3. В случаи, в които данни, 
изпратени от държавите членки 
съгласно параграф 2, се основават на 
прогнозни стойности за запаса или 
групата запаси, държавите членки 
предоставят на Комисията точните 
количества от декларациите за 
разтоварване, веднага щом разполагат с 
тях и не по-късно от 3 месеца след 
датата на разтоварване.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да разполага с възможно най-точна информация относно 
разтоварването в кратък период от време – 12 месеца изглеждат много дълъг период 
за предаването на тази информация.
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Изменение 546
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че държава членка 
установи разминавания между 
информацията, изпратена на Комисията 
съгласно параграфи 2 и 3, и резултатите 
от извършената съгласно член 109 
проверка, държавата членка предоставя 
на Комисията точните количества, 
установени след тази проверка, веднага 
след като разполага с тях и не по-късно 
от 12 месеца след датата на 
разтоварване.

4. В случай че държава членка 
установи разминавания между 
информацията, изпратена на Комисията 
съгласно параграфи 2 и 3, и резултатите 
от извършената съгласно член 109 
проверка, тя сверява и проверява 
данните с цел да коригира тези 
разминавания. Освен това държавата 
членка предоставя на Комисията 
точните количества, установени след 
тази проверка, веднага след като 
разполага с тях и не по-късно от 3 
месеца след датата на разтоварване.

Or. en

Изменение 547
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 33 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай че държава членка 
установи разминавания между 
информацията, изпратена на Комисията 
съгласно параграфи 2 и 3, и резултатите 
от извършената съгласно член 109 
проверка, държавата членка предоставя 
на Комисията точните количества, 
установени след тази проверка, веднага 
след като разполага с тях и не по-късно 
от 12 месеца след датата на 

4. В случай че държава членка 
установи разминавания между 
информацията, изпратена на Комисията 
съгласно параграфи 2 и 3, и резултатите 
от извършената съгласно член 109 
проверка, държавата членка предоставя 
на Комисията точните количества, 
установени след тази проверка, веднага 
след като разполага с тях и не по-късно 
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разтоварване. от 3 месеца след датата на разтоварване.

Or. en

Обосновка

Комисията следва да разполага с възможно най-точна информация относно 
разтоварването в кратък период от време – 12 месеца изглеждат много дълъг период 
за предаването на тази информация.

Изменение 548
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 33 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Пуснат на пазара и продаден 
улов, извършен в рамките на научни 
изследвания, включително, когато е 
целесъобразно, такъв под приложимия 
минимален референтен размер за 
опазване, се записва от държавата 
членка, като данните за такъв улов се 
изпращат до Комисията. Той се 
приспада от квотите, приложими за 
държавата членка на знамето, ако 
надвишават 2 % от съответните 
квоти. Настоящият параграф не се 
прилага за улов, извършен по време на 
научни изследвания в открито море, 
посочено в член 5, параграф 1, буква б) 
от Регламент (ЕС) 2017/1004 на 
Европейския парламент и на Съвета (*).

6. Пуснат на пазара и продаден 
улов, извършен в рамките на научни 
изследвания, включително, когато е 
целесъобразно, такъв под приложимия 
минимален референтен размер за 
опазване, се записва от държавата 
членка, като данните за такъв улов се 
изпращат до Комисията. Той се 
приспада от квотите, приложими за 
държавата членка на знамето. 
Настоящият параграф не се прилага за 
улов, извършен по време на научни 
изследвания в открито море, посочено в 
член 5, параграф 1, буква б) от 
Регламент (ЕС) 2017/1004 на 
Европейския парламент и на Съвета (*).

Or. en

Обосновка

Пуснатият на пазара и продаден улов следва винаги да се приспада от квотите, тъй 
като може да възлезе на значително количество в рамките на една година.
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Изменение 549
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 33 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Риболовното усилие, извършено 
в рамките на научни изследвания от 
кораб, който има на борда си риболовен 
уред или уреди, обект на режим на 
риболовното усилие, или оперира в 
риболовен район, обект на режим на 
риболовното усилие, разположен в 
географска зона, обект на този режим на 
риболовното усилие, се приспада от 
максимално допустимото риболовно 
усилие, свързано с такова риболовно 
съоръжение или съоръжения или такъв 
риболовен район и такава географска 
зона на неговата държава членка на 
знамето, ако уловът при това риболовно 
усилие е пуснат на пазара и продаден, 
ако превишава 2 % от разпределеното 
риболовно усилие. Настоящият 
параграф не се прилага за улов, 
извършен по време на научни 
изследвания в открито море, посочено в 
член 5, параграф 1, буква б) от 
Регламент (ЕС) 2017/1004.

8. Риболовното усилие, извършено 
в рамките на научни изследвания от 
кораб, който има на борда си риболовен 
уред или уреди, обект на режим на 
риболовното усилие, или оперира в 
риболовен район, обект на режим на 
риболовното усилие, разположен в 
географска зона, обект на този режим на 
риболовното усилие, се приспада от 
максимално допустимото риболовно 
усилие, свързано с такова риболовно 
съоръжение или съоръжения или такъв 
риболовен район и такава географска 
зона на неговата държава членка на 
знамето, ако уловът при това риболовно 
усилие е пуснат на пазара и продаден. 
Настоящият параграф не се прилага за 
улов, извършен по време на научни 
изследвания в открито море, посочено в 
член 5, параграф 1, буква б) от 
Регламент (ЕС) 2017/1004.

Or. en

Обосновка

Пуснатият на пазара и продаден улов в резултат на извършено риболовно усилие 
следва винаги да се приспада от квотите, тъй като може да възлезе на значително 
количество в рамките на една година.

Изменение 550
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 27
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 33 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
приеме формати за съобщаване на 
данните, посочени в настоящия член. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

9. Правилата за прилагането на 
настоящия член се приемат в 
съответствие с член 119, параграф 2.

Or. pt

Изменение 551
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 28
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изиска от държава 
членка да изпраща по-подробна 
информация и на по-кратки интервали в 
сравнение с предвиденото в член 33, в 
случай че е установено, че 80 % от 
квотата за даден запас или група запаси 
се счита за изчерпана.

Комисията може да изиска от държава 
членка да изпраща по-подробна 
информация и на по-кратки интервали в 
сравнение с предвиденото в член 33, в 
случай че е установено, че 80 % от 
квотата за даден запас или група запаси 
се счита за изчерпана. Такова искане 
няма да лиши държавите членки от 
възможността да използват 
гъвкавост по отношение на квотите 
в две последователни години.

Or. en

Обосновка

Искането за по-подробна и предоставяна на по-кратки интервали информация не 
трябва да се обвързва с възможността на държавата членка да използва гъвкавост 
по отношение на квотите в две последователни години.



PE650.704v01-00 112/185 AM\1204724BG.docx

BG

Изменение 552
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 28
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изиска от 
държава членка да изпраща по-
подробна информация и на по-кратки 
интервали в сравнение с предвиденото в 
член 33, в случай че е установено, че 
80 % от квотата за даден запас или 
група запаси се счита за изчерпана.

Държавите членки изпращат по-
подробна информация и на по-кратки 
интервали в сравнение с предвиденото в 
член 33, в случай че е установено, че 
80 % от квотата за даден запас или 
група запаси се счита за изчерпана.

Or. en

Изменение 553
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 28
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 34 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията може да изиска от 
държава членка да изпраща по-
подробна информация и на по-кратки 
интервали в сравнение с предвиденото в 
член 33, в случай че е установено, че 
80 % от квотата за даден запас или 
група запаси се счита за изчерпана.;

Дадена държава членка изпраща на 
Комисията по-подробна информация и 
на по-кратки интервали в сравнение с 
предвиденото в член 33, в случай че е 
установено, че 80 % от квотата за даден 
запас или група запаси се счита за 
изчерпана.;

Or. it

Изменение 554
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След датата по параграф 1 
съответната държава членка забранява 
риболовните дейности или по 
отношение на запаса или групата от 
запаси, за които е изчерпана квотата, в 
рамките на съответната риболовна 
дейност, или в географската зона, в 
която е достигнато максималното 
допустимо риболовно усилие от страна 
на всички или част от риболовните 
кораби, плаващи под нейно знаме, които 
имат на борда си съответния риболовен 
уред, и определя датата, до която 
трансбордирането, прехвърлянето и 
разтоварването или окончателните 
декларации за улова са разрешени.

2. След датата по параграф 1 
съответната държава членка забранява 
риболовните дейности или по 
отношение на запаса или групата от 
запаси, за които е изчерпана квотата, в 
рамките на съответната риболовна 
дейност, или в географската зона, в 
която е достигнато максималното 
допустимо риболовно усилие от страна 
на всички или част от риболовните 
кораби, плаващи под нейно знаме, които 
имат на борда си съответния риболовен 
уред, без да се засяга многоцелевото 
риболовно оборудване, и определя 
датата, до която трансбордирането, 
прехвърлянето и разтоварването или 
окончателните декларации за улова са 
разрешени.

Or. it

Изменение 555
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 35 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След датата по параграф 1 
съответната държава членка забранява 
риболовните дейности или по 
отношение на запаса или групата от 
запаси, за които е изчерпана квотата, в 
рамките на съответната риболовна 
дейност, или когато имат на борда 
съответното риболовно съоръжение, 
или в географската зона, в която е 
достигнато максималното допустимо 
риболовно усилие от страна на всички 

2. След датата по параграф 1 
съответната държава членка забранява 
риболовните дейности или по 
отношение на запаса или групата от 
запаси, за които е изчерпана квотата, в 
рамките на съответната риболовна 
дейност, или в географската зона, в 
която е достигнато максималното 
допустимо риболовно усилие от страна 
на всички или част от риболовните 
кораби, плаващи под нейно знаме, които 
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или част от риболовните кораби, 
плаващи под нейно знаме, които имат на 
борда си съответния риболовен уред, и 
определя датата, до която 
трансбордирането, прехвърлянето и 
разтоварването или окончателните 
декларации за улова са разрешени.

имат на борда си съответния риболовен 
уред, и определя датата, до която 
трансбордирането, прехвърлянето и 
разтоварването или окончателните 
декларации за улова са разрешени.

Or. it

Обосновка

Предложението не взема предвид факта, че някои инструменти могат да имат 
множество функции.

Изменение 556
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 35 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Решението, посочено в 
параграф 2, се прави публично 
достояние от съответната държава 
членка и незабавно се съобщава на 
Комисията. То се публикува и на 
публичния уебсайт на Комисията. След 
датата, на която решението е било 
направено публично достояние от 
съответната държава членка, държавите 
членки гарантират, че в техни води и на 
тяхна територия не се извършват 
риболовни дейности, засягащи 
съответните запас или група запаси 
риба, от страна на всички или група 
риболовни кораби, плаващи под знамето 
на съответната държава членка.

3. Решението, посочено в 
параграф 2, незабавно се прави 
публично достояние от съответната 
държава членка и незабавно се 
съобщава на Комисията. То се 
публикува и на публичния уебсайт на 
Комисията. След датата, на която 
решението е било направено публично 
достояние от съответната държава 
членка, държавите членки гарантират, 
че в техни води и на тяхна територия не 
се извършват риболовни дейности, 
засягащи съответните запас или група 
запаси риба, от страна на всички или 
група риболовни кораби, плаващи под 
знамето на съответната държава членка.

Or. en
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Изменение 557
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 36

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Член 36 се заличава.

Or. pt

Изменение 558
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 29a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 37

Текст, предложен от Комисията Изменение

(29a) Член 37 се заличава.

Or. pt

Изменение 559
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 30
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 36 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(30) В член 36, параграф 2 се заменя 
със следното:

заличава се

„2. Когато Комисията установи, 
че възможностите за риболов за 
Съюза, държава членка или група от 
държави членки се смятат за 
изчерпани, Комисията информира 
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съответните държави членки за това 
и посредством актове за изпълнение 
може да забрани риболовните 
дейности в съответната зона, със 
съответния уред, спрямо съответния 
запас, група от запаси или от страна 
на флота, участващ в тези 
специфични риболовни дейности.“

Or. pt

Изменение 560
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 31
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 37 – параграфи 2 и 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Член 37 се изменя, както 
следва:

заличава се

a) Параграф 2 се заменя със 
следното:
„2. Ако щетата, претърпяна от 
държавата членка, за която 
риболовът е бил забранен преди 
изчерпването на нейните 
възможности за риболов, не е била 
отстранена, посредством актове за 
изпълнение Комисията приема мерки 
с цел да се компенсира по подходящ 
начин причинената щета. Актовете 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2. Тези мерки могат да 
включват приспадане от 
възможностите за риболов на всяка 
държава членка, която е надвишила 
количеството си на улов и 
разпределяне на приспаднатите по 
този начин количества съответно 
между държавите членки, чиито 
риболовни дейности са били 
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забранени преди изчерпването на 
възможностите им за риболов.
„б) Параграф 4 се заменя със 
следното:
„4. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя:
a) уведомлението за понесени 
щети;
б) установяването на държави 
членки, понесли щети и размера на 
щетите;
в) установяването на държави 
членки, извършили прекомерен улов и 
количествата уловена риба, 
надхвърлящи възможностите;
г) приспаданията, които трябва 
да се направят от възможностите за 
риболов на държавите членки, 
извършили прекомерен улов, 
пропорционално на превишените 
възможности;
д) допълнителните количества за 
прибавяне към възможностите за 
риболов на ощетените държави 
членки, пропорционално на 
понесената щета;
е) датите, на които 
допълнителните количества и 
приспаданията влизат в сила;
ж) когато е приложимо, всякакви 
други необходими мерки за поправяне 
на понесените щети.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

Or. pt

Изменение 561
Жуан Ферейра



PE650.704v01-00 118/185 AM\1204724BG.docx

BG

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 38 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема необходимите мерки за 
прилагане на настоящия член във 
връзка с:

заличава се

a) проверката на мощността на 
двигателя на риболовните кораби;
б) проверката на тонажа на 
риболовните кораби;
в) проверката на вида, броя и 
характеристиките на риболовните 
уреди.

Or. pt

Изменение 562
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 33
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 38 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

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

Or. pt

Изменение 563
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Вмъква се следният член 39a: заличава се
„Член 39a
Непрекъснато следене на мощността 
на двигателя
1. Държавите членки 
гарантират, че корабите, които 
използват следните активни 
риболовни уреди: тралове, грибове и 
заграждащи мрежи, са оборудвани с 
трайно монтирани устройства за 
измерване и запис на мощността на 
двигателя, когато:
а) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със 
сертифицирана мощност на 
двигателя, надхвърляща 221 kW; или
б) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със 
сертифицирана мощност на 
двигателя между 120 и 221 kW и 
извършват дейност в зони, обект на 
режими на риболовното усилие или 
ограничения на мощността на 
двигателя.
2. Чрез уредите, посочени в 
параграф 1, и по-специално трайно 
прикрепените тензометри за 
измерване на мощността на вала и 
оборотомерите, се гарантира 
непрекъснато измерване на 
мощността на задвижващия 
двигател в kW.
3. Капитаните гарантират, че 
устройствата, посочени в параграф 1, 
работят постоянно и информацията 
от непрекъснатото измерване на 
мощността на задвижващия 
двигател се записва и съхранява на 
борда и може да се предостави на 
длъжностни лица по всяко време.
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4. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя подробни правила относно 
техническите изисквания и 
характеристики на посочените в 
параграф 1 устройства. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“ “

Or. it

Изменение 564
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Вмъква се следният член 39a: заличава се
„Член 39a
Непрекъснато следене на мощността 
на двигателя
1. Държавите членки 
гарантират, че корабите, които 
използват следните активни 
риболовни уреди: тралове, грибове и 
заграждащи мрежи, са оборудвани с 
трайно монтирани устройства за 
измерване и запис на мощността на 
двигателя, когато:
а) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със 
сертифицирана мощност на 
двигателя, надхвърляща 221 kW; или
б) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със 
сертифицирана мощност на 
двигателя между 120 и 221 kW и 
извършват дейност в зони, обект на 
режими на риболовното усилие или 
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ограничения на мощността на 
двигателя.
2. Чрез уредите, посочени в 
параграф 1, и по-специално трайно 
прикрепените тензометри за 
измерване на мощността на вала и 
оборотомерите, се гарантира 
непрекъснато измерване на 
мощността на задвижващия 
двигател в kW.
3. Капитаните гарантират, че 
устройствата, посочени в параграф 1, 
работят постоянно и информацията 
от непрекъснатото измерване на 
мощността на задвижващия 
двигател се записва и съхранява на 
борда и може да се предостави на 
длъжностни лица по всяко време.
4. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя подробни правила относно 
техническите изисквания и 
характеристики на посочените в 
параграф 1 устройства. Тези актове 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“ “

Or. it

Изменение 565
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а

Текст, предложен от Комисията Изменение

(35) Вмъква се следният член 39a: заличава се
„Член 39а
Непрекъснато следене на мощността 
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на двигателя
1. Държавите членки 
гарантират, че корабите, които 
използват следните активни 
риболовни уреди: тралове, грибове и 
заграждащи мрежи, са оборудвани с 
трайно монтирани устройства за 
измерване и запис на мощността на 
двигателя, когато:
a) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със 
сертифицирана мощност на 
двигателя, надхвърляща 221 kW;
б) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със 
сертифицирана мощност на 
двигателя между 120 и 221 kW и 
извършват дейност в зони, обект на 
режими на риболовното усилие или 
ограничения на мощността на 
двигателя.
2. Чрез уредите, посочени в 
параграф 1, и по-специално трайно 
прикрепените тензометри за 
измерване на мощността на вала и 
оборотомерите, се гарантира 
непрекъснато измерване на 
мощността на задвижващия 
двигател в kW.
3. Капитаните гарантират, че 
устройствата, посочени в параграф 1, 
работят постоянно и информацията 
от непрекъснатото измерване на 
мощността на задвижващия 
двигател се записва и съхранява на 
борда и може да се предостави на 
длъжностни лица по всяко време.
4. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя подробни правила относно 
техническите изисквания и 
характеристики на посочените в 
параграф 1 устройства. Актовете за 
изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
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параграф 2.“

Or. pt

Изменение 566
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Достатъчно е компетентните органи да се оставят да упражняват контрол върху 
сертификатите за двигателите.

Изменение 567
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39a – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
корабите, които използват следните 
активни риболовни уреди: тралове, 
грибове и заграждащи мрежи, са 
оборудвани с трайно монтирани 
устройства за измерване и запис на 
мощността на двигателя, когато:

1. Държавите членки гарантират, че 
корабите, които използват следните 
активни риболовни уреди: тралове, 
грибове и заграждащи мрежи, 
извършили тежко нарушение по 
смисъла на член 90, параграф 2, точка 
(р), са оборудвани с трайно монтирани 
устройства за измерване и запис на 
мощността на двигателя, когато:

Or. fr
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Изменение 568
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Статия. Член 39a – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
корабите, които използват следните 
активни риболовни уреди: тралове, 
грибове и заграждащи мрежи, са 
оборудвани с трайно монтирани 
устройства за измерване и запис на 
мощността на двигателя, когато:

1. Държавите членки гарантират, че 
корабите с обща дължина над 
10 метра, които използват следните 
риболовни уреди: тралове и грибове са 
оборудвани с трайно монтирани 
устройства за измерване и запис на 
мощността на двигателя, когато:

Or. it

Обосновка

Възможността за инсталиране на устройства за измерване на мощността на 
двигателя изглежда прекомерно скъпа за малките плавателни съдове за 
дребномащабен риболов, които, наред с други неща, трудно могат да се възползват 
от предимствата на по-голямата мощност, предвид ограниченото време, 
изразходвано в морето и малкия размер на лодката. Измерването също трябва да се 
ограничи до плавателни съдове, използващи методи за риболов, за които мощността 
на двигателя влияе върху риболовното усилие.

Изменение 569
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39a – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
корабите, които използват следните 
активни риболовни уреди: тралове, 
грибове и заграждащи мрежи, са 
оборудвани с трайно монтирани 

1. Държавите членки гарантират, че 
корабите, които използват следните 
активни риболовни уреди: тралове, 
грибове и мобилни заграждащи мрежи, 
са оборудвани с трайно монтирани 
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устройства за измерване и запис на 
мощността на двигателя, когато:

устройства за измерване и запис на 
мощността на двигателя, когато:

Or. it

Изменение 570
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със сертифицирана 
мощност на двигателя, надхвърляща 221 
kW; или

a) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със сертифицирана 
мощност на двигателя, надхвърляща 221 
kW; и

Or. en

Изменение 571
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със сертифицирана 
мощност на двигателя, надхвърляща 
221 kW; или

а) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със сертифицирана 
мощност на двигателя, надхвърляща 
221 kW; както и

Or. es

Изменение 572
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със сертифицирана 
мощност на двигателя, надхвърляща 
221 kW; или

а) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със сертифицирана 
мощност на двигателя, надхвърляща 
221 kW; както и

Or. es

Изменение 573
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
 Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със сертифицирана 
мощност на двигателя, надхвърляща 
221 kW; или

а) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със сертифицирана 
мощност на двигателя, надхвърляща 
221 kW; и

Or. it

Изменение 574
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със 
сертифицирана мощност на 
двигателя между 120 и 221 kW и 

б) те извършват дейност в зони, 
обект на режими на риболовното усилие 
или ограничения на мощността на 
двигателя.
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извършват дейност в зони, обект на 
режими на риболовното усилие или 
ограничения на мощността на 
двигателя.

Or. es

Обосновка

В режима за ОДУ размерът или мощността на кораба са без значение; те винаги ще 
бъдат ограничени от разпределената квота. Следователно настоящият член следва 
да се прилага за кораби, извършващи риболов на рибни запаси, които са обект на 
ограничения на улова.

Изменение 575
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със 
сертифицирана мощност на 
двигателя между 120 и 221 kW и 
извършват дейност в зони, обект на 
режими на риболовното усилие или 
ограничения на мощността на 
двигателя.

б) извършват дейност в зони, обект 
на режими на риболовното усилие или 
ограничения на мощността на 
двигателя.

Or. en

Изменение 576
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а – параграф 1 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със 
сертифицирана мощност на 
двигателя между 120 и 221 kW и 
извършват дейност в зони, обект на 
режими на риболовното усилие или 
ограничения на мощността на 
двигателя.

б) извършват дейност в зони, обект 
на режими на риболовното усилие или 
ограничения на мощността на 
двигателя.

Or. it

Изменение 577
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) корабите са оборудвани със 
задвижващ двигател със 
сертифицирана мощност на 
двигателя между 120 и 221 kW и 
извършват дейност в зони, обект на 
режими на риболовното усилие или 
ограничения на мощността на 
двигателя.

б) корабите извършват дейност в 
зони, обект на режими на риболовното 
усилие или ограничения на мощността 
на двигателя.

Or. es

Обосновка

Непрекъснатото следене на мощността на двигателя изглежда излишно за 
риболовните дейности, обект на ОДУ и квоти, тъй като по-голямата мощност в kW 
не води пряко до по-голям улов. Съгласно принципа на пропорционалност, това следене 
следва да се ограничи до риболовните дейности, обхванати от система на ЕС за 
управление на риболовното усилие. При всички случаи държавите членки може да 
използват планове за статистически извадки при риболовните дейности, обект на 
ОДУ и квоти.
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Изменение 578
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39a – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Освен това държавите членки 
гарантират, че 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, са оборудвани с 
трайно монтирани устройства за 
измерване и запис на мощността на 
двигателя.

Or. fr

Изменение 579
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез уредите, посочени в 
параграф 1, и по-специално трайно 
прикрепените тензометри за измерване 
на мощността на вала и оборотомерите, 
се гарантира непрекъснато измерване на 
мощността на задвижващия двигател в 
kW.

2. Чрез уредите, посочени в 
параграф 1, и по-специално трайно 
прикрепените тензометри за измерване 
на мощността на вала и оборотомерите, 
се гарантира непрекъснато измерване и 
записване на мощността на 
задвижващия двигател в kW.

Or. en

Изменение 580
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 39a – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Настоящият член се прилага в 
срок от [8 години след датата на 
влизане в сила].

Or. it

Изменение 581
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 35a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 40 – параграф 3

Текст в сила Изменение

(35 а) В член 40, параграф 3 се заменя 
със следното:

3. Органите на държавите-членки 
могат да възложат сертифицирането на 
мощността на двигателя на 
класификационни дружества или на 
други оператори, разполагащи с 
необходимия опит за техническо 
изпитване на мощността на двигателя. 
Тези класификационни дружества или 
други оператори сертифицират даден 
задвижващ двигател като неспособен да 
надхвърли официално декларираната 
мощност, единствено ако няма 
възможност за увеличаване на 
мощността на задвижващия двигател 
над сертифицираната.

3. Органите на държавите-членки 
могат да възложат сертифицирането на 
мощността на двигателя на 
класификационни дружества или на 
други оператори, разполагащи с 
необходимия опит за техническо 
изпитване на мощността на двигателя. 
Тези класификационни дружества или 
други оператори сертифицират даден 
задвижващ двигател като неспособен да 
надхвърли официално декларираната 
мощност, единствено ако няма 
възможност за увеличаване на 
мощността на задвижващия двигател 
над сертифицираната. Тези 
класификационни дружества и други 
оператори са отговорни за 
истинността на сертификатите. “

Or. xm(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814)
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Обосновка

Това изменение цели да измени разпоредба в рамките на съществуващия акт — 
член 40, параграф 3 — която не е посочена в предложението на Комисията.

Изменение 582
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 36
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 40 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(36) В член 40, параграф 6 се заменя 
със следното: 

заличава се

6. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя 
подробни правила относно 
сертифицирането на мощността на 
задвижващите двигатели. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

Or. it

Изменение 583
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 36
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 40 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя 
подробни правила относно 
сертифицирането на мощността на 
задвижващите двигатели. Актовете 
за изпълнение се приемат в 

6. Правилата за прилагането на 
настоящия член се приемат в 
съответствие с член 119, параграф 2.
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съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. pt

Изменение 584
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 36
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 40 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя подробни 
правила относно сертифицирането на 
мощността на задвижващите двигатели. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

6. Чрез делегирани актове 
Комисията може да определя подробни 
правила относно сертифицирането на 
мощността на задвижващите двигатели. 
Тези актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

Or. it

Изменение 585
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, в които събраните данни, 
като например данните за 
местоположението на корабите, от 
риболовния дневник или 
непрекъснатото измерване на 
мощността на задвижващия 
двигател, сочат, че мощността на 
двигателя на даден риболовен кораб 

В случаите, в които събраните данни, 
като например данните за 
местоположението на корабите, от 
риболовния дневник, сочат, че 
мощността на двигателя на даден 
риболовен кораб превишава мощността, 
посочена в лиценза за риболов или в 
регистъра на Съюза или на националния 
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превишава мощността, посочена в 
лиценза за риболов или в регистъра на 
Съюза или на националния флот, 
държавите членки извършват физическа 
проверка на мощността на двигателя.

флот, държавите членки извършват 
физическа проверка на мощността на 
двигателя.

Or. it

Изменение 586
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 41 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случаите, в които събраните данни, 
като например данните за 
местоположението на корабите, от 
риболовния дневник или 
непрекъснатото измерване на 
мощността на задвижващия 
двигател, сочат, че мощността на 
двигателя на даден риболовен кораб 
превишава мощността, посочена в 
лиценза за риболов или в регистъра на 
Съюза или на националния флот, 
държавите членки извършват физическа 
проверка на мощността на двигателя.

В случаите, в които събраните данни, 
като например данните за 
местоположението на корабите, от 
риболовния дневник сочат, че 
мощността на двигателя на даден 
риболовен кораб превишава мощността, 
посочена в лиценза за риболов или в 
регистъра на Съюза или на националния 
флот, държавите членки извършват 
физическа проверка на мощността на 
двигателя.

Or. it

Изменение 587
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 37
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 41 – параграф 2а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки съобщават на 
Комисията в рамките на доклада, 
посочен в член 118, резултатите от 
проверките, посочени в настоящия 
член, и мерките, предприети в случай, 
че мощността на двигателя или 
тонажът на риболовния кораб са по-
високи от декларираните в лиценза за 
риболов или в регистъра на Съюза или 
националния флот.

Or. it

Изменение 588
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) параграф 1 се заменя със 
следния текст: 

заличава се

1. Чрез многогодишен план може 
да се определя праг, приложим за 
живото тегло на видовете, 
обхванати от него, над който се 
изисква риболовният кораб да 
разтовари своя улов в определено за 
целта пристанище или на място в 
близост до брега.

Or. en

Обосновка

Тази разпоредба е излишна.

Изменение 589
Сьорен Гаде
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 44

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39a) Член 44 се заличава.

Or. en

Обосновка

Ако всички видове риба трябва да бъдат съхранявани поотделно, това ще създаде 
сериозни логистични проблеми и ще увеличи необходимостта от пространство и 
ресурси на борда на кораба. Формулировката не взема предвид многогодишния план за 
Северно море, който включва почти всички съответни видове.

Изменение 590
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39a (нова)Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 44

Текст в сила Изменение

39a Член 44 се изменя, както 
следва:

Член 44 Член 44

Отделно складиране на дълбоководен 
улов, който е обект на многогодишни 
планове

Отделно складиране на дълбоководен 
улов, който е обект на многогодишни 
планове

1. Целият улов на дълбоководни 
запаси, обект на многогодишен план, 
който е задържан на борда на риболовен 
кораб на Общността с обща дължина 
12 метра или повече, се поставя в 
отделни за всеки такъв запас кутии, 
отделения или контейнери, така че те да 
може да бъдат различени от други 
кутии, отделения или контейнери.

1. Целият улов на дълбоководни 
запаси, обхванат от план за 
възстановяване или коригиращи 
мерки, както е определено в 
многогодишните планове, който е 
задържан на борда на риболовен кораб 
на Общността с обща дължина 12 метра 
или повече, се поставя в отделни за 
всеки такъв запас кутии, отделения или 
контейнери, така че те да може да бъдат 
различени от други кутии, отделения 
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или контейнери.

2. Капитаните на риболовни кораби 
на Общността държат улова на 
дълбоководни запаси, обект на 
многогодишен план, в съответствие с 
план за складиране, който описва 
мястото на различните видове в трюма.

2. Капитаните на риболовни кораби 
на Общността държат улова на 
дълбоководни запаси, обект на план за 
възстановяване или коригиращи 
мерки, както е определено в 
многогодишните планове, в 
съответствие с план за складиране, 
който описва мястото на различните 
видове в трюма.

3. Забранява се смесването на 
каквото и да е количество улов на 
дълбоководни запаси, обект на 
многогодишен план, с каквито и да било 
други продукти от риболов в каквато и 
да е кутия, отделение или контейнер, 
при задържането им на борда на 
риболовен кораб на Общността.

3. Забранява се смесването на 
каквото и да е количество улов на 
дълбоководни рибни запаси, обект на 
план за възстановяване или 
коригиращи мерки, както е 
определено в многогодишните 
планове, с каквито и да било други 
продукти от риболов в каквато и да е 
кутия, отделение или контейнер, при 
задържането им на борда на риболовен 
кораб на Общността.

Or. es

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

Изменение 591
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 44

Текст в сила Изменение

(39a) Член 44 се заменя със следното:
Член 44 Член 44

Отделно складиране на дълбоководен 
улов, който е обект на многогодишни 
планове

Отделно складиране на дълбоководен 
улов, който е обект на многогодишни 
планове

1. Целият улов на дълбоководни 
запаси, обект на многогодишен план, 
който е задържан на борда на риболовен 

1. Целият улов на целеви 
дълбоководни запаси, обект на план за 
възстановяване или коригиращи 
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кораб на Общността с обща дължина 
12 метра или повече, се поставя в 
отделни за всеки такъв запас кутии, 
отделения или контейнери, така че те да 
може да бъдат различени от други 
кутии, отделения или контейнери.

мерки, определени в многогодишните 
планове, който е задържан на борда на 
риболовен кораб на Общността с обща 
дължина 12 метра или повече, се 
поставя в отделни за всеки такъв запас 
кутии, отделения или контейнери, така 
че те да може да бъдат различени от 
други кутии, отделения или контейнери.

2. Капитаните на риболовни кораби 
на Общността държат улова на 
дълбоководни запаси, обект на 
многогодишен план, в съответствие с 
план за складиране, който описва 
мястото на различните видове в трюма.

2. Капитаните на риболовни кораби 
на Общността държат улова на 
дълбоководни запаси, обект на план за 
възстановяване или коригиращи 
мерки, определени в многогодишните 
планове, в съответствие с план за 
складиране, който описва мястото на 
различните видове в трюма.

3. Забранява се смесването на 
каквото и да е количество улов на 
дълбоководни запаси, обект на 
многогодишен план, с каквито и да било 
други продукти от риболов в каквато и 
да е кутия, отделение или контейнер, 
при задържането им на борда на 
риболовен кораб на Общността.

3. Забранява се смесването на 
каквото и да е количество улов на 
дълбоководни запаси, обект на план за 
възстановяване или коригиращи 
мерки, определени в многогодишните 
планове, с каквито и да било други 
продукти от риболов в каквато и да е 
кутия, отделение или контейнер, при 
задържането им на борда на риболовен 
кораб на Общността.

Or. en

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

Обосновка

Изменението се основава на член 8 от многогодишния план за западните води и член 7 
от многогодишния план за Северно море и променя съществуващия член 44 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Изменение 592
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 44
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Текст в сила Изменение

39a Член 44 се заменя със следното:
Член 44 „Член 44 

Отделно складиране на дълбоководен 
улов, който е обект на многогодишни 
планове

Отделно складиране на дълбоководен 
улов, който е обект на планове за 
възстановяване или коригиращи 
мерки, както е определено в 
многогодишните планове

1. Целият улов на дълбоководни 
запаси, обект на многогодишен план, 
който е задържан на борда на риболовен 
кораб на Общността с обща дължина 
12 метра или повече, се поставя в 
отделни за всеки такъв запас кутии, 
отделения или контейнери, така че те да 
може да бъдат различени от други 
кутии, отделения или контейнери.

1. Целият улов на дълбоководни 
запаси, обект на планове за 
възстановяване или коригиращи 
мерки, както е определено в 
многогодишните планове, който е 
задържан на борда на риболовен кораб 
на Съюза с обща дължина 12 метра или 
повече, се поставя в отделни за всеки 
такъв запас кутии, отделения или 
контейнери, така че те да може да бъдат 
различени от други кутии, отделения 
или контейнери.

2. Капитаните на риболовни кораби 
на Общността държат улова на 
дълбоководни запаси, обект на 
многогодишен план, в съответствие с 
план за складиране, който описва 
мястото на различните видове в трюма.

2. Капитаните на риболовни кораби 
на Съюза държат улова на 
дълбоководните запаси, посочени в 
параграф 1, обект на многогодишен 
план, в съответствие с план за 
складиране, който описва мястото на 
различните видове в трюма.

3. Забранява се смесването на 
каквото и да е количество улов на 
дълбоководни запаси, обект на 
многогодишен план, с каквито и да било 
други продукти от риболов в каквато и 
да е кутия, отделение или контейнер, 
при задържането им на борда на 
риболовен кораб на Общността.

3. Забранява се смесването на 
каквото и да е количество улов на 
дълбоководните запаси, посочени в 
параграф 1, обект на многогодишен 
план, с каквито и да било други 
продукти от риболов в каквато и да е 
кутия, отделение или контейнер, при 
задържането им на борда на риболовен 
кораб на Съюза. “

Or. es

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

Обосновка

Член 44 от настоящия Регламент относно контрола от 2009 г. следва да бъде 
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адаптиран в съответствие с член 7 от Регламент (ЕС) 2018/973 (многогодишен план 
за дънните запаси в Северно море) и член 8 от Регламент (ЕС) 472/2019 
(многогодишен план за запасите – обект на риболов в западните води).  Приемането 
на тези многогодишни планове предизвика проблеми поради липсата на пространство 
на борда, по-специално за малките кораби, което е необходимо, за да бъдат спазени 
правилата за отделно складиране.

Изменение 593
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен, Катрин Шабо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 44 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(39а) в член 44 параграф 1 се заменя 
със следния текст:

1. Целият улов на дълбоководни 
запаси, обект на многогодишен план, 
който е задържан на борда на риболовен 
кораб на Общността с обща дължина 
12 метра или повече, се поставя в 
отделни за всеки такъв запас кутии, 
отделения или контейнери, така че те да 
може да бъдат различени от други 
кутии, отделения или контейнери.

„1. Въз основа на управлението на 
риска уловът на дълбоководни запаси, 
обект на специална програма за 
контрол и инспекция, приета 
съгласно член 95, който е задържан на 
борда на риболовен кораб на Общността 
с обща дължина 12 метра или повече, се 
поставя в отделни за всеки такъв запас 
кутии, отделения или контейнери, така 
че те да може да бъдат различени от 
други кутии, отделения или контейнери. 
“

Or. fr

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

Изменение 594
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен, Катрин Шабо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39б (нова)
 Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 44 – параграф 2
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Текст в сила Изменение

(39б) в член 44 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Капитаните на риболовни кораби 
на Общността държат улова на 
дълбоководни запаси, обект на 
многогодишен план, в съответствие с 
план за складиране, който описва 
мястото на различните видове в трюма.

„2. Капитаните на риболовни кораби 
на Общността държат улова на 
дълбоководни запаси, посочен в 
параграф 1, в съответствие с план за 
складиране, който описва мястото на 
различните видове в трюма. “

Or. fr

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

Изменение 595
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен, Катрин Шабо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 39в (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 44 – параграф 3

Текст в сила Изменение

(39в) в член 44 параграф 3 се заменя 
със следния текст:

3. Забранява се смесването на 
каквото и да е количество улов на 
дълбоководни запаси, обект на 
многогодишен план, с каквито и да 
било други продукти от риболов в 
каквато и да е кутия, отделение или 
контейнер, при задържането им на 
борда на риболовен кораб на 
Общността.

„3. Забранява се смесването на 
каквото и да е количество улов на 
дълбоководни запаси, посочен в 
параграф 1, с каквито и да било други 
продукти от риболов в каквато и да е 
кутия, отделение или контейнер, при 
задържането им на борда на риболовен 
кораб на Общността. “

Or. fr

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

Изменение 596
Аня Хазекамп
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 42 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако загубеният уред не може да 
бъде намерен, капитанът на кораба 
включва информацията за него в 
риболовния дневник съгласно член 14, 
параграф 3. Компетентният орган на 
държавата членка на знамето 
информира компетентния орган на 
крайбрежната държава членка.

3. Ако загубеният уред не може да 
бъде намерен, капитанът на кораба 
незабавно включва информацията за 
него в риболовния дневник съгласно 
член 14, параграф 3. Компетентният 
орган на държавата членка на знамето 
незабавно информира компетентния 
орган на крайбрежната държава членка.

Or. en

Обосновка

Информацията за изгубени риболовни уреди трябва да бъде докладвана възможно най-
бързо, за да могат компетентните органи на държавата на флага или крайбрежната 
държава членка да предприемат действия, ако това е възможно, с цел 
предотвратяване на щети върху морската среда.

Изменение 597
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 42 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 48 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако загубеният уред не може да 
бъде намерен, капитанът на кораба 
включва информацията за него в 
риболовния дневник съгласно член 14, 
параграф 3. Компетентният орган на 
държавата членка на знамето 
информира компетентния орган на 
крайбрежната държава членка.

3. Ако загубеният уред не може да 
бъде намерен, капитанът на кораба 
включва информацията за него в 
риболовния дневник съгласно член 14, 
параграф 3. Компетентният орган на 
държавата членка на знамето незабавно 
информира компетентния орган на 
крайбрежната държава членка.

Or. en
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Обосновка

Тази информация може също така да предотврати превръщането на загубения уред в 
опасност за другите ползватели на морската среда.

Изменение 598
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 42 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 48 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) Параграф 5 се заменя със 
следното:

заличава се

„5. Държавите членки събират и 
записват информация относно 
загубените уреди и я предоставят на 
Комисията при поискване.“

Or. pt

Изменение 599
Катрин Шабо, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 42 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 48 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки събират и 
записват информация относно 
загубените уреди и я предоставят на 
Комисията при поискване.

5. Държавите членки събират и 
записват информация относно 
загубените уреди и я предоставят на 
Комисията и на Европейската агенция 
за контрол на рибарството. 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството предава тази 
информация на Европейската агенция 
по морска безопасност и на 
Европейската агенция за околната 
среда в рамките на засиленото им 
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сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

Загубените риболовни уреди представляват опасност за морските екосистеми и за 
морската безопасност. Събраните данни от държавите членки следва да бъдат 
използвани по по-интегриран начин на равнището на Европейския съюз, тъй като 
представляват ценен източник на информация за управлението на европейското 
морско пространство.

Изменение 600
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 42 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 48 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки събират и 
записват информация относно 
загубените уреди и я предоставят на 
Комисията при поискване.

5. Държавите членки събират и 
записват цялата информация относно 
загубените уреди, посочена в 
параграф 3, и я предоставят на 
Комисията при поискване.

Or. en

Изменение 601
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 42 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 48 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Държавите членки събират и 
записват информация относно 
загубените уреди и я предоставят на 
Комисията при поискване.“

5. Държавите членки събират и 
записват информация относно 
загубените уреди и я предоставят на 
Комисията.“
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Or. it

Изменение 602
Катрин Шабо, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 42 – буква ба (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 48 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бa)  В член 48 се добавя следният 
параграф:
5а. С европейския регистър, 
създаден с настоящия регламент, се 
отбелязват загубените в морето 
уреди и се осигурява записването и 
докладването на информация между 
държавите членки и компетентните 
агенции на Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Държавите членки са длъжни да събират и записват информация относно 
загубените уреди; Поради това е полезно да може да се използват тези 
съществуващи данни за създаването на европейски регистър, включващ тази 
информация, за да се действа по-координирано на европейско равнище. Загубените 
уреди представляват опасност за морските екосистеми, както и за безопасността на 
корабите, и пресичат бързо границите.

Изменение 603
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 42 – буква бб (нова)
 Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 48 – параграф 5б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

бб) В член 48 се добавя следният 
параграф:
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5б. Предаването на данните се 
извършва незабавно по електронен 
път. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове с цел допълнително 
уточняване на правилата за 
предаването на данните.

Or. fr

Изменение 604
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Контрол на зони с ограничения за 
риболов

Контрол на зони с ограничения за 
риболов и защитени морски зони

Or. en

Обосновка

Държавите членки обръщат специално внимание на контрола върху риболовните 
кораби не само за зоните с ограничения за риболов, но и за защитените морски зони.

Изменение 605
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовните дейности в зони с 
ограничения за риболов във води на 
Съюза се контролират от крайбрежната 
държава членка. Крайбрежната държава 
членка разполага със система за 

1. Риболовните дейности в зони с 
ограничения за риболов, включително 
в защитени морски зони, във води на 
Съюза се контролират от крайбрежната 
държава членка. Крайбрежната държава 
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засичане и записване на данни за 
навлизането, транзита и излизането на 
риболовни кораби от зони с 
ограничения за риболов под нейните 
юрисдикция и суверенитет.

членка разполага със система за 
засичане и записване на данни за 
навлизането, транзита и излизането на 
риболовни кораби от зони с 
ограничения за риболов, включително 
защитени морски зони, под нейните 
юрисдикция и суверенитет.

Or. en

Изменение 606
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Риболовните дейности в зони с 
ограничения за риболов във води на 
Съюза се контролират от крайбрежната 
държава членка. Крайбрежната държава 
членка разполага със система за 
засичане и записване на данни за 
навлизането, транзита и излизането на 
риболовни кораби от зони с 
ограничения за риболов под нейните 
юрисдикция и суверенитет.

1. Риболовните дейности в зони с 
ограничения за риболов и в защитени 
морски зони във води на Съюза се 
контролират от крайбрежната държава 
членка. Крайбрежната държава членка 
разполага със система за засичане и 
записване на данни за навлизането, 
транзита и излизането на риболовни 
кораби от зони с ограничения за 
риболов, включително защитени 
морски зони, под нейните юрисдикция 
и суверенитет.

Or. en

Изменение 607
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Риболовните дейности на 
риболовни кораби на Съюза в зони с 
ограничения за риболов в открито море 
или във води на трети държави се 
контролират от държавата членка на 
знамето.

2. Риболовните дейности на 
риболовни кораби на Съюза в зони с 
ограничения за риболов, включително 
в защитени морски зони, в открито 
море или във води на трети държави, се 
контролират от държавата членка на 
знамето.

Or. en

Изменение 608
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Риболовните дейности на 
риболовни кораби на Съюза в зони с 
ограничения за риболов в открито море 
или във води на трети държави се 
контролират от държавата членка на 
знамето.

2. Риболовните дейности на 
риболовни кораби на Съюза в зони с 
ограничения за риболов и в защитени 
морски зони в открито море или във 
води на трети държави, се контролират 
от държавата членка на знамето.

Or. en

Изменение 609
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Честотата на интервалите на 
изпращане на данните е близка до 
реално време и от максимум 3 
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минути, в случаите, в които даден 
риболовен кораб навлиза в зона с 
ограничения за риболов, включително 
защитени морски зони.

Or. en

Изменение 610
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Данни за местоположението 
на всеки риболовен кораб се предават 
на всеки две минути след влизане в 
зона с ограничения за риболов.

Or. en

Изменение 611
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Транзитът през зона с 
ограничения за риболов е позволен за 
всички риболовни кораби, които нямат 
разрешение да извършват риболовна 
дейност в такива зони, при следните 
условия:

3. Транзитът през зона с 
ограничения за риболов, включително 
през защитена морска зона, е позволен 
за всички риболовни кораби, които 
нямат разрешение да извършват 
риболовна дейност в такива зони, при 
следните условия:

Or. en
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Изменение 612
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Транзитът през зона с 
ограничения за риболов е позволен за 
всички риболовни кораби, които нямат 
разрешение да извършват риболовна 
дейност в такива зони, при следните 
условия:

3. Транзитът през зона с 
ограничения за риболов или през 
защитена морска зона е позволен за 
всички риболовни кораби, които нямат 
разрешение да извършват риболовна 
дейност в такива зони, при следните 
условия:

Or. en

Изменение 613
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – алинея 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни уреди, 
превозвани на борда, са завързани и 
прибрани по време на транзита; и

a) всички риболовни уреди, 
превозвани на борда, са изцяло 
завързани и прибрани по време на 
транзита; и

Or. en

Изменение 614
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – алинея 3 – буква а
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Текст, предложен от Комисията Изменение

a) всички риболовни уреди, 
превозвани на борда, са завързани и 
прибрани по време на транзита; и

a) всички риболовни уреди, 
превозвани на борда, са завързани и 
прибрани по време на транзита.

Or. en

Обосновка

Няма причина за специално ограничение на скоростта, което в някои случаи и за някои 
кораби не може да бъде постигнато.

Изменение 615
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – алинея 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) скоростта по време на 
транзита е не по-малко от шест 
възела, освен в случай на непреодолима 
сила или неблагоприятни условия. В 
такива случаи капитанът незабавно 
уведомява центъра за наблюдение на 
риболова на държавата членка на 
знамето, която на свой ред 
информира компетентния орган на 
крайбрежната държава членка.

заличава се

Or. en

Обосновка

Няма причина за специално ограничение на скоростта, което в някои случаи и за някои 
кораби не може да бъде постигнато.

Изменение 616
Жуан Ферейра
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 3 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) работи устройството за 
проследяване, предоставящо данни за 
местоположението на корабите 
съгласно член 9.

заличава се

Or. pt

Изменение 617
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 3 – буква вa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) няма специални забрани за 
морски транзит на плавателни 
съдове в зоната или за определен 
период от деня или годината.

Or. en

Обосновка

В някои зони с ограничения за риболов и защитени морски зони дори транзитът на 
всякакъв вид кораби е забранен, в други случаи през някои периоди от деня или от 
годината това също може да бъде забранено.

Изменение 618
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 50 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Честотата на интервалите на 
изпращане на данните от наблюдение 
на корабите се увеличава 
автоматично, така че да е възможно 
най-близка до реално време, от 
влизането до излизането на 
плавателния съд в зоната с 
ограничения за риболов или в 
защитената морска зона.

Or. en

Обосновка

По време на транзитното преминаване дори ако няма намаление на скоростта на 
кораба, честотата на предаване трябва да е колкото е възможно по-близо до 
реалното време, тъй като при нормална дейност честотата на предаване е на всеки 
2 часа.

Изменение 619
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 52

Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) Член 52 се заличава

Or. en

Изменение 620
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 43a (нова)
 Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 54
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(43a) Член 54 се заличава.

Or. pt

Изменение 621
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
любителският риболов на тяхна 
територия и във водите на Съюза се 
извършва по начин, съответстващ на 
целите и правилата на общата политика 
в областта на рибарството.

Държавите членки гарантират, че 
любителският риболов на тяхна 
територия и във водите на Съюза се 
извършва по начин, съответстващ на 
целите и правилата на общата политика 
в областта на рибарството, както и на 
мерките за опазване на Съюза, 
включително тези, приети в рамките 
на многогодишни планове.

Or. it

Изменение 622
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
любителският риболов на тяхна 
територия и във водите на Съюза се 
извършва по начин, съответстващ на 
целите и правилата на общата 
политика в областта на 

Държавите членки гарантират 
любителския риболов на тяхна 
територия и във водите на Съюза.
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рибарството.

Or. pt

Изменение 623
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
любителският риболов на тяхна 
територия и във водите на Съюза се 
извършва по начин, съответстващ на 
целите и правилата на общата политика 
в областта на рибарството.

Държавите членки гарантират, че 
любителският риболов се извършва по 
начин, съответстващ на целите и 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството.

Or. en

Обосновка

Целта на тези мерки е да се гарантира, че рибарите, извършващи любителски 
риболов, са запознати с всяка мярка за опазване, прилагана при извършване на 
риболовни дейности, какъвто например вече е случаят, когато се провеждат ловни 
дейности. Те също така имат за цел да позволят съгласуваност между мерките за 
опазване, приети за целите на търговския риболов, и мерките за любителския риболов, 
насочени към същите запаси или видове.

Изменение 624
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел държавите членки: заличава се
a) въвеждат система за 
регистрация или лицензиране, чрез 
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която се следи броят на физическите 
и юридическите лица, участващи в 
любителски риболов; както и
б) събират данни за улова от 
такива видове риболов чрез отчитане 
на улова или други основаващи се на 
методология механизми за събиране 
на данни, за което уведомяват 
Комисията.

Or. en

Изменение 625
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За тази цел държавите членки: За тази цел държавите членки имат 
подходящи политики, които може да 
включват:

Or. en

Изменение 626
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов; 
и както и

а) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов, 
и чрез която на лицата, подали 
заявление за такъв лиценз, се 
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предоставя информацията, свързана с 
прилаганите в съответната зона 
мерки на Съюза за опазване, 
включително ограниченията на улова 
и разпоредбите, регулиращи 
санкциите; и както и

Or. es

Изменение 627
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов; 
и

a) въвеждат безплатна система за 
регистрация или система за 
лицензиране, чрез която се следи броят 
на физическите и юридическите лица, 
участващи в любителски риболов, и 
чрез която на регистрираните или 
лицензираните лица се предоставя 
информацията, свързана с 
прилаганите в съответната зона 
мерки за опазване, включително 
ограниченията на улова; и

Or. en

Обосновка

Понастоящем любителите рибари в около половината от държавите – членки на ЕС, 
вече са задължени да ловят риба при условията на система за регистрация или 
лицензиране. В това предложение Комисията дава възможност на държавите членки 
да избират между система за лицензиране или система за регистрация. Държавите, в 
които понастоящем няма система, могат да използват като пример случая на 
Италия: безплатна задължителна регистрация. При нейното въвеждане преди 
няколко години се регистрираха повече от 800 000 италиански любители рибари.

Изменение 628
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов; 
и

a) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов, 
като се гарантира, че тези лица са 
информирани за всички съответни 
разпоредби относно риболова и 
опазването на запасите; и

Or. en

Изменение 629
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов; 
и

a) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов, 
и чрез която кандидатите се 
информират за въведените от Съюза 
мерки за опазване в областта на 
рибарството; и

Or. en

Обосновка

Целта на тези мерки е да се гарантира, че рибарите, извършващи любителски 
риболов, са запознати с всяка мярка за опазване, прилагана при извършване на 
риболовни дейности, какъвто например вече е случаят, когато се провеждат ловни 
дейности. Те също така имат за цел да позволят съгласуваност между мерките за 
опазване, приети за целите на търговския риболов, и мерките за любителския риболов, 



PE650.704v01-00 158/185 AM\1204724BG.docx

BG

насочени към същите запаси или видове.

Изменение 630
Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов; 
и

а) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов, 
като се осигурява подходяща система 
за санкциониране в случай на 
неспазване; и

Or. it

Изменение 631
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов; 
и

а) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и юридическите 
лица, участващи в любителски риболов, 
като се осигурява подходяща система 
за санкциониране в случай на 
неспазване; и

Or. it
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Изменение 632
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) въвеждат система за 
регистрация или лицензиране, чрез 
която се следи броят на физическите и 
юридическите лица, участващи в 
любителски риболов; и

a) въвеждане на системи за 
събиране на данни относно броя на 
физическите и юридическите лица, 
участващи в любителски риболов на 
видове, които са обект на въведените 
от Съюза мерки за опазване; и

Or. en

Изменение 633
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) събират данни за улова от такива 
видове риболов чрез отчитане на улова 
или други основаващи се на 
методология механизми за събиране на 
данни, за което уведомяват Комисията.

б) за видове, за които има 
индикации, че любителският риболов 
има значителни последици за 
запасите, събират данни за улова от 
такива видове риболов чрез отчитане на 
улова или други основаващи се на 
методология механизми за събиране на 
данни, за което уведомяват Комисията.

Or. bg

Изменение 634
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) събират данни за улова от такива 
видове риболов чрез отчитане на улова 
или други основаващи се на 
методология механизми за събиране на 
данни, за което уведомяват Комисията.

б) събират данни за улова от такива 
видове риболов чрез отчитане на улова 
или други основаващи се на единна 
методология и критерии за всички 
държави членки механизми за 
събиране на данни, които може да 
бъдат електронни, за което уведомяват 
Комисията.

Or. es

Изменение 635
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) събират данни за улова от 
такива видове риболов чрез отчитане 
на улова или други основаващи се на 
методология механизми за събиране на 
данни, за което уведомяват Комисията.

б) събиране на данни за улова от 
риболов относно видове, които са 
обект на въведените от Съюза мерки 
за опазване, чрез отчитане на улова или 
други основаващи се на методология 
механизми за събиране на данни, за 
което уведомяват Комисията.

Or. en

Изменение 636
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

б) събират данни за улова от такива 
видове риболов чрез отчитане на 
улова или други основаващи се на 
методология механизми за събиране 
на данни, за което уведомяват 
Комисията.

б) събират данни за улова от такива 
видове риболов чрез общ формуляр, 
разработен от Комисията.

Or. en

Изменение 637
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 1 – алинея 2 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) За тази цел в срок от две 
години след влизането на регламента 
в сила Комисията разработва най-
подходящата методология и 
критерии за неговото прилагане.

Or. es

Изменение 638
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до запасите, 
групите запаси и видовете, обект на 
наложени от Съюза мерки за 
опазване, приложими за любителския 
риболов, държавите членки:

заличава се
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a) гарантират, че физическите и 
юридическите лица, участващи в 
любителски риболов на такива запаси 
или видове, ежедневно или след всеки 
риболовен рейс записват и по 
електронен път изпращат на 
компетентните органи декларации за 
улова; както и
б) въвеждат система за 
регистрация или лицензиране за 
кораби, които се използват при такъв 
любителски риболов, наред със 
системата за регистрация или 
лицензиране за физическите и 
юридическите лица, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Изменение 639
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до запасите, 
групите запаси и видовете, обект на 
наложени от Съюза мерки за опазване, 
приложими за любителския риболов, 
държавите членки:

2. Що се отнася до запасите, 
групите запаси и видовете, обект на 
наложени от Съюза мерки за опазване, 
приложими за любителския риболов, 
включително мерките приетите в 
рамките на многогодишни планове, 
държавите членки:

Or. it

Изменение 640
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до запасите, 
групите запаси и видовете, обект на 
наложени от Съюза мерки за опазване, 
приложими за любителския риболов, 
държавите членки:

2. Що се отнася до запасите, 
групите запаси и видовете, обект на 
наложени от Съюза специални мерки за 
опазване, приложими за любителския 
риболов, държавите членки:

Or. en

Изменение 641
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Що се отнася до запасите, 
групите запаси и видовете, обект на 
наложени от Съюза мерки за опазване, 
приложими за любителския риболов, 
държавите членки:

2. (Не се отнася до българския 
текст.)

Or. en

Изменение 642
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 2 – буква -а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(-а) гарантират, че физическите и 
юридическите лица, участващи в 
любителски риболов на тези запаси 
или видове, получават ясна и 
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достъпна информация относно 
приложимите от Съюза мерки за 
опазване;

Or. it

Изменение 643
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – алинея 2 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) гарантират, че физическите и 
юридическите лица, участващи в 
любителски риболов на такива запаси 
или видове, ежедневно или след всеки 
риболовен рейс записват и по 
електронен път изпращат на 
компетентните органи декларации за 
улова; и

a) може да въвеждат системи, за 
да гарантират, че уловът на такива 
запаси или видове се записва в лесен и 
ефективен по отношение на 
разходите формат;

Or. en

Изменение 644
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

aа) гарантират, че уловът на 
такива видове или запаси се записва в 
лесен и ефективен по отношение на 
разходите формат за корабите за 
услуги и за корабите с обща дължина 
12 метра или повече, използвани при 
такъв любителски риболов; и
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Or. en

Изменение 645
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране за кораби, които се 
използват при такъв любителски 
риболов, наред със системата за 
регистрация или лицензиране за 
физическите и юридическите лица, 
посочени в параграф 1.

б) за видове, за които има 
индикации, че любителският риболов 
има значителни последици за 
запасите, въвеждат система за 
регистрация или лицензиране за кораби, 
които се използват при такъв 
любителски риболов на тези видове, 
наред със системата за регистрация или 
лицензиране за физическите и 
юридическите лица, посочени в 
параграф 1.

Or. bg

Изменение 646
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране за кораби, които се 
използват при такъв любителски 
риболов, наред със системата за 
регистрация или лицензиране за 
физическите и юридическите лица, 
посочени в параграф 1.

б) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране за кораби, които се 
използват при такъв любителски 
риболов, независимо от вида или 
дължината им, наред със системата за 
регистрация или лицензиране за 
физическите и юридическите лица, 
посочени в параграф 1.
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Or. it

Изменение 647
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране за кораби, които се 
използват при такъв любителски 
риболов, наред със системата за 
регистрация или лицензиране за 
физическите и юридическите лица, 
посочени в параграф 1.

б) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране за корабите за услуги 
и за корабите с обща дължина 
12 метра или повече, използвани при 
дейности за любителски риболов.

Or. en

Изменение 648
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – алинея 2 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране за кораби, които се 
използват при такъв любителски 
риболов, наред със системата за 
регистрация или лицензиране за 
физическите и юридическите лица, 
посочени в параграф 1.

б) въвеждат система за регистрация 
или лицензиране за чартърни кораби за 
любителски риболов наред със 
системата за регистрация или 
лицензиране за физическите и 
юридическите лица, посочени в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Системата за задължителна регистрация или лицензиране за всички кораби, 
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използвани за любителски риболов, изглежда непропорционална и излишна поради 
предложението за налагане на задължение на лицата да се регистрират или да 
получат лиценз, от една страна, и редовната регистрация на корабите, от друга 
страна. Обхватът на регистрацията/лицензирането и проследяването на корабите за 
любителски риболов следва да бъде ограничен до „чартърните кораби за любителски 
риболов“.

Изменение 649
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 2 – алинея 1a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез делегирани актове се приемат 
допълнителни мерки с оглед 
гарантирането на последователност 
между управлението на запасите, 
групите запаси и видовете, които са 
обект на приети от Съюза мерки за 
опазване, и любителския риболов на 
същите запаси, групи запаси и видове. 
Тези мерки включват ограничения по 
отношение на съоръженията и улова, 
минимални размери за разтоварване 
на сушата и ограничения по 
отношение на зоните и времето за 
риболовна дейност. 

Or. en

Изменение 650
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Що се отнася до запасите, 
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групите запаси и видовете, обект на 
наложени от Съюза мерки за 
опазване, приложими за любителския 
риболов, държавите членки могат да 
гарантират, че физическите и 
юридическите лица, участващи в 
любителски риболов на такива запаси 
или видове, ежедневно или след всеки 
риболовен рейс записват и по 
електронен път изпращат на 
компетентните органи декларации за 
улова.

Or. en

Изменение 651
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Продажбата на улов от 
любителски риболов се забранява.

3. Продажбата на улов от 
любителски риболов се забранява. 
Държавите членки приемат мерки, за 
да гарантират, че видовете, които са 
обект на приети от Съюза мерки за 
опазване, не се пускат на пазара, нито 
се продават.

Or. en

Изменение 652
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Продажбата на улов от 
любителски риболов се забранява.

3. Продажбата на улов от 
любителски риболов се забранява. 
Разрешават се дарения на 
организации с нестопанска цел или 
проекти за благотворителност.

Or. es

Изменение 653
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните програми за 
контрол, посочени в член 93а, 
включват конкретни контролни 
дейности по отношение на 
любителския риболов.

заличава се

Or. en

Изменение 654
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните програми за 
контрол, посочени в член 93а, 
включват конкретни контролни 
дейности по отношение на 
любителския риболов.

заличава се
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Or. pt

Изменение 655
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Националните програми за 
контрол, посочени в член 93а, 
включват конкретни контролни 
дейности по отношение на 
любителския риболов.

4. Националните програми за 
контрол, посочени в член 93а, 
гарантират и правилното прилагане 
на настоящия член.

Or. en

Изменение 656
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез актове за изпълнение 
Комисията приема подробни правила 
относно:

заличава се

a) системите за регистрация или 
лицензиране за любителски риболов 
на определени видове или запаси;
б) събирането на данни и 
записване и изпращането на данни за 
улова;
в) проследяването на корабите, 
които се използват за любителски 
риболов; и
г) контрола и маркирането на 
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уредите, които се използват за 
любителски риболов.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 657
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема подробни правила относно:

заличава се

a) системите за регистрация или 
лицензиране за любителски риболов 
на определени видове или запаси;
б) събирането на данни и 
записване и изпращането на данни за 
улова;
в) проследяването на корабите, 
които се използват за любителски 
риболов; и
г) контрола и маркирането на 
уредите, които се използват за 
любителски риболов.

Or. pt

Изменение 658
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема подробни правила относно:

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може, като взема предвид 
принципите на пропорционалност и 
субсидиарност и като действа в 
рамките на правомощията, 
предоставени по параграф 2, във 
връзка с риболова от рибари 
любители на видове, които са обект 
на приети от Съюза мерки за 
опазване, да приема подробни правила 
относно:

Or. en

Изменение 659
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
приема подробни правила относно:

Що се отнася до запасите, групите 
запаси и видовете, обект на приети 
от Съюза специални мерки за 
опазване, приложими за любителския 
риболов, чрез делегирани актове 
Комисията приема подробни правила 
относно:

Or. en

Обосновка

Допълнителните правила следва да бъдат ограничени до запасите, които са обект на 
приети от Съюза мерки за опазване, за да останат пропорционални. Следва да се 
отдаде предпочитание на делегираните актове.

Изменение 660
Роза Д'Амато
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
 Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – 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 
определя подробни правила относно:

Or. it

Изменение 661
Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – 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 
приема подробни правила относно:

Or. it

Изменение 662
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) системите за регистрация или 
лицензиране за любителски риболов на 
определени видове или запаси;

a) системите за регистрация или 
лицензиране за кораби;

Or. en
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Изменение 663
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) събирането на данни и записване 
и изпращането на данни за улова;

б) събирането на данни и 
записването и изпращането на данни за 
улова на рибни запаси, обект на 
приети от Съюза мерки за опазване;

Or. en

Изменение 664
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проследяването на корабите, 
които се използват за любителски 
риболов; и

заличава се

Or. en

Изменение 665
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 1 – буква в
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Текст, предложен от Комисията Изменение

в) проследяването на корабите, 
които се използват за любителски 
риболов; и

в) проследяването на чартърните 
кораби за любителски риболов; и

Or. en

Изменение 666
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) контрола и маркирането на 
уредите, които се използват за 
любителски риболов.

г) контрола и маркирането на 
уредите, които се използват за 
любителски риболов, и маркирането 
на уредите, които се използват за 
любителски риболов с изключение на 
рибарските въдици.

Or. en

Обосновка

Маркирането на уредите, които се използват за любителски риболов, може да 
помогне за премахването на незаконните мрежи. В случая на рибарските въдици, това 
би довело до прекомерна административна тежест, като се има предвид, че в някои 
държави от ЕС всяко домакинство има в дома си по няколко въдици, като често те са 
взети под наем или са купени втора употреба. Това би било непропорционално. Важно 
е да се прави разлика между любителския риболов с въдица и другите форми на 
любителски риболов, за да може системата за контрол да е подходяща за целта си и 
приложима.

Изменение 667
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) контрола и маркирането на 
уредите, които се използват за 
любителски риболов.

г) изискванията относно 
информацията и маркирането на 
уредите, които се използват за 
дейности за любителски риболов.

Or. en

Изменение 668
Ружа Томашич

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) контрола и маркирането на 
уредите, които се използват за 
любителски риболов.

г) контрола на уредите, които се 
използват за любителски риболов.

Or. hr

Обосновка

Според нас маркирането на уредите за риболов е излишно, като се има предвид, че при 
любителския риболов се използват основно въдици и харпуни.

Изменение 669
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
 Регламент (ЕО) № 1224/2009 
Член 55 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 

Правилата за прилагането на 
настоящия член се приемат в 
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разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

съответствие с член 119, параграф 2.

Or. pt

Изменение 670
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Тези делегирани актове се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 671
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият член важи и за 
всички дейности за любителски 
риболов, включително риболовни 
дейности, организирани от търговски 
субекти в секторите на туризма и 
спортните състезания.

6. Настоящият член важи и за 
всички дейности за любителски 
риболов, включително риболовни 
дейности, организирани от търговски 
субекти в секторите на туризма и 
спортните състезания, в т.ч. за 
чартърни кораби за любителски 
риболов и риболовни кораби, които 
предлагат допълнителни дейности за 
любителски риболов.

Or. es
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Изменение 672
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият член важи и за 
всички дейности за любителски 
риболов, включително риболовни 
дейности, организирани от търговски 
субекти в секторите на туризма и 
спортните състезания.

6. Настоящият член важи и за 
всички дейности за любителски 
риболов, извършвани с помощта на 
плавателен съд или пеша, при 
използване на всички методи за улов и 
събиране, включително риболовни 
дейности, организирани от търговски 
субекти в секторите на туризма и 
спортните състезания.

Or. en

Обосновка

Важно е да се поясни, че този член се прилага за всяка дейност за любителски риболов 
пеша или с помощта на плавателен съд и при използването на всички методи за 
риболов.

Изменение 673
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 55 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият член важи и за 
всички дейности за любителски 
риболов, включително риболовни 
дейности, организирани от търговски 
субекти в секторите на туризма и 
спортните състезания.

6. Настоящият член важи и за 
всички дейности за любителски риболов 
на видове, които са обект на приети 
от Съюза мерки за опазване, 
включително риболовни дейности, 
организирани от търговски субекти в 
секторите на туризма и спортните 
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състезания.

Or. en

Изменение 674
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен, Катрин Шабо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Глава V a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) след член 55 се добавя глава Va:
Глава Vа
Правила за контрол, адаптиране към 
регионалните басейни
Член 55а
Регионални планове за контрол
1. С цел отчитане на 
специфичните особености на 
регионалните басейни, определени в 
многогодишните планове за 
управление, могат да бъдат изменяни 
или добавяни мерки за контрол.
2. За тази цел регионалните 
планове за контрол се приемат в 
съответствие с договора. Мерките, 
които се включват в регионалните 
планове за контрол, и графикът за 
тяхното изпълнение са 
пропорционални на преследваните 
измерими и общи цели, както и на 
предвижданите срокове.
3. Регионалният план за контрол 
предвижда преразглеждането си след 
първата си последваща оценка с цел 
определяне на пропорционалността и 
ефективността на мерките за 
контрол, въведени с оглед на 
спецификата на регионалните 
басейни и на съответните риболовни 
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дейности.

Or. fr

Обосновка

Les plans régionaux de contrôle permettront d'adapter les règles de contrôle aux différents 
bassins régionaux. En effet, les espèces, les écosystèmes marins et les flottes qui composent 
un bassin maritime ne sont pas les mêmes d'un bassin à l'autre. Il serait donc nécessaire 
d'ajuster les règles de contrôle aux différents bassins maritimes afin qu'elles soient les plus 
efficaces et les plus proportionnées possibles et qu'elles contribuent réellement à l'atteinte du 
RMD. Les règles de contrôle modifiées ne peuvent en aucun cas mener à l'affaiblissement des 
régles de contrôle de ce règlement et doivent être conformes aux objectifs de durabilité de la 
Politique commune de la pêche.

Изменение 675
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 44a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Глава V a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

44a) В дял IV се добавя следната 
глава:
ГЛАВА Vа
Контрол на риболовните дейности, 
извършвани без помощта на кораби
Член 55a
Риболовни дейности, извършвани без 
помощта на кораби
1. Държавите членки 
гарантират, че риболовът без 
помощта на кораби на тяхна 
територия се извършва по начин, 
който е съвместим с целите и 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството.
2. За тази цел държавите членки 
въвеждат система за регистрация 
или лицензиране, чрез която се следи 
броят на физическите и 
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юридическите лица, извършващи 
риболовни дейности без помощта на 
кораби.

Or. es

Изменение 676
Никлас Хербст

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Всяка държава членка е 
отговорна за контрола на своя 
територия на прилагането на правилата 
на общата политика в областта на 
рибарството на всички етапи от 
пускането в продажба на продуктите от 
риболов и аквакултури, от 
пласирането на пазара до 
продажбата на дребно, включително 
транспорта. По-специално държавите 
членки предприемат мерки, за да 
гарантират, че използването на 
продукти от риболов под приложимия 
минимален референтен размер за 
опазване, които подлежат на 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, се ограничава до цели, 
различни от директната консумация от 
човека.“

1. Всяка държава членка е 
отговорна за контрола на своя 
територия на прилагането на правилата 
на общата политика в областта на 
рибарството на всички етапи от 
пускането в продажба на продуктите от 
риболов и аквакултури. По-специално 
държавите членки предприемат мерки, 
за да гарантират, че използването на 
продукти от риболов под приложимия 
минимален референтен размер за 
опазване, които подлежат на 
задължението за разтоварване, 
определено в член 15 от Регламент (ЕС) 
№ 1380/2013, се ограничава до цели, 
различни от директната консумация от 
човека.“

Or. en

Изменение 677
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56 – параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от член 15, 
параграф 11 от Регламент (ЕС) 
1380/2013, с цел социална солидарност 
и ограничаване на отпадъците, се 
разрешава рибни продукти, по-малки 
от съответния минимален 
референтен размер за съхранение, 
предмет на задължението за 
разтоварване, да бъдат предназначени 
за благотворителни и/или социални 
цели.

Or. it

Изменение 678
Франсиско Хосе Милян Мон, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите от риболов и 
аквакултури, добити чрез улавяне или 
събиране, се разпределят в партиди с 
цел пласиране на пазара.

1. Продуктите от риболов и 
аквакултури, добити чрез улавяне или 
събиране, се разпределят в партиди с 
цел пласиране на пазара в 
съответствие с Директива 
2011/91/ЕС на Европейския парламент 
и на Съвета*.

__________________
* Директива 2011/91/ЕС на 
Европейския парламент и на Съвета 
от 13 декември 2011 г. относно 
означенията или маркировките, 
идентифициращи партидата, към 
която принадлежи дадена храна 
(ОВ L 334, 16.12.2011 г., стр. 1).

Or. es
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Обосновка

Създаването на определение за партида, което излиза извън рамките на разпоредбите 
на Директива 2011/91/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 
г. относно означенията или маркировките, идентифициращи партидата, към която 
принадлежи дадена храна, може да възпрепятства иновациите при преработените 
продукти и да доведе до спиране на риболовните дейности и преработвателната 
промишленост. Освен това настоящото определение е доказало ефективността си, 
тъй като дава информация за идентификацията на продуктите и представлява ценен 
източник на информация за потребителите.

Изменение 679
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите от риболов и 
аквакултури, добити чрез улавяне или 
събиране, се разпределят в партиди с 
цел пласиране на пазара.

1. Продуктите от риболов и 
аквакултури се разпределят в партиди с 
цел пласиране на пазара.

Or. es

Изменение 680
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56a – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Чрез дерогация от член 15, 
параграф 11 от Регламент (ЕС) 
1380/2013 и по силата на политиките 
на Общността относно кръговата 
икономика, рибите, които не 
отговарят на минималните 
референтни размери за опазване, 
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могат да бъдат използвани за 
благотворителни и/или социални цели 
без допълнителни разходи за 
риболовните кораби, свързани с 
възможното опазване на същите. 

Or. it

Обосновка

С цел насърчаване на добрите практики по отношение на кръговата икономика и 
избягване на хранителните отпадъци, се счита за правилно да се предвиди 
възможността за разпределяне, както за храна за животни, така и за благоприятно 
използване на рибните продукти, чийто размер е под минималния референтен размер 
за опазване, за които има забрана за изхвърляне.

Изменение 681
Франсиско Хосе Милян Мон, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка партида съдържа 
продукти от риболов и аквакултури 
от един вид с едно и също 
представяне и с произход от една и 
съща географска зона и от един и същ 
риболовен кораб или група риболовни 
кораби, или от една и съща 
производствена единица за 
аквакултури.

заличава се

Or. es

Изменение 682
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а – параграф 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка партида съдържа продукти 
от риболов и аквакултури от един вид с 
едно и също представяне и с произход 
от една и съща географска зона и от 
един и същ риболовен кораб или група 
риболовни кораби, или от една и съща 
производствена единица за аквакултури.

2. Всяка партида съдържа продукти 
от риболов и аквакултури от един вид с 
едно и също представяне и с произход 
от една и съща географска зона и от 
един и същ риболовен кораб или група 
риболовни кораби, или от една и съща 
производствена единица за аквакултури. 
В случай на преработени рибни 
продукти се прилагат разпоредбите 
на Директива 2011/91/ЕС относно 
партидите.

Or. it

Обосновка

В случай на партида 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 безопасност на храните.

Изменение 683
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Всяка партида съдържа 
продукти от риболов и аквакултури от 
един вид с едно и също представяне и с 
произход от една и съща географска 
зона и от един и същ риболовен кораб 
или група риболовни кораби, или от 
една и съща производствена единица за 
аквакултури.

2. Партидите продукти от 
риболов и аквакултури се състоят от 
един вид с едно и също представяне и с 
произход от една и съща географска 
зона и от един и същ риболовен кораб 
или група риболовни кораби, или от 
една и съща производствена единица за 
аквакултури.

Or. es


