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Изменение 684
Франсиско Хосе Милян Мон, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов от няколко вида 
и от една и съща географска зона и с 
едно и също представяне с общо тегло 
под 30 кг на кораб и на ден, могат да 
бъдат поставени в една и съща 
партида преди пласирането на пазара 
от оператора на риболовния кораб, 
организацията на производителя, в 
която членува операторът на 
риболовния кораб, или от 
регистриран купувач.

заличава се

Or. es

Изменение 685
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов от няколко вида и 
от една и съща географска зона и с едно 
и също представяне с общо тегло под 
30 кг на кораб и на ден, могат да бъдат 
поставени в една и съща партида преди 
пласирането на пазара от оператора на 
риболовния кораб, организацията на 
производителя, в която членува 
операторът на риболовния кораб, или от 
регистриран купувач.

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов с общо тегло под 
30 кг от вид и от една и съща 
географска зона и с едно и също 
представяне, на кораб и на ден, могат 
да бъдат поставени в една и съща 
партида преди пласирането на пазара 
от оператора на риболовния кораб, 
организацията на производителя, в 
която членува операторът на 
риболовния кораб, или от 
регистриран купувач, с общо тегло 
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под 30 кг от няколко вида и от една и 
съща географска зона и с едно и също 
представяне, на кораб и на ден, могат да 
бъдат поставени в една и съща партида 
преди пласирането на пазара от 
оператора на риболовния кораб, 
организацията на производителя, в 
която членува операторът на 
риболовния кораб, или от регистриран 
купувач.

Or. en

Обосновка

Следва да е възможно сортиране по видове и поставяне в една и съща партида, за да 
се избегне големият брой партиди на кораба, ако се извършва сортиране.

Изменение 686
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов от няколко вида и 
от една и съща географска зона и с едно 
и също представяне с общо тегло под 
30 кг на кораб и на ден, могат да бъдат 
поставени в една и съща партида преди 
пласирането на пазара от оператора на 
риболовния кораб, организацията на 
производителя, в която членува 
операторът на риболовния кораб, или 
от регистриран купувач.

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов от няколко вида и 
от една и съща географска зона и с едно 
и също представяне с общо тегло под 
30 кг на кораб и на ден, могат да бъдат 
поставени в една и съща партида преди 
пласирането на пазара от оператора на 
риболовния кораб, организацията на 
производителя, в която членува 
операторът на риболовния кораб, 
тръжния център или регистрирания 
купувач.

Or. es

Изменение 687
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов от няколко вида и 
от една и съща географска зона и с едно 
и също представяне с общо тегло под 
30 кг на кораб и на ден, могат да бъдат 
поставени в една и съща партида преди 
пласирането на пазара от оператора на 
риболовния кораб, организацията на 
производителя, в която членува 
операторът на риболовния кораб, или от 
регистриран купувач.

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов от няколко вида и 
от една и съща географска зона и с едно 
и също представяне с общо тегло под 
50 кг на кораб и на ден, могат да бъдат 
поставени в една и съща партида преди 
пласирането на пазара от оператора на 
риболовния кораб, организацията на 
производителя, в която членува 
операторът на риболовния кораб, или от 
регистриран купувач.

Or. it

Обосновка

Изменението има за цел да насърчи директните продажби и да запази живи 
кулинарните традиции, характерни за средиземноморските крайбрежни райони, в 
които се използват различни видове, например рибената супа ала венета или ди Сан 
Бенедето, куопо ди маре, какучи ала ливорнезе, рибена чорба и т.н.

Изменение 688
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов от няколко вида и 
от една и съща географска зона и с едно 
и също представяне с общо тегло под 
30 кг на кораб и на ден, могат да бъдат 
поставени в една и съща партида преди 
пласирането на пазара от оператора на 
риболовния кораб, организацията на 

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов от няколко вида и 
от една и съща географска зона и с едно 
и също представяне с общо тегло под 
50 кг на кораб и на ден, могат да бъдат 
поставени в една и съща партида преди 
пласирането на пазара от оператора на 
риболовния кораб, организацията на 
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производителя, в която членува 
операторът на риболовния кораб, или от 
регистриран купувач.

производителя, в която членува 
операторът на риболовния кораб, или от 
регистриран купувач.

Or. it

Изменение 689
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов от няколко вида и 
от една и съща географска зона и с едно 
и също представяне с общо тегло под 
30 кг на кораб и на ден, могат да бъдат 
поставени в една и съща партида преди 
пласирането на пазара от оператора на 
риболовния кораб, организацията на 
производителя, в която членува 
операторът на риболовния кораб, или от 
регистриран купувач.

3. Чрез дерогация от параграф 2, 
продукти от риболов от няколко вида и 
от една и съща географска зона и с едно 
и също представяне с общо тегло под 
50 кг на кораб и на ден, могат да бъдат 
поставени в една и съща партида преди 
пласирането на пазара от оператора на 
риболовния кораб, организацията на 
производителя, в която членува 
операторът на риболовния кораб, или от 
регистриран купувач.

Or. it

Изменение 690
Франсиско Хосе Милян Мон, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез дерогация от параграф 2, 
количествата продукти от риболов 
от няколко вида, съдържащи 
индивиди под приложимия минимален 
референтен размер за опазване и от 

заличава се
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една и съща географска зона и от един 
и същ риболовен кораб или група 
риболовни кораби, могат да бъдат 
разпределени в партиди преди 
пласирането на пазара за цели, 
различни от директна консумация от 
човека.

Or. es

Изменение 691
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Чрез дерогация от член 15, 
параграф 11 от Регламент (ЕС) 
1380/2013, с цел социална солидарност 
и ограничаване на отпадъците, се 
разрешава риба, по-малка от 
съответните минимални референтни 
размери за съхранение, да бъде 
предназначена за благотворителни 
и/или социални цели.

Or. it

Обосновка

Общата политика в областта на риболова следва да гарантира, че дейностите, 
свързани с риболова и аквакултурата, допринасят за постигането на дългосрочна, 
екологична, икономическа и социална устойчивост. Затова трябва да се насърчават 
добрите практики, като предназначаване за благотворителна употреба на рибни 
продукти с размери, по-малки от съответните минимални референтни размери за 
съхранение, за които има забрана за изхвърляне, които напълно отговарят на 
европейските цели по отношение на кръговата икономика и намаляването на 
хранителните отпадъци.

Изменение 692
Розана Конте
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56a – параграф 5 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. След пласирането на пазара 
партида от продукти от риболов или 
аквакултури може да бъде смесена с 
друга партида или разделена, ако 
създадената чрез смесването партида 
или създадените след разделянето 
партиди отговарят на следните условия:

5. (Не се отнася до българския 
текст.)

Or. it

Изменение 693
Франсиско Хосе Милян Мон, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съдържат продукти от 
риболов и аквакултури от един вид и с 
едно и също представяне;

заличава се

Or. es

Изменение 694
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) съдържат продукти от риболов а) ако е невъзможно да се 
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и аквакултури от един вид и с едно и 
също представяне;

проследи етапа на улова или 
събирането на продукти от риболов и 
аквакултури;

Or. it

Обосновка

На пазара има продукти, произведени от различни видове, за които е невъзможно да 
се създадат нови партиди съгласно разпоредбите на параграф 5, буква а), както е 
предложено

Изменение 695
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) операторът, отговорен за 
пласирането на пазара на 
новосъздадената партида, може да 
осигури информация за консумацията 
ѝ, и по-специално такава за всяка от 
партидите продукти от риболов или 
аквакултури, която тя съдържа, 
както и количествата продукти от 
риболов или аквакултури от всяка от 
партидите, образуващи новата 
партида.

в) операторът, отговорен за 
пласирането на пазара на 
новосъздадената партида, може да 
осигури информация за състава ѝ.

Or. it

Обосновка

От операторите се изисква винаги да разполагат с информацията, посочена в член 58, 
и да я предоставят на властите, в случай че бъде изискана.

Изменение 696
Исаскун Билбао Барандика
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а – параграф 5 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) партидите, посочени в 
параграф 3, могат да бъдат запазени в 
търговската верига, при условие че не 
са част от друга партида и не са 
разделени.

Or. es

Изменение 697
Франсиско Хосе Милян Мон, Франсоа-Ксавие Белами

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а — параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият член се прилага 
само по отношение на продукти от 
риболов и аквакултури, попадащи в 
обхвата на глава 3 и заглавия 1604 и 
1605 на глава 16 от Комбинираната 
номенклатура, създадена с Регламент 
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета*.

заличава се

Or. es

Изменение 698
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а — параграф 6
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият член се прилага само 
по отношение на продукти от риболов и 
аквакултури, попадащи в обхвата на 
глава 3 и заглавия 1604 и 1605 на 
глава 16 от Комбинираната 
номенклатура, създадена с Регламент 
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета*.

6. Настоящият член се прилага само 
по отношение на продукти от риболов и 
аквакултури, попадащи в обхвата на 
глава 3 от Комбинираната 
номенклатура, създадена с Регламент 
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета*. 
Продуктите от аквакултури трябва 
да отговарят на разпоредбите на 
членове 11 и 12 от Регламент (ЕО) № 
854/2004.

Or. it

Обосновка

Продуктите, съответстващи на кодове по КН 16.04/16.05 (приготвена/консервирана 
риба, ракообразни/мекотели) са „преработени рибни продукти“, състоящи се от 
различни съставки (не само риба), които не могат да съответстват на 
определението за партида, предложено тук, което, ако се приложи, би довело до 
изчезване на някои продукти от пазара (сурими, пастет с риба тон, предястия от 
морски дарове и др.), които са съставени от различни видове риба. Затова е важно 
тези две категории да бъдат изключени от определението на член 56а.

Изменение 699
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен, Катрин Шабо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 56а — параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Настоящият член се прилага само 
по отношение на продукти от риболов и 
аквакултури, попадащи в обхвата на 
глава 3 и заглавия 1604 и 1605 на глава 
16 от Комбинираната номенклатура, 
създадена с Регламент (ЕИО) № 2658/87 
на Съвета*.

6. Настоящият член се прилага само 
по отношение на продукти от риболов и 
аквакултури, попадащи в обхвата на 
глава 3 от Комбинираната 
номенклатура, създадена с Регламент 
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета*.

Or. fr
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Изменение 700
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат изискванията за 
проследяемост, определени в Регламент 
(ЕО) № 178/2002, партиди продукти от 
риболов или аквакултури са проследими 
на всички етапи на производството, 
преработката и разпространението — от 
улова или събирането до продажбата 
на дребно, включително продукти от 
риболов и аквакултури, предназначени 
за износ.

1. Без да се засягат изискванията за 
проследяемост, определени в Регламент 
(ЕО) № 178/2002, партиди продукти от 
риболов или аквакултури са проследими 
на всички етапи на производството, 
преработката и разпространението — от 
разтоварването до продажбата на 
дребно, включително продукти от 
риболов и аквакултури, предназначени 
за износ.

Or. en

Обосновка

Корабите отговарят само за проследяемостта през първия етап

Изменение 701
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се изпраща или предоставя по 
електронен път на стопанския 
оператор, на който се доставят 
продуктите от риболов или 
аквакултури.

заличава се

Or. es
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Обосновка

Такава мярка би могла да бъде излишна и да създаде прекомерна бюрократична и 
икономическа тежест върху дружествата, получаващи информацията. Тя би 
изисквала всички връзки във веригата да правят скъпи инвестиции, за да се обработва 
огромен обем от информация, която е необходима за тяхната стопанска дейност.

Изменение 702
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) се изпраща или предоставя по 
електронен път на стопанския оператор, 
на който се доставят продуктите от 
риболов или аквакултури.

в) се предоставя по електронен път 
на стопанския оператор, на който се 
доставят продуктите от риболов или 
аквакултури.

Or. it

Обосновка

От операторите се изисква винаги да разполагат с информацията, посочена в член 58, 
и да я предоставят на властите, в случай че бъде изискана. Задължителното 
подаване води до ненужна бюрокрация.

Изменение 703
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) код алфа-3 по ФАО на вида и 
научното наименование;

в) код алфа-3 по ФАО на вида, 
научното наименование и общото 
търговско наименование;

Or. en
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Обосновка

За повечето оператори и потребители код алфа-3 по ФАО на вида или научното 
наименование не са всеобхватни, когато е възможно, общото търговско 
наименование следва също така да бъде представено

Изменение 704
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 5 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) датата на улова за продукти от 
риболов или датата на събиране за 
продукти от аквакултури, както и, 
където е приложимо, датата на 
производство;

е) датата на улова за продукти от 
риболов или датата на 
разтоварването в случай на риболовни 
операции, които траят повече от 
24 часа в открито море, или датата на 
събиране за продукти от аквакултури, 
както и, където е приложимо, датата на 
производство;

Or. pt

Изменение 705
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 5 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) датата на улова за продукти от 
риболов или датата на събиране за 
продукти от аквакултури, както и, 
където е приложимо, датата на 
производство;

е) датата на разтоварването или 
улова за продукти от риболов или 
датата на събиране за продукти от 
аквакултури, както и, където е 
приложимо, датата на производство;

Or. es
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ОбосновкаПри много риболовни дейности датата на улова е същата като датата на 
разтоварването, така че добавянето на датата на улова към етикета не би създало 
каквито и да било проблеми в тези случаи, но при риболовните дейности, при които 
сезоните за риболов продължават седмици и много килограми риба могат да бъдат 

уловени или неуловени всеки ден, това би се оказало невъзможно.

Изменение 706
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 5 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

f) датата на улова за продукти от 
риболов или датата на събиране за 
продукти от аквакултури, както и, 
където е приложимо, датата на 
производство;

е) датата на улова за продукти от 
риболов или датата на събиране за 
продукти от аквакултури, или, където е 
приложимо, датата на производство;

Or. es

Изменение 707
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 5 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) датата на улова за продукти от 
риболов или датата на събиране за 
продукти от аквакултури, както и, 
където е приложимо, датата на 
производство;

е) датата на улова за продукти от 
риболов или датата на събиране за 
продукти от аквакултури, или където е 
приложимо, датата на производство;

Or. it
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Изменение 708
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 5 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) датата на улова за продукти от 
риболов или датата на събиране за 
продукти от аквакултури, както и, 
където е приложимо, датата на 
производство;

е) датата на улова за продукти от 
риболов или датата на събиране за 
продукти от аквакултури, или, където е 
приложимо, датата на производство;

Or. en

Обосновка

Настоящият регламент следва да се запази, тъй като, ако оператор е трябвало да 
посочи както датата на улова, така и датата на производство, стойностите на 
улова биха могли да се различават между първия и последния ден от риболовния рейс.

Изменение 709
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 6 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съответната географска зона или 
зони за продукти от риболов, уловени в 
открито море, или зоната на улов или 
производство, както е определено в 
член 38, параграф 1от Регламент (ЕС) № 
1379/2013 за продуктите от риболов, 
уловени в сладка вода, и продукти от 
аквакултури;

г) съответната географска зона или 
зони за продукти от риболов, уловени в 
открито море, докладвани според 
зоната/подзоната/статистическото 
подразделение на ФАО, в която/което 
е извършен уловът, и посочване дали 
уловът е извършен в открито море 
или в ИИЗ, ако вече не е 
посочена/посочено с регулаторна зона 
на РОУР, или зоната на улов или 
производство, както е определено в 
член 38, параграф 1от Регламент (ЕС) № 
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1379/2013 за продуктите от риболов, 
уловени в сладка вода, и продукти от 
аквакултури;

Or. en

Изменение 710
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 6 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) съответната географска зона или 
зони за продукти от риболов, уловени в 
открито море, или зоната на улов или 
производство, както е определено в 
член 38, параграф 1от Регламент (ЕС) № 
1379/2013 за продуктите от риболов, 
уловени в сладка вода, и продукти от 
аквакултури;

г) съответната географска зона или 
зони за продукти от риболов, уловени в 
открито море, съобщени според 
зоната/подзоната/статистическото 
подразделение на ФАО, в която/което 
е извършен уловът, и посочване дали 
уловът е извършен в открито море, в 
регулаторната зона на РОУР, или в 
ИИЗ, или зоната на улов или 
производство, както е определено в 
член 38, параграф 1от Регламент (ЕС) № 
1379/2013 за продуктите от риболов, 
уловени в сладка вода, и продукти от 
аквакултури;

Or. es

Изменение 711
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 6 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) за продукти от риболов, 
уловени в морски води, номера по 
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ММО или друг уникален 
идентификационен номер (ако не е 
приложим номер по ММО) на 
риболовния кораб.

Or. it

Изменение 712
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 6 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) за продукти от риболов, 
уловени в морски води, номера по 
ММО или друг уникален 
идентификационен номер (ако не е 
приложим номер по ММО) на кораба 
за улов.

Or. en

Изменение 713
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, малките 
количества продукти, продавани 
директно от риболовни кораби на 
потребителите, при условие че не 
надхвърлят 5 кг продукти на потребител 

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, малките 
количества продукти, продавани 
директно от капитана или негов 
представител на потребителите, при 
условие че не надхвърлят 5 кг продукти 
на потребител на ден. В конкретния 
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на ден. случай пряка продажба означава 
продажба на пресни рибни продукти и 
продукти от аквакултури, изпълнена 
от производителя или от 
упълномощено от него лице на 
крайния потребител, без посредници, 
на всяко място и също в пътуваща 
форма, в съответствие с данъчните 
разпоредби на държавата членка.

Or. it

Обосновка

Директната продажба се извършва от рибарите, независимо от мястото, където се 
извършва размяната.

Изменение 714
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, малките 
количества продукти, продавани 
директно от риболовни кораби на 
потребителите, при условие че не 
надхвърлят 5 кг продукти на потребител 
на ден.

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, 
операторите, които продават малки 
количества продукти директно от 
риболовни кораби на потребителите и 
които след това не се предлагат на 
пазара, а се използват единствено за 
собствена консумация, при условие че 
не надхвърлят 5 кг продукти на 
потребител на ден.

Or. es

Обосновка

Следва да се разясни, че правомощието на държавите членки да освобождават 
операторите от изискванията за проследяемост се ограничава само до 
първоначалните продадени количества, които не надвишават 5 кг за оператор на ден.
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Изменение 715
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, малките 
количества продукти, продавани 
директно от риболовни кораби на 
потребителите, при условие че не 
надхвърлят 5 кг продукти на потребител 
на ден.

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, малките 
количества продукти, продавани 
директно от риболовни кораби на 
потребителите, при условие че не 
надхвърлят 5 кг продукти на потребител 
на ден и 150 кг продукти от риболов 
на седмица на кораб.

Or. en

Обосновка

Количествата, които се продават директно, трябва да са много ограничени, 150 кг 
седмично се базират на възможността за кораб да продава много ограничени 
количества — 30 кг на ден за 5 дни дейност средно за една седмица, количествата над 
него трябва да се предоставят в нормалната търговска верига.

Изменение 716
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, малките 
количества продукти, продавани 
директно от риболовни кораби на 
потребителите, при условие че не 

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, 
директната продажба на малки 
количества продукти, продавани 
директно от капитана или негов 
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надхвърлят 5 кг продукти на потребител 
на ден.

представител на потребителите, при 
условие че тези количества не 
надхвърлят 5 кг продукти на потребител 
на ден.

Or. it

Обосновка

Изменението е необходимо, за да се приведе в съответствие формулировката на 
параграфа с включването на новото определение за „директна продажба“.

Изменение 717
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, малките 
количества продукти, продавани 
директно от риболовни кораби на 
потребителите, при условие че не 
надхвърлят 5 кг продукти на потребител 
на ден.

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, малките 
количества продукти, продавани 
директно от капитана или негов 
представител на потребителите, при 
условие че не надхвърлят 30 кг 
продукти на потребител на ден.

Or. it

Обосновка

Счита се за полезно да се уточни, че директната продажба се извършва от капитана 
или негов представител, независимо от това къде се случва, и затова предлагаме да се 
замени фразата „риболовен кораб“. Освен това в някои културни контексти не е 
необичайно потребителят да закупи количество, по-голямо от 5 кг, само за домашна 
употреба.

Изменение 718
Жуан Ферейра
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, малките 
количества продукти, продавани 
директно от риболовни кораби на 
потребителите, при условие че не 
надхвърлят 5 кг продукти на потребител 
на ден.

7. Държавите членки могат да 
освобождават от изискванията, 
установени в настоящия член, малките 
количества продукти, продавани 
директно от риболовни кораби на 
потребителите, при условие че не 
надхвърлят 5 кг или 50 EUR продукти 
на потребител на ден.

Or. pt

Изменение 719
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) цифровизирането на 
информацията за проследяемостта и 
изпращането ѝ по електронен път;
б) физическото нанасяне на 
информация за проследяемостта на 
партиди продукти от риболов и 
аквакултури;
в) сътрудничеството между 
държавите членки относно достъпа 
до информация към дадена партида и 
методите за маркиране и 
етикетиране на партиди;
г) изискванията за 
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проследяемост за партиди, създадени 
чрез смесване или разделяне на 
различни партиди, както е посочено в 
член 56, параграф 5, и партиди, 
съдържащи няколко вида, както е 
посочено в член 56, параграф 3;
д) информация за съответната 
географска област.

Or. it

Изменение 720
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) цифровизирането на 
информацията за проследяемостта и 
изпращането ѝ по електронен път;
б) физическото нанасяне на 
информация за проследяемостта на 
партиди продукти от риболов и 
аквакултури;
в) сътрудничеството между 
държавите членки относно достъпа 
до информация към дадена партида и 
методите за маркиране и 
етикетиране на партиди;
г) изискванията за 
проследяемост за партиди, създадени 
чрез смесване или разделяне на 
различни партиди, както е посочено в 
член 56, параграф 5, и партиди, 
съдържащи няколко вида, както е 
посочено в член 56, параграф 3;
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д) информация за съответната 
географска област.

Or. fr

Изменение 721
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

a) цифровизирането на 
информацията за проследяемостта и 
изпращането ѝ по електронен път;
б) физическото нанасяне на 
информация за проследяемостта на 
партиди продукти от риболов и 
аквакултури;
в) сътрудничеството между 
държавите членки относно достъпа 
до информация към дадена партида и 
методите за маркиране и 
етикетиране на партиди;
г) изискванията за 
проследяемост за партиди, създадени 
чрез смесване или разделяне на 
различни партиди, както е посочено в 
член 56, параграф 5, и партиди, 
съдържащи няколко вида, както е 
посочено в член 56, параграф 3;
д) информация за съответната 
географска област.

Or. pt
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Изменение 722
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 8 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 723
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Настоящият член се прилага 
само по отношение на продукти от 
риболов и аквакултури, попадащи в 
обхвата на глава 3 и заглавия 1604 и 
1605 на глава 16 от Комбинираната 
номенклатура, създадена с Регламент 
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета*.

заличава се

Or. fr

Изменение 724
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен, Катрин Шабо

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 9
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Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Настоящият член се прилага само 
по отношение на продукти от риболов и 
аквакултури, попадащи в обхвата на 
глава 3 и заглавия 1604 и 1605 на 
глава 16 от Комбинираната 
номенклатура, създадена с Регламент 
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета*.

9. Настоящият член се прилага само 
по отношение на продукти от риболов и 
аквакултури, попадащи в обхвата на 
глава 3 от Комбинираната 
номенклатура, създадена с Регламент 
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета*.

Or. fr

Изменение 725
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. Настоящият член се прилага само 
по отношение на продукти от риболов и 
аквакултури, попадащи в обхвата на 
глава 3 и заглавия 1604 и 1605 на 
глава 16 от Комбинираната 
номенклатура, създадена с Регламент 
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета*.

9. Настоящият член се прилага само 
по отношение на продукти от риболов и 
аквакултури, попадащи в обхвата на 
глава 3 от Комбинираната 
номенклатура, създадена с Регламент 
(ЕИО) № 2658/87 на Съвета*.

Or. it

Обосновка

Проследяемостта на продуктите, съответстващи на кодовете по КН 16.04 и 16.05, 
вече е гарантирано от правилата за безопасност на храните на всички етапи на 
производство, трансформация и разпространение, така че е достатъчно да се запази 
освобождаването, предвидено в член 67, параграф 12 от Регламент за изпълнение № 
404/2011.

Изменение 726
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Този член не се прилага по 
отношение на декоративни риби, 
ракообразни и мекотели.

10. Този член не се прилага по 
отношение на декоративни риби, 
ракообразни, мекотели и водорасли.

Or. en

Изменение 727
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. Този член не се прилага по 
отношение на декоративни риби, 
ракообразни и мекотели.“

10. Този член не се прилага по 
отношение на декоративни риби.“

Or. pt

Изменение 728
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 46
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 58 – параграф 10а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

10а. Настоящият член се прилага 
от [5 години след датата на 
влизането в сила на настоящия 
регламент].* 

__________________
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* Настоящият параграф би могъл да 
бъде включен в заключителните 
разпоредби.

Or. es

Обосновка

Необходим е по-дълъг период на vacatio legis, така че операторите да могат 
постепенно да свикнат с оперативно съвместимите цифрови системи, които 
гарантират проследяемост.

Изменение 729
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 47
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(47) В член 59, параграф 3 се заменя 
със следното:

заличава се

3. Потребители, придобили 
продукти от риболов до 5 кг на ден, 
които след това не се предлагат на 
пазара, а се използват единствено за 
собствена консумация, се 
освобождават от изискванията по 
настоящия член.“

Or. pt

Изменение 730
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 47
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Потребители, придобили 3. Потребители, придобили 
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продукти от риболов до 5 кг на ден, 
които след това не се предлагат на 
пазара, а се използват единствено за 
собствена консумация, се освобождават 
от изискванията по настоящия член.“

продукти от риболов до 30 кг на ден, 
които след това не се предлагат на 
пазара, а се използват единствено за 
собствена консумация, се освобождават 
от изискванията по настоящия член.“

Or. it

Обосновка

В някои културни контексти не е необичайно потребителят да закупи количество, по-
голямо от 5 кг, само за домашна употреба.

Изменение 731
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(48) Вмъква се следният член: заличава се
Член 59a
Системи за претегляне
1. Държавите членки 
гарантират въвеждането на 
процедури за измерване на всички 
продукти от риболов при 
разтоварване чрез системи, одобрени 
от компетентните органи, както и 
извършването им от оператори, 
регистрирани за измерване на 
продукти от риболов.
2. Преди регистрацията на 
оператор за извършване на измерване 
на продукти от риболов държавите 
членки гарантират, че той е 
компетентен и разполага с 
необходимото оборудване да извършва 
дейности по измерване. Наред с това 
държавите членки въвеждат 
система, чрез която се прекъсва 
регистрацията на оператори, които 
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вече не спазват условията за 
извършване на дейности по измерване.
3. Държавите членки могат да 
изискват периодично изпращане на 
данни от измерванията.
4. Комисията разполага с 
правомощия да приема делегирани 
актове съгласно член 119а относно 
критериите за регистрация на 
оператори, които имат право да 
извършват измерване на продукти от 
риболов, както и относно 
съдържанието на записите от 
измерванията.“

Or. pt

Изменение 732
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59а — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
въвеждането на процедури за измерване 
на всички продукти от риболов при 
разтоварване чрез системи, одобрени от 
компетентните органи, както и 
извършването им от оператори, 
регистрирани за измерване на продукти 
от риболов.

1. Държавите членки гарантират 
въвеждането на процедури за измерване 
на всички продукти от риболов при 
разтоварване чрез системи, одобрени от 
компетентните органи, както и 
извършването им от оператори, 
регистрирани за измерване на продукти 
от риболов, освен ако държавата 
членка не е приела схема за вземане на 
проби, одобрена от Комисията и 
основана на отчитащата риска 
методика, приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

В случаи, в които всички разтоварени 
продукти следва да бъдат 
транспортирани за продажба в 
пристанище, различно от това на 
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разтоварването в рамките на същата 
държава членка, продуктите могат 
да бъдат претеглени в пристанището 
на местоназначение непосредствено 
преди продажбата или съхранението. 
В този случай продуктите от риболов 
се придружават от съответния 
транспортен документ или 
равностоен документ с очакваните 
количества уловена риба (тегло в 
преработен вид), които не следва да 
надхвърлят установеното 
максимално допустимо отклонение.
За същата цел, държавите членки 
могат да разрешават претеглянето 
на продукти от риболов след 
транспортиране от пристанището 
на разтоварване, при условие че са 
транспортирани до местоназначение 
на територията на съответната 
държава членка и че тази държава 
членка е приела план за контрол, 
одобрен от Комисията и основан на 
отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

Or. en

Изменение 733
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59а — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
въвеждането на процедури за 
измерване на всички продукти от 
риболов при разтоварване чрез 
системи, одобрени от компетентните 
органи, както и извършването им от 

1. Държавите членки гарантират, че 
всички продукти от риболов са 
претеглени чрез системи, одобрени от 
компетентните органи, както и 
извършването им от оператори, 
регистрирани за измерване на продукти 
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оператори, регистрирани за измерване 
на продукти от риболов.

от риболов, освен ако държавата 
членка не е приела одобрен от 
Комисията план за вземане на проби, 
разработен въз основа на 
методиката, определена от 
Комисията и посочена в член 60, 
параграф 6.

Or. es

Обосновка

Намерението е не да се премахне система; планът за вземане на проби дава добри 
резултати, ефективен е и представлява намаление на работната натовареност на 
операторите и екипажите.

Изменение 734
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59а — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
въвеждането на процедури за измерване 
на всички продукти от риболов при 
разтоварване чрез системи, одобрени от 
компетентните органи, както и 
извършването им от оператори, 
регистрирани за измерване на продукти 
от риболов.

1. Държавите членки гарантират 
въвеждането на процедури за измерване 
на всички продукти от риболов от 
видове или запаси, които са предмет 
на мерките на Съюза за опазване, при 
разтоварване чрез системи, одобрени от 
компетентните органи, както и 
извършването им от оператори, 
регистрирани за измерване на продукти 
от риболов.

Or. en

Изменение 735
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59а — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират 
въвеждането на процедури за 
измерване на всички продукти от 
риболов при разтоварване чрез системи, 
одобрени от компетентните органи, 
както и извършването им от оператори, 
регистрирани за измерване на продукти 
от риболов.

1. Държавите членки гарантират, че 
тръжните центрове и 
регистрираните купувачи са въвели 
процедури за измерване на всички 
продукти от риболов при разтоварване 
чрез системи, одобрени от 
компетентните органи, както и 
извършването им от оператори, 
регистрирани за измерване на продукти 
от риболов.

Or. en

Изменение 736
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59 – параграф 1a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато продуктът, претеглен 
непосредствено след разтоварването, 
не бъде продаден същия ден, се 
позволява допустимо отклонение от 
10 % между теглото на разтоварване 
и теглото на продажба. Това се 
прилага само в случаите, когато 
пресният продукт се съхранява в 
камери на упълномощени лица, 
потвърдено с приемателен документ, 
за продажба през следващите дни.

Or. es

Обосновка

Тъй като според правилата уловът трябва да бъде претеглен в момента на 
разтоварване, трябва да се намери решение на проблема, произтичащ от това, че, 
когато по търговски съображения и с надеждата да се получи по-добра цена, уловът 
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се разтоварва в хладилно съоръжение в разрешен обект и се продава ден или няколко 
дни по-късно.

Изменение 737
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59а — параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди регистрацията на 
оператор за извършване на измерване 
на продукти от риболов държавите 
членки гарантират, че той е 
компетентен и разполага с 
необходимото оборудване да извършва 
дейности по измерване. Наред с това 
държавите членки въвеждат 
система, чрез която се прекъсва 
регистрацията на оператори, които 
вече не спазват условията за 
извършване на дейности по измерване.

2. Чрез дерогация от параграф 1, 
държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продукти от риболов на борда на 
риболовния кораб, предмет на план за 
вземане на проби, както е посочено в 
параграф 1.

Or. en

Обосновка

Нидерландия, Белгия и скандинавските държави предимно претеглят продуктите си 
от риболов на кораба, които са приели план за вземане на проби, одобрен от 
Комисията и основан на отчитащата риска методика, приета от Комисията. Това 
допълнение е полезно от логистична гледна точка. Например рибните борси в 
Нидерландия не се намират близо до пристанищата, а са разположени в Урк.

Изменение 738
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59а — параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки могат да 
изискват периодично изпращане на 
данни от измерванията.

3. Данните от измерванията се 
представят на държавите членки до 
24 часа след претеглянето.

Or. en

Изменение 739
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59а – параграф 3a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове 
или другите организации или лица, 
които са отговорни за първото 
пускане на пазара на продукти от 
риболов в държава членка, са 
отговорни за прецизността на 
операцията по претеглянето, освен 
ако в съответствие с параграф 2 
претеглянето не се извършва на борда 
на риболовен кораб, в който случай 
отговорността е на капитана на 
кораба.

Or. en

Обосновка

Нидерландия, Белгия и скандинавските държави предимно претеглят продуктите си 
от риболов на кораба, които са приели план за вземане на проби, одобрен от 
Комисията и основан на отчитащата риска методика, приета от Комисията. Това 
допълнение е полезно от логистична гледна точка. Например рибните борси в 
Нидерландия не се намират близо до пристанищата, а са разположени в Урк.

Изменение 740
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59а — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията разполага с 
правомощия да приема делегирани 
актове съгласно член 119а относно 
критериите за регистрация на 
оператори, които имат право да 
извършват измерване на продукти от 
риболов, както и относно 
съдържанието на записите от 
измерванията.“

заличава се

Or. it

Изменение 741
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59а — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Комисията разполага с 
правомощия да приема делегирани 
актове съгласно член 119а относно 
критериите за регистрация на 
оператори, които имат право да 
извършват измерване на продукти от 
риболов, както и относно 
съдържанието на записите от 
измерванията.“

заличава се

Or. en

Изменение 742
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 48
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 59а – параграф 4a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Компетентните органи на 
държава членка могат да изискат 
всяко количество продукти от 
риболов, разтоварено за първи път в 
тази държава членка, да бъде 
претеглено в присъствието на 
длъжностни лица, преди да бъде 
транспортирано от мястото на 
разтоварване.

Or. en

Изменение 743
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60

Текст, предложен от Комисията Изменение

(49) Член 60 се заменя със следното: заличава се
Член 60
Претегляне на продукт от риболов
1. Капитаните гарантират, че 
всички количества продукти от 
риболов се претеглят по видове чрез 
системи за претегляне и от 
оператори, регистрирани съгласно 
член 59а, непосредствено след 
разтоварване, преди съхраняването, 
транспортирането или пласирането 
им на пазара.
2. Операторите, регистрирани да 
извършват претегляне на продукти 
от риболов, попълват запис от 
претеглянето за всяко разтоварване и 
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отговарят за точността на 
претеглянето. Регистрираният 
извършител на претеглянето 
съхранява записите от претеглянето 
за период от три години.
3. Данните от записа от 
претеглянето се изпращат на 
капитана и се използват при 
попълването на декларацията за 
разтоварване и транспортния 
документ.
4. Компетентните органи на 
държава членка могат да изискат 
всяко количество продукти от 
риболов, разтоварено за първи път в 
тази държава членка, да бъде 
претеглено от или в присъствието на 
длъжностни лица, преди да бъде 
транспортирано от мястото на 
разтоварване.
5. Чрез дерогация от параграф 1, 
държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продукти от риболов, разтоварени в 
несортиран вид, ако са изпълнени 
следните условия:
a) Претеглянето на 
несортираните продукти от риболов 
се извършва при разтоварване чрез 
система, управлявана или 
контролирана от компетентните 
органи преди транспортирането, 
съхраняването или пласирането на 
пазара;
б) При разтоварвания в 
несортиран вид, които не са 
предназначени за консумация от 
човека: държавата членка е приела 
план за вземане на проби въз основа на 
риска, одобрен от Комисията;
в) При продукти от риболов, 
предназначени за консумация от 
човека: регистриран извършител на 
претегляне извършва второ 
претегляне по вид продукти от 
риболов. Това второ претегляне може 
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да се осъществи, след 
транспортиране, в тръжен център, в 
помещенията на регистриран купувач 
или организация производител. 
Резултатите от него се изпращат на 
капитана.
6. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя методология, основана на 
риска, за изготвяне на планове за 
вземане на проби, както е посочено в 
параграф 5б) и да ги одобрява. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

Or. pt

Изменение 744
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните гарантират, че 
всички количества продукти от риболов 
се претеглят по видове чрез системи за 
претегляне и от оператори, 
регистрирани съгласно член 59а, 
непосредствено след разтоварване, 
преди съхраняването, транспортирането 
или пласирането им на пазара.

1. Капитаните гарантират, че 
всички количества продукти от риболов 
се претеглят по видове чрез системи за 
претегляне и от оператори, 
регистрирани съгласно член 59а, 
непосредствено след разтоварване, 
преди съхраняването, транспортирането 
или пласирането им на пазара, освен ако 
държавата членка не е приела 
одобрен от Комисията план за 
вземане на проби, установен в 
отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119. По-специално, държавите 
членки могат също така да 
разрешават претеглянето на 
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продукти от риболов на борда на 
риболовен кораб в рамките на план за 
вземане на проби.

Or. es

Изменение 745
Ружа Томашич

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните гарантират, че 
всички количества продукти от риболов 
се претеглят по видове чрез системи за 
претегляне и от оператори, 
регистрирани съгласно член 59а, 
непосредствено след разтоварване, 
преди съхраняването, транспортирането 
или пласирането им на пазара.

1. Капитаните гарантират, че 
всички количества продукти от риболов 
се претеглят по видове чрез системи за 
претегляне и от оператори, 
регистрирани съгласно член 59а, 
непосредствено след разтоварване, 
преди съхраняването, транспортирането 
или пласирането им на пазара, освен ако 
държавата членка не е приела план за 
вземане на проби, одобрен от 
Комисията и основан на 
отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

Or. en

Обосновка

Чрез дерогация от първата част от настоящия параграф, следва да остане 
възможно наличието на одобрен план за вземане на проби, който да замества 
останалите изисквания за претеглянето, за да се избегне загуба на качеството на 
улова и постигането на икономически последици в резултат на необходимостта да се 
претегли целият улов. Тази гъвкавост е от особено значение за пелагичния риболов за 
улов, смесен с вода.

Изменение 746
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Капитаните гарантират, че 
всички количества продукти от риболов 
се претеглят по видове чрез системи за 
претегляне и от оператори, 
регистрирани съгласно член 59а, 
непосредствено след разтоварване, 
преди съхраняването, 
транспортирането или пласирането 
им на пазара.

1. Капитаните гарантират, че 
всички количества продукти от риболов 
се претеглят по видове чрез системи за 
претегляне и от оператори, 
регистрирани съгласно член 59а, освен 
ако държавата членка не е приела 
одобрен от Комисията план за 
вземане на проби, разработен въз 
основа на методиката, определена от 
Комисията и посочена в параграф 6.

Or. es

Обосновка

Изглежда неразумно с предложението да се премахне възможността за претегляне 
чрез вземане на проби, което доказа, както че работи добре, така и че спестява време 
и разходи за операторите. Претеглянето чрез вземане на проби също така се 
извършва в съответствие с плановете и процедурите, съгласувани с Комисията.

Изменение 747
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Претеглянето се извършва 
непосредствено след разтоварване, 
преди съхраняването, 
транспортирането или пласирането 
на продуктите от риболов на пазара, 
с изключение на следните случаи:
а) държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продукти от риболов на борда на 
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риболовния кораб, при условие че те 
са приели плана за вземане на проби, 
посочен в параграф 1;
б) държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продукти от риболов след 
транспортиране от мястото на 
разтоварване, при условие че са 
транспортирани до местоназначение 
на територията на съответната 
държава членка и че тази държава 
членка е приела одобрен от 
Комисията план за контрол, основан 
на отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119;
в) ако всички разтоварени 
продукти ще бъдат транспортирани 
за продажба в друго пристанище, 
различно от пристанището на 
разтоварване, но в същата държава 
членка, държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продуктите в пристанището на 
местоназначение непосредствено 
преди продажбата или съхранението 
им. В този случай продуктите от 
риболов се придружават от 
съответния транспортен документ 
или заместващ документ с 
очакваните количества уловена риба 
(тегло в преработен вид), които не 
могат да надхвърлят определените 
максимални допустими отклонения, 
определени в член 14;
г) компетентните органи на 
държавата членка, в която са 
разтоварени продуктите от риболов, 
могат да разрешават тези продукти 
да бъдат транспортирани преди да 
бъдат претеглени до регистрирани 
купувачи, регистрирани тръжни 
центрове или други организации или 
лица, които са отговорни за първото 
пускане на пазара на продукти от 
риболов в друга държава членка. 
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Предоставянето на това разрешение 
е предмет на плана за контрол, 
определен в буква б);
д) риболовните кораби, които 
разтоварват извън територията на 
Съюза, могат да претеглят 
продуктите от риболов след 
транспортиране от мястото на 
разтоварване, при условие че 
държавата членка на знамето е 
приела одобрен от Комисията план за 
контрол, основан на методиката, 
определена от Комисията и посочена 
в параграф 6. Това не засяга 
действието на разпоредбите на 
споразуменията за риболов на Съюза с 
трети държави.

Or. es

Изменение 748
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1 
държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продукти от риболов:
а) на борда на риболовния кораб, 
предмет на план за вземане на проби, 
установен от Комисията в 
съответствие с параграф 6, и/или
б) след транспортиране до 
местоназначение на територията на 
държавата членка, където е 
извършено разтоварването, в 
съответствие с плана за контрол, 
приет съгласно параграф 6.
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запазят дерогациите относно претеглянето на борда и след 
транспортиране. В някои случаи няма тръжен център със система за претегляне в 
обекта, където се извършва разтоварването. В такива случаи следва да съществува 
възможността за претегляне след транспортиране. За да има еднакви условия на 
конкуренция, следва да има единен план за вземане на проби и контрол, изготвен с акт 
за изпълнение.

Изменение 749
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Чрез дерогация от параграф 1, 
държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продукти от риболов на борда на 
риболовния кораб, предмет на план за 
вземане на проби, установен от 
Комисията в съответствие с 
параграф 6.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запазят дерогациите относно претеглянето на борда и след 
транспортиране. В някои случаи няма тръжен център със система за претегляне в 
обекта, където се извършва разтоварването. В такива случаи следва да съществува 
възможността за претегляне след транспортиране. За да има еднакви условия на 
конкуренция, следва да има единен план за вземане на проби и контрол, изготвен с акт 
за изпълнение.

Изменение 750
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Данните от записа от 
претеглянето се изпращат на капитана и 
се използват при попълването на 
декларацията за разтоварване и 
транспортния документ.

3. Данните от записа от 
претеглянето се изпращат на капитана и 
се използват при попълването на 
декларацията за разтоварване и , когато 
е целесъобразно, транспортния 
документ. Ако продажбата се 
извършва в пристанище, различно от 
това на разтоварването, 
несъответствие между 
претеглянето, извършено преди 
транспортирането, и претеглянето, 
извършено в тръжния център за риба, 
където транспортираните продукти 
от риболов се продават, 
пропорционално на изминатото 
разстояние, може да се разреши.

Or. en

Изменение 751
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Данните от записа от 
претеглянето се изпращат на капитана и 
се използват при попълването на 
декларацията за разтоварване и 
транспортния документ.

3. Данните от записа от 
претеглянето незабавно се изпращат на 
капитана и се използват при 
попълването на декларацията за 
разтоварване и транспортния документ.

Or. en

Изменение 752
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Чрез дерогация от параграф 1, 
държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продукти от риболов, разтоварени в 
несортиран вид, ако са изпълнени 
следните условия:

заличава се

a) Претеглянето на 
несортираните продукти от риболов 
се извършва при разтоварване чрез 
система, управлявана или 
контролирана от компетентните 
органи преди транспортирането, 
съхраняването или пласирането на 
пазара;
б) При разтоварвания в 
несортиран вид, които не са 
предназначени за консумация от 
човека: държавата членка е приела 
план за вземане на проби въз основа на 
риска, одобрен от Комисията;
в) При продукти от риболов, 
предназначени за консумация от 
човека: регистриран извършител на 
претегляне извършва второ 
претегляне по вид продукти от 
риболов. Това второ претегляне може 
да се осъществи, след 
транспортиране, в тръжен център, в 
помещенията на регистриран купувач 
или организация производител. 
Резултатите от него се изпращат на 
капитана.

Or. en

Обосновка

За да се гарантират равни условия на конкуренция във всички риболовни стопанства в 
ЕС, както и с оглед на неотдавнашните случаи на измами във връзка с изискванията 
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за измерване съгласно настоящия Регламент относно контрола на рибарството, е 
важно да се премахнат тези дерогации в член 60.

Изменение 753
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 5 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) При разтоварвания в 
несортиран вид, които не са 
предназначени за консумация от 
човека: държавата членка е приела план 
за вземане на проби въз основа на риска, 
одобрен от Комисията;

б) държавата членка е приела план 
за вземане на проби въз основа на риска, 
одобрен от Комисията;

Or. es

Изменение 754
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) При продукти от риболов, 
предназначени за консумация от 
човека: регистриран извършител на 
претегляне извършва второ 
претегляне по вид продукти от 
риболов. Това второ претегляне може 
да се осъществи, след 
транспортиране, в тръжен център, в 
помещенията на регистриран купувач 
или организация производител. 
Резултатите от него се изпращат на 
капитана.

заличава се
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Or. es

Изменение 755
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 5 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) При продукти от риболов, 
предназначени за консумация от човека: 
регистриран извършител на претегляне 
извършва второ претегляне по вид 
продукти от риболов. Това второ 
претегляне може да се осъществи, след 
транспортиране, в тръжен център, в 
помещенията на регистриран купувач 
или организация производител. 
Резултатите от него се изпращат на 
капитана.

в) При продукти от риболов, 
предназначени за консумация от човека: 
регистриран извършител на претегляне 
извършва второ претегляне по вид 
продукти от риболов. Това второ 
претегляне може да се осъществи, след 
транспортиране, в тръжен център, в 
помещенията на регистриран купувач 
или организация производител. 
Резултатите от него се изпращат 
незабавно на капитана.

Or. en

Изменение 756
Татяна Жданока, Диана Риба И Хинер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 5 – буква ва (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

вa) в случай на продукти от 
риболов, предназначени за консумация 
от човека, държавите членки могат 
да разрешават претеглянето на 
продуктите от риболов без 
класифициране за пускане на пазара в 
съответствие с изключението по 
член 56а, параграф 3.
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Or. en

Обосновка

По традиция местните рибни борси съвместно са продавали различни риби, които 
поотделно нямат търговска стойност, но се продават заедно като продукт, наречен 
„риби за супа“. В член 56а, параграф 3 се предвижда възможността за пускане на 
пазара на риби за супа, тъй като се позволява пускането на пазара в същата партида 
на продукти от риболов от различни видове. Поради това следва да бъде установено 
изключение за претеглянето в допълнение към изключението при създаването на 
партиди за целите на пускането на пазара.

Изменение 757
Ружа Томашич

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 5а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Чрез дерогация от параграф 1, 
държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продукти от риболов след 
транспортиране от мястото на 
разтоварване, при условие че са 
транспортирани до местоназначение 
на територията на съответната 
държава членка и че тази държава 
членка е приела план за контрол, 
одобрен от Комисията и основан на 
отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

Or. en

Обосновка

Чрез дерогация от първата част от настоящия параграф, следва да остане 
възможно наличието на одобрен план за вземане на проби, който да замества 
останалите изисквания за претеглянето, за да се избегне загуба на качеството на 
улова и постигането на икономически последици в резултат на необходимостта да се 
претегли целият улов.
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Изменение 758
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя методология, основана на 
риска, за изготвяне на планове за 
вземане на проби, както е посочено в 
параграф 5б) и да ги одобрява. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

6. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може:

а) да установява план за вземане 
на проби, посочен в параграф 1а,
б) да приема планове за контрол 
или
в) да определя методология, 
основана на риска, за изготвяне на 
планове за вземане на проби, както е 
посочено в параграф 5б) и да ги 
одобрява. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запазят дерогациите относно претеглянето на борда и след 
транспортиране. В някои случаи няма тръжен център със система за претегляне в 
обекта, където се извършва разтоварването. В такива случаи следва да съществува 
възможността за претегляне след транспортиране. За да има еднакви условия на 
конкуренция, следва да има единен план за вземане на проби и контрол, изготвен с акт 
за изпълнение.
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Изменение 759
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя методология, основана на 
риска, за изготвяне на планове за 
вземане на проби, както е посочено в 
параграф 5б) и да ги одобрява. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

6. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може:

а) да установява план за вземане 
на проби, посочен в параграф 1а, или;
б) да определя методология, 
основана на риска, за изготвяне на 
планове за вземане на проби, както е 
посочено в параграф 5б) и да ги 
одобрява. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запазят дерогациите относно претеглянето на борда и след 
транспортиране. В някои случаи няма тръжен център със система за претегляне в 
обекта, където се извършва разтоварването. В такива случаи следва да съществува 
възможността за претегляне след транспортиране. За да има еднакви условия на 
конкуренция, следва да има единен план за вземане на проби и контрол, изготвен с акт 
за изпълнение.

Изменение 760
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя методология, основана на 
риска, за изготвяне на планове за 
вземане на проби, както е посочено в 
параграф 5б) и да ги одобрява. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

6. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя методология, основана на 
риска, за изготвяне на планове за 
вземане на проби, както е посочено в 
предходните параграфи и да ги 
одобрява. Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с процедурата 
по разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. es

Изменение 761
Ружа Томашич

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Чрез дерогация от параграф 1 
компетентните органи на 
държавата членка, в която са 
разтоварени продуктите от риболов, 
могат да разрешават тези продукти 
да бъдат транспортирани преди да 
бъдат претеглени до регистрирани 
купувачи, регистрирани тръжни 
центрове или другите организации 
или лица, които са отговорни за 
първото пускане на пазара на 
продукти от риболов в друга държава 
членка. Предоставянето на това 
разрешение зависи от обща програма 
за контрол между съответните 
държави членки, посочена в член 94 и 
одобрена от Комисията и основана на 
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отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

Or. en

Обосновка

Чрез дерогация от първата част от настоящия параграф, следва да остане 
възможно наличието на одобрен план за вземане на проби, който да замества 
останалите изисквания за претеглянето, за да се избегне загуба на качеството на 
улова и постигането на икономически последици в резултат на необходимостта да се 
претегли целият улов.

Изменение 762
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Чрез дерогация от параграф 1, 
държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продукти от риболов след 
транспортиране от мястото на 
разтоварване, при условие че са 
транспортирани до местоназначение 
на територията на съответната 
държава членка и че тази държава 
членка е приела одобрен от 
Комисията план за контрол, основан 
на отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

Or. es

Изменение 763
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6a. Чрез дерогация от параграф 1, 
държавите членки могат да 
разрешават претеглянето на 
продукти от риболов след 
транспортиране от мястото на 
разтоварване, при условие че са 
транспортирани до местоназначение 
на територията на съответната 
държава членка и че тази държава 
членка е приела план за контрол, 
одобрен от Комисията и основан на 
отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запазят дерогациите относно претеглянето на борда и след 
транспортиране. В някои случаи няма тръжен център със система за претегляне в 
обекта, където се извършва разтоварването. В такива случаи следва да съществува 
възможността за претегляне след транспортиране. За да има еднакви условия на 
конкуренция, следва да има единен план за вземане на проби и контрол, изготвен с акт 
за изпълнение.

Изменение 764
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 - параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Чрез дерогация от параграф 1, 
компетентните органи на 
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държавата членка, в която са 
разтоварени продуктите от риболов, 
могат да разрешават тези продукти 
да бъдат транспортирани преди да 
бъдат претеглени до регистрирани 
купувачи, регистрирани тръжни 
центрове или други организации или 
лица, които са отговорни за първото 
пускане на пазара на продукти от 
риболов в друга държава членка. 
Предоставянето на това разрешение 
е предмет на обща програма за 
контрол между съответните 
държави членки, посочена в член 94, 
която е била одобрена от Комисията, 
основана на отчитащата риска 
методика, приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

Or. es

Изменение 765
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 - параграф 6б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6б. Чрез дерогация от параграф 1 
компетентните органи на 
държавата членка, в която са 
разтоварени продуктите от риболов, 
могат да разрешават тези продукти 
да бъдат транспортирани преди да 
бъдат претеглени до регистрирани 
купувачи, регистрирани тръжни 
центрове или другите организации 
или лица, които са отговорни за 
първото пускане на пазара на 
продукти от риболов в друга държава 
членка. Предоставянето на това 
разрешение зависи от обща програма 
за контрол между съответните 
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държави членки, посочена в член 94 и 
одобрена от Комисията и основана на 
отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запазят дерогациите относно претеглянето на борда и след 
транспортиране. В някои случаи няма тръжен център със система за претегляне в 
обекта, където се извършва разтоварването. В такива случаи следва да съществува 
възможността за претегляне след транспортиране. За да има еднакви условия на 
конкуренция, следва да има единен план за вземане на проби и контрол, изготвен с акт 
за изпълнение.

Изменение 766
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 6в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. Чрез дерогация от параграф 1, 
риболовните кораби, които 
разтоварват извън територията на 
ЕС, могат да претеглят продуктите 
от риболов след транспортиране от 
мястото на разтоварване, при 
условие че държавата членка на 
знамето е приела одобрен от 
Комисията план за контрол, основан 
на отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

Or. es
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Изменение 767
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 49
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60 – параграф 6в (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6в. Чрез дерогация от параграф 1, 
на риболовните кораби, които 
разтоварват извън територията на 
ЕС, е разрешено да претеглят 
продуктите от риболов след 
транспортиране от мястото на 
разтоварване, при условие че 
държавата членка на знамето е 
приела план за контрол, одобрен от 
Комисията и основан на 
отчитащата риска методика, 
приета от Комисията в 
съответствие с процедурата по 
член 119.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се запазят дерогациите относно претеглянето на борда и след 
транспортиране. В някои случаи няма тръжен център със система за претегляне в 
обекта, където се извършва разтоварването. В такива случаи следва да съществува 
възможността за претегляне след транспортиране. За да има еднакви условия на 
конкуренция, следва да има единен план за вземане на проби и контрол, изготвен с акт 
за изпълнение.

Изменение 768
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 50
 Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Вмъква се следният член 60a: заличава се
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„Член 60a
Подробни правила относно 
претеглянето
1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с 
цел определяне на общи правила за 
претегляне: Тези правила може да се 
отнасят до:
а) установяване на процедури за 
претегляне;
б) записите от претегляне;
в) времето на претеглянето;
г) системите за претегляне;
д) претеглянето на замразени 
продукти от риболов;
е) приспадането на лед и вода;
ж) достъпа на компетентните 
органи до системите за претегляне, 
записите от претегляне, писмените 
декларации и до помещенията, 
където се съхранява или преработва 
рибата.
2. На Комисията се предоставя и 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с 
цел определяне на специални правила 
за претегляне на определени 
пелагични видове: Тези правила може 
да се отнасят до:
а) определянето на процедура за 
претегляне на улов на херинга, 
скумрия и сафрид;
б) пристанищата на претегляне;
в) информацията на 
компетентните органи преди влизане 
в пристанище;
г) изхвърлянето;
д) риболовния дневник;
е) обществените съоръжения за 
претегляне;
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ж) частните съоръжения за 
претегляне;
з) претеглянето на замразена 
риба;
и) съхраняването на записите от 
претеглянето;
й) документа за продажба и 
декларацията за приемане;
к) кръстосаните проверки;
л) наблюдението на 
претеглянето; “

Or. it

Изменение 769
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 50
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Вмъква се следният член 60a: заличава се
„Член 60a
Подробни правила относно 
претеглянето
1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с 
цел определяне на общи правила за 
претегляне: Тези правила може да се 
отнасят до:
а) установяване на процедури за 
претегляне;
б) записите от претегляне;
в) времето на претеглянето;
г) системите за претегляне;
д) претеглянето на замразени 
продукти от риболов;
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е) приспадането на лед и вода;
ж) достъпа на компетентните 
органи до системите за претегляне, 
записите от претегляне, писмените 
декларации и до помещенията, 
където се съхранява или преработва 
рибата.
2. На Комисията се предоставя и 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с 
цел определяне на специални правила 
за претегляне на определени 
пелагични видове: Тези правила може 
да се отнасят до:
а) определянето на процедура за 
претегляне на улов на херинга, 
скумрия и сафрид;
б) пристанищата на претегляне;
в) информацията на 
компетентните органи преди влизане 
в пристанище;
г) изхвърлянето;
д) риболовния дневник;
е) обществените съоръжения за 
претегляне;
ж) частните съоръжения за 
претегляне;
з) претеглянето на замразена 
риба;
и) съхраняването на записите от 
претеглянето;
й) документа за продажба и 
декларацията за приемане;
к) кръстосаните проверки;
л) наблюдението на 
претеглянето. “

Or. fr

Изменение 770
Жуан Ферейра
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 50
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60a 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(50) Вмъква се следният член 60a: заличава се
„Член 60a
Подробни правила относно 
претеглянето
1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с 
цел определяне на общи правила за 
претегляне: Тези правила може да се 
отнасят до:
a) установяване на процедури за 
претегляне;
б) записите от претегляне;
в) времето на претеглянето;
г) системите за претегляне;
д) претеглянето на замразени 
продукти от риболов;
е) приспадането на лед и вода;
ж) достъпа на компетентните 
органи до системите за претегляне, 
записите от претегляне, писмените 
декларации и до помещенията, 
където се съхранява или преработва 
рибата.
2. На Комисията се предоставя и 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с 
цел определяне на специални правила 
за претегляне на определени 
пелагични видове: Тези правила може 
да се отнасят до:
a) определянето на процедура за 
претегляне на улов на херинга, 
скумрия и сафрид;
б) пристанищата на претегляне;
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в) информацията на 
компетентните органи преди влизане 
в пристанище;
г) изхвърлянето;
д) риболовния дневник;
е) обществените съоръжения за 
претегляне;
ж) частните съоръжения за 
претегляне;
з) претеглянето на замразена 
риба;
и) съхраняването на записите от 
претеглянето;
й) документа за продажба и 
декларацията за приемане;
к) кръстосаните проверки;
л) наблюдението на 
претеглянето;“

Or. pt

Изменение 771
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 50
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60a – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с цел 
определяне на общи правила за 
претегляне: Тези правила може да се 
отнасят до:

1. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с цел 
определяне на общи правила за 
претегляне на продукти от риболов от 
видове или запаси, които са предмет 
на мерките на Съюза за опазване: Тези 
правила може да се отнасят до:

Or. en
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Изменение 772
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 50
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 60а – параграф 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) информацията на компетентните 
органи преди влизане в пристанище;

в) информацията, която следва да 
се изпрати на компетентните органи 
преди влизане в пристанище;

Or. en

Изменение 773
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 51
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 61

Текст, предложен от Комисията Изменение

(51) Член 61 се заличава. заличава се

Or. pt

Изменение 774
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 52
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове или 
другите организации или лица, 
оправомощени от държавите членки, 
които носят отговорност за пласирането 

1. Регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове или 
другите организации или лица, 
оправомощени от държавите членки, 
които носят отговорност за пласирането 
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на пазара на продукти от риболов, 
разтоварени в държава членка, записват 
в електронен вид информацията, 
посочена в член 64, параграф 1, и 
изпращат на компетентните органи на 
държавата членка, на чиято територия е 
извършвана първата продажба, 
документ за продажба с тази 
информация по електронен път в 
рамките на 24 часа след пласирането на 
пазара. Точността на документа за 
продажба е отговорност на тези 
купувачи, тръжните центрове, 
организации или лица.

на пазара на продукти от риболов, 
разтоварени в държава членка, записват 
в електронен вид информацията, 
посочена в член 64, параграф 1, и 
изпращат на компетентните органи на 
държавата членка, на чиято територия е 
извършвана първата продажба, 
документ за продажба с тази 
информация по електронен път в 
рамките на 48 часа след пласирането на 
пазара. Точността на документа за 
продажба е отговорност на тези 
купувачи, тръжните центрове, 
организации или лица.

Or. es

Изменение 775
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 52
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове или 
другите организации или лица, 
оправомощени от държавите членки, 
които носят отговорност за пласирането 
на пазара на продукти от риболов, 
разтоварени в държава членка, записват 
в електронен вид информацията, 
посочена в член 64, параграф 1, и 
изпращат на компетентните органи на 
държавата членка, на чиято територия е 
извършвана първата продажба, 
документ за продажба с тази 
информация по електронен път в 
рамките на 24 часа след пласирането на 
пазара. Точността на документа за 
продажба е отговорност на тези 
купувачи, тръжните центрове, 
организации или лица.

1. Регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове или 
другите организации или лица, 
оправомощени от държавите членки, 
които носят отговорност за пласирането 
на пазара на продукти от риболов, 
разтоварени в държава членка, записват 
в електронен вид информацията, 
посочена в член 64, параграф 1, и 
изпращат на компетентните органи на 
държавата членка, на чиято територия е 
извършвана първата продажба, 
документ за продажба с тази 
информация по електронен път в 
рамките на 48 часа след пласирането на 
пазара. Точността на документа за 
продажба е отговорност на тези 
купувачи, тръжните центрове, 
организации или лица.
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Or. en

Обосновка

С изменението се предлага придържането към 48 часа, както е определено в 
настоящия регламент.

Изменение 776
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 52
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 62 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове или 
другите организации или лица, 
оправомощени от държавите членки, 
които носят отговорност за пласирането 
на пазара на продукти от риболов, 
разтоварени в държава членка, записват 
в електронен вид информацията, 
посочена в член 64, параграф 1, и 
изпращат на компетентните органи на 
държавата членка, на чиято територия е 
извършвана първата продажба, 
документ за продажба с тази 
информация по електронен път в 
рамките на 24 часа след пласирането на 
пазара. Точността на документа за 
продажба е отговорност на тези 
купувачи, тръжните центрове, 
организации или лица.

1. Регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове или 
другите организации или лица, 
оправомощени от държавите членки, 
които носят отговорност за пласирането 
на пазара на продукти от риболов, 
разтоварени в държава членка, записват 
информацията, посочена в член 64, 
параграф 1, и изпращат на 
компетентните органи на държавата 
членка, на чиято територия е 
извършвана първата продажба, 
документ за продажба с тази 
информация по електронен път в 
рамките на 24 часа след пласирането на 
пазара. Точността на документа за 
продажба е отговорност на тези 
купувачи, тръжните центрове, 
организации или лица.

Or. bg

Изменение 777
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 52
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 62 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя подробни правила относно 
регистрацията на купувачи, 
посочването на цената в 
документите за продажба, формата 
на документите за продажба, 
записването в електронен вид и 
изпращането по електронен път на 
документите за продажба. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“

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

Or. pt

Изменение 778
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 54
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 64 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Документите за продажба, посочени в 
член 62, са с уникален 
идентификационен номер и съдържат 
следните данни:

Документите за продажба, посочени в 
член 62, са с еднакъв формат за целия 
Съюз, уникален идентификационен 
номер и съдържат следните данни:

Or. it

Изменение 779
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 54
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 64 – параграф 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) код алфа-3 по ФАО на всеки вид 
и съответната географска зона, в която е 
бил извършен уловът;

г) код алфа-3 по ФАО, научното 
наименование и общото търговско 
наименование на всеки вид и 
съответната географска зона, в която е 
бил извършен уловът;

Or. en

Обосновка

За някои видове и подвидове няма код алфа-3 по ФАО и се използва общ код за вида, 
който е от значение да бъде включен в научното наименование и общото търговско 
наименование в документите за продажба

Изменение 780
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 54
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 64 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) количества от всеки пласиран на 
пазара или регистриран в тръжен център 
вид в килограми тегло на продукта, 
разпределени по вид на представяне или 
съхраняемост или, когато е 
целесъобразно, брой екземпляри;

д) количества от всеки пласиран на 
пазара или регистриран в тръжен център 
вид в килограми тегло на продукта, 
разпределени по вид на представяне или 
съхраняемост и, когато е целесъобразно, 
брой екземпляри;

Or. en

Изменение 781
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 54
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 65 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Потребител, придобил продукти, които 
не надвишават 5 кг на потребител на 
ден, които след това не се предлагат на 
пазара, а се използват единствено за 
собствена консумация, се освобождава 
от разпоредбите на членове 62 и 64.

Потребител, придобил продукти, които 
не надвишават 30 кг на потребител на 
ден, които след това не се предлагат на 
пазара, а се използват единствено за 
собствена консумация, се освобождава 
от разпоредбите на членове 62 и 64.

Or. pt

Изменение 782
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 54
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 65 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Потребител, придобил продукти, които 
не надвишават 5 кг на потребител на 
ден, които след това не се предлагат на 
пазара, а се използват единствено за 
собствена консумация, се освобождава 
от разпоредбите на членове 62 и 64.

Потребител, придобил продукти, които 
не надвишават 30 кг на потребител на 
ден, които след това не се предлагат на 
пазара, а се използват единствено за 
собствена консумация, се освобождава 
от разпоредбите на членове 62 и 64.

Or. it

Обосновка

В някои културни контексти не е необичайно потребителят да закупи количество, по-
голямо от 5 кг, само за домашна употреба.

Изменение 783
Романа Томц, Франц Богович, Балаж Хидвеги, Милан Звер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 54
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 66 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато продуктите от риболов са 
предназначени за продажба на по-късен 
етап, регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове и 
другите организации или лица, които 
отговарят за съхранението или 
пласирането на пазара на продукти от 
риболов, разтоварени в държава членка, 
записват в електронен вид 
информацията, посочена в параграф 3, и 
в рамките на 24 часа след завършване на 
разтоварването по електронен път 
изпращат декларация за приемане на 
компетентните органи в държавата 
членка, в която е извършено 
приемането. За изпращането на 
декларацията за приемане и нейната 
точност са отговорни регистрираните 
купувачи, регистрираните тръжни 
центрове или другите организации или 
лица.

1. Когато продуктите от риболов са 
предназначени за продажба на по-късен 
етап, регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове и 
другите организации или лица, които 
отговарят за съхранението или 
пласирането на пазара на продукти от 
риболов, разтоварени в държава членка, 
записват в електронен вид 
информацията, посочена в параграф 3, и 
в рамките на 24 часа след завършване на 
разтоварването изпращат декларация за 
приемане на компетентните органи в 
държавата членка, в която е извършено 
приемането. За изпращането на 
декларацията за приемане и нейната 
точност са отговорни регистрираните 
купувачи, регистрираните тръжни 
центрове или другите организации или 
лица.

Or. en

Обосновка

Възможността декларациите за приемане да бъдат записвани на хартиен носител 
следва да се запази, при условие че след представяне те се преобразуват в цифрова 
форма.

Изменение 784
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 54
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 66 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато продуктите от риболов са 
предназначени за продажба на по-късен 
етап, регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове и 

1. Когато продуктите от риболов са 
предназначени за продажба на по-късен 
етап, регистрираните купувачи, 
регистрираните тръжни центрове и 
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другите организации или лица, които 
отговарят за съхранението или 
пласирането на пазара на продукти от 
риболов, разтоварени в държава членка, 
записват в електронен вид 
информацията, посочена в параграф 3, и 
в рамките на 24 часа след завършване на 
разтоварването по електронен път 
изпращат декларация за приемане на 
компетентните органи в държавата 
членка, в която е извършено 
приемането. За изпращането на 
декларацията за приемане и нейната 
точност са отговорни регистрираните 
купувачи, регистрираните тръжни 
центрове или другите организации или 
лица.

другите организации или лица, които 
отговарят за съхранението или 
пласирането на пазара на продукти от 
риболов, разтоварени в държава членка, 
записват информацията, посочена в 
параграф 3, и в рамките на 24 часа след 
завършване на разтоварването по 
електронен път изпращат декларация за 
приемане на компетентните органи в 
държавата членка, в която е извършено 
приемането. За изпращането на 
декларацията за приемане и нейната 
точност са отговорни регистрираните 
купувачи, регистрираните тръжни 
центрове или другите организации или 
лица.

Or. bg

Изменение 785
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 54
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 66 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) пристанище и дата на 
разтоварване;

б) пристанище, дата и час на 
започване и прекратяване на 
разтоварване;

Or. en

Изменение 786
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 54
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 66 – параграф 3 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) код алфа-3 по ФАО на всеки вид 
и съответната географска зона, в която е 
бил извършен уловът;

г) код алфа-3 по ФАО, научното 
наименование и общото търговско 
наименование на всеки вид и 
съответната географска зона, в която е 
бил извършен уловът;

Or. en

Изменение 787
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 54
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 66 – параграф 3 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) количества от всеки складиран 
вид в килограми тегло на продукта, 
разпределени по вид на представяне или 
съхраняемост на продукта или, когато е 
целесъобразно, брой екземпляри;

д) количества от всеки складиран 
вид в килограми тегло на продукта, 
разпределени по вид на представяне или 
съхраняемост на продукта и, когато е 
целесъобразно, брой екземпляри;

Or. en

Изменение 788
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите от риболов, 
транспортирани преди пласирането им 
на пазара или преди първата продажба в 
трета държава, са придружени от 
транспортен документ относно 
продуктите от риболов и превозваните 

1. Продуктите от риболов, 
транспортирани преди пласирането им 
на пазара или преди първата продажба в 
трета държава, са придружени от 
транспортен документ относно 
продуктите от риболов и превозваните 
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количества. количества. В срок от 48 часа след 
промяната превозвачът представя 
транспортен документ на 
компетентните органи на 
държавата членка, на чиято 
територия се извършва 
разтоварването, или на други органи, 
упълномощени от последната.

Or. es

Изменение 789
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите от риболов, 
транспортирани преди пласирането им 
на пазара или преди първата продажба в 
трета държава, са придружени от 
транспортен документ относно 
продуктите от риболов и превозваните 
количества.

1. Продуктите от риболов, 
транспортирани преди пласирането им 
на пазара или преди първата продажба в 
трета държава, са придружени от 
транспортен документ относно 
продуктите от риболов и превозваните 
количества. Превозвачът изпраща в 
рамките на 48 часа след 
натоварването документа за 
транспорт на компетентните органи 
на държавата членка, на чиято 
територия е било извършено 
разтоварването или на други 
оправомощени от тях организации.

Or. en

Обосновка

От основно значение е да се включи в настоящия параграф спецификация относно 
забавянето при представянето на документа за транспорт на компетентните 
органи, както е определено в настоящия регламент. Допускането на забавяне при 
представянето е необходимо с цел избягване на загубата на време между 
разтоварването и транспортирането на продукти от риболов и очевидно загубата на 
качеството на улова слез разтоварване.
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Изменение 790
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите от риболов, 
транспортирани преди пласирането им 
на пазара или преди първата продажба в 
трета държава, са придружени от 
транспортен документ относно 
продуктите от риболов и превозваните 
количества.

1. Продуктите от риболов, 
транспортирани преди пласирането им 
на пазара или преди първата продажба в 
трета държава, са придружени от 
транспортен документ относно 
продуктите от риболов и превозваните 
количества. В срок от 48 часа след 
промяната превозвачът представя 
транспортен документ на 
компетентните органи на 
държавата членка, на чиято 
територия се извършва 
разтоварването.

Or. es

Обосновка

Необходимият контрол върху транспорта трябва да бъде съвместим с оперативните 
потребности на производителите и пазарите за риба и трябва да бъде опростен и 
рационализиран. В този случай е необходима по-голяма гъвкавост във връзка със 
задълженията за транспортиране, за да се избегнат допълнителни разходи за 
операторите както под формата на време, така и на загуба на стойността на 
продуктите.

Изменение 791
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите от риболов, 
транспортирани преди пласирането им 
на пазара или преди първата продажба 
в трета държава, са придружени от 
транспортен документ относно 
продуктите от риболов и превозваните 
количества.

1. Продуктите от риболов, 
транспортирани преди пласирането им 
на пазара в една от държавите членки 
на Европейския съюз или преди 
пласирането им на пазара в трета 
държава, са придружени от транспортен 
документ относно продуктите от 
риболов и превозваните количества.

Or. it

Обосновка

Изменението е необходимо с цел осигуряване на по-голяма яснота.

Изменение 792
Татяна Жданока, Диана Риба И Хинер

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Продуктите от риболов, 
транспортирани преди пласирането им 
на пазара или преди първата продажба в 
трета държава, са придружени от 
транспортен документ относно 
продуктите от риболов и превозваните 
количества.

1. Продуктите от риболов, 
разтоварени и транспортирани преди 
пласирането им на пазара или преди 
първата продажба в трета държава, са 
придружени от транспортен документ 
относно продуктите от риболов и 
превозваните количества.

Or. en

Обосновка

Транспортният документ следва да се попълва изключително за продукти от морски 
риболов, извършен с лодка. Същото задължения няма да е възможно да бъде спазвано 
от рибари, които се движат пеша.
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Изменение 793
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди началото на 
транспортирането превозвачът предава 
по електронен път документа за 
транспортиране на компетентните 
органи на държавата членка на знамето, 
на държавата членка на разтоварване, 
транзитните държави членки, държавата 
членка на местоназначение на 
продуктите от риболов, според случая.

2. Преди началото на 
транспортирането превозвачът или 
регистрираното лице, упълномощено 
да претегля продуктите от риболов, 
предава по електронен път документа за 
транспортиране на компетентните 
органи на държавата членка на знамето, 
на държавата членка на разтоварване, 
транзитните държави членки, държавата 
членка на местоназначение на 
продуктите от риболов, според случая.

Or. es

Изменение 794
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди началото на 
транспортирането превозвачът предава 
по електронен път документа за 
транспортиране на компетентните 
органи на държавата членка на знамето, 
на държавата членка на разтоварване, 
транзитните държави членки, държавата 
членка на местоназначение на 
продуктите от риболов, според случая.

2. Преди началото на 
транспортирането превозвачът предава 
по електронен път документа за 
транспортиране на компетентните 
органи на държавата членка на знамето, 
на държавата членка на разтоварване, 
транзитните държави членки и 
държавата членка на местоназначение 
на продуктите от риболов, според 
случая.

Or. en
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Изменение 795
Иво Христов

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Преди началото на 
транспортирането превозвачът предава 
по електронен път документа за 
транспортиране на компетентните 
органи на държавата членка на знамето, 
на държавата членка на разтоварване, 
транзитните държави членки, държавата 
членка на местоназначение на 
продуктите от риболов, според случая.

2. Преди началото на 
транспортирането превозвачът предава 
документа за транспортиране на 
компетентните органи на държавата 
членка на знамето, на държавата членка 
на разтоварване, транзитните държави 
членки, държавата членка на 
местоназначение на продуктите от 
риболов, според случая.

Or. bg

Изменение 796
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Превозвачът носи отговорност за 
точността на документа за транспорт.

3. Превозвачът или 
регистрираното лице, упълномощено 
да претегля продуктите от риболов, 
носи отговорност за точността на 
документа за транспорт.

Or. es

Изменение 797
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 4 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) код алфа-3 по ФАО на всеки вид 
и съответната географска зона, в която е 
бил извършен уловът;

в) код алфа-3 по ФАО, научното 
наименование и общото търговско 
наименование на всеки вид и 
съответната географска зона, в която е 
бил извършен уловът;

Or. en

Изменение 798
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) количества от всеки 
транспортиран вид в килограми тегло на 
продукта, разпределени по вид на 
представяне на продукта или, когато е 
целесъобразно, брой екземпляри и, 
според случая — по места на 
местоназначение;

г) количества от всеки 
транспортиран вид в килограми тегло на 
продукта, разпределени по вид на 
представяне на продукта или, когато е 
целесъобразно, брой екземпляри и, 
според случая — по места на 
местоназначение. Разрешава се 
допустимо отклонение от 5 %, 
когато изминаваното разстояние е до 
500 км, и от 15 %, когато 
разстоянието е по-голямо;

Or. es

Изменение 799
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 4 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) количества от всеки 
транспортиран вид в килограми тегло на 
продукта, разпределени по вид на 
представяне на продукта или, когато е 
целесъобразно, брой екземпляри и, 
според случая — по места на 
местоназначение;

г) количества от всеки 
транспортиран вид в килограми тегло на 
продукта, разпределени по вид на 
представяне на продукта и, когато е 
целесъобразно, брой екземпляри и, 
според случая — по места на 
местоназначение;

Or. en

Изменение 800
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи на 
държавите членки могат да предоставят 
освобождаване от задължението, 
определено в параграф 1, ако 
продуктите от риболов се транспортират 
в пристанищната зона или на не повече 
от 20 километра от мястото на 
разтоварване на суша.

5. Компетентните органи на 
държавите членки могат да предоставят 
освобождаване от задължението, 
определено в параграф 1, ако 
продуктите от риболов се транспортират 
в пристанищната зона или на не повече 
от 60 километра от мястото на 
разтоварване на суша.

Or. en

Изменение 801
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Компетентните органи на 
държавите-членки могат да предоставят 
освобождаване от задължението, 
определено в параграф 1, ако 
продуктите от риболов се транспортират 
в пристанищната зона или на не повече 
от 20 километра от мястото на 
разтоварване на суша.

5. Компетентните органи на 
държавите-членки могат да предоставят 
освобождаване от задължението, 
определено в параграф 1, ако 
продуктите от риболов се транспортират 
в пристанищната зона или на не повече 
от 50 километра от мястото на 
разтоварване на суша.

Or. es

Изменение 802
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 5а (нов) 

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. Превозвачът е освободен от 
задължението, предвидено в 
настоящия член, ако документът за 
транспорт е заменен от копие на 
предвидената в член 23 декларация за 
разтоварване относно превозваните 
количества, или от всеки равностоен 
на нея документ, съдържащ 
информация на същото ниво.

Or. pt

Изменение 803
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 56
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 68 – параграф 6а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. Превозвачът се освобождава 
от задълженията по настоящия 
член, ако:
а) транспортният документ се 
замества с копие на декларацията от 
електронния риболовен дневник или 
на съответната декларация за 
разтоварване на транспортираните 
количества или всеки друг равностоен 
документ; и
б) тези документи съдържат 
същата информация, посочена в 
параграф 4.

Or. es

Изменение 804
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 57a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 71 – параграф 1 – буква a

Текст в сила Изменение

(57a) в член 71, параграф 1 буква а) се 
заменя със следното:

a) наблюдение на риболовни 
кораби от инспекционни кораби или 
наблюдателни въздухоплавателни 
средства,

„а) наблюдение на риболовни 
кораби от инспекционни кораби, 
наблюдателни въздухоплавателни 
средства или други средства за 
наблюдение; “

Or. en

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

Изменение 805
Роза Д'Амато
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 57a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 71 – параграф 3

Текст в сила Изменение

(57а) в член 71, параграф 3 се заменя 
със следното:

3. Ако наблюдението или 
откриването засягат риболовен кораб на 
друга държава-членка или на трета 
държава и информацията не съответства 
на никоя от информациите, до които 
крайбрежната държава-членка има 
достъп, и ако крайбрежната държава-
членка не е в състояние да предприеме 
по-нататъшни действия, тя записва 
своите заключения в доклад от 
наблюдението и предава този доклад без 
забавяне, по възможност по 
електронен път, на държавата-членка на 
знамето или на засегнатата трета 
държава. В случай на кораб от трета 
държава, докладът от наблюдението се 
изпраща също и на Комисията или на 
определения от нея орган.

„3. Ако наблюдението или 
откриването засягат риболовен кораб на 
друга държава-членка или на трета 
държава и информацията не съответства 
на никоя от информациите, до които 
крайбрежната държава-членка има 
достъп, и ако крайбрежната държава-
членка не е в състояние да предприеме 
по-нататъшни действия, тя записва 
своите заключения в доклад от 
наблюдението, чийто формат е 
еднакъв във всички държави от 
Съюза, и предава този доклад без 
забавяне, по електронен път, на 
държавата-членка на знамето или на 
засегнатата трета държава. В случай на 
кораб от трета държава, докладът от 
наблюдението се изпраща също и на 
Комисията или на определения от нея 
орган. “

Or. xm

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

Обосновка

С това изменение се цели да се измени разпоредба в рамките на съществуващия акт — 
член 71, параграф 3 — която не е посочена в предложението на Комисията.

Изменение 806
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 58
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 71 – параграф 5

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(58) В член 71, параграф 5 се заменя 
със следното:

(58) В член 71 параграф 5 се заличава 
следното:

„5. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя правила 
относно формата на доклада от 
надзора: Тези актове за изпълнение се 
приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 119, параграф 2.“

Or. pt

Изменение 807
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 59 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в съответствие с Договора 
се изготви програмата на Съюза за 
наблюдение с цел контрол, 
контролиращите наблюдатели на борда 
на риболовните кораби, определени от 
държавите членки, извършват 
мониторинг на съвместимостта на 
действията на риболовния кораб с 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. Те извършват 
всички задачи, предвидени в програмата 
за наблюдение, и по-специално записват 
риболовните дейности на кораба и 
преглеждат съответните документи.

1. Когато в съответствие с Договора 
се изготви програмата на Съюза за 
наблюдение с цел контрол, 
контролиращите наблюдатели на борда 
на риболовните кораби, определени от 
държавите членки, извършват 
мониторинг на съвместимостта на 
действията на риболовния кораб с 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството, с правилата, 
приложими във водите на третата 
държава членка, или в открито море, 
където корабът извършва дейност. Те 
извършват всички задачи, предвидени в 
програмата за наблюдение, и по-
специално записват риболовните 
дейности на кораба и преглеждат 
съответните документи.

Or. en
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Изменение 808
Манюел Бомпар, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 59 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 73 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато в съответствие с Договора 
се изготви програмата на Съюза за 
наблюдение с цел контрол, 
контролиращите наблюдатели на борда 
на риболовните кораби, определени от 
държавите членки, извършват 
мониторинг на съвместимостта на 
действията на риболовния кораб с 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството. Те извършват 
всички задачи, предвидени в програмата 
за наблюдение, и по-специално записват 
риболовните дейности на кораба и 
преглеждат съответните документи.

1. Когато в съответствие с Договора 
се изготви програмата на Съюза за 
наблюдение с цел контрол, 
контролиращите наблюдатели на борда 
на риболовните кораби, определени от 
държавите членки, извършват 
мониторинг на съвместимостта на 
действията на риболовния кораб с 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството, включително 
задълженията, свързани с 
техническите мерки и опазването на 
морската околна среда. Те извършват 
всички задачи, предвидени в програмата 
за наблюдение, и по-специално записват 
риболовните дейности на кораба и 
преглеждат съответните документи.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се възлага на наблюдателите на борда изричната мисия да 
гарантират спазването на техническите мерки от общата политика в областта на 
рибарството, които позволяват опазването на видовете, по-специално уязвимите 
видове, и опазването на морската околна среда.

Изменение 809
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 59 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 73 – параграф 2 – буква a
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Текст, предложен от Комисията Изменение

а) са сертифицирани и обучени от 
държавата членка да извършват 
задачите си;

а) са сертифицирани и обучени във 
връзка с правилата на общата 
политика в областта на рибарството 
и техническите мерки за опазването 
на риболовните ресурси и опазването 
на морските екосистеми от държавата 
членка да извършват задачите си;

Or. fr

Изменение 810
Манюел Бомпар, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 59 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 73 – параграф 2 – буква aа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) ползват се от редовни 
обучения, които им позволяват да се 
адаптират към измененията на 
европейската нормативна уредба;

Or. fr

Обосновка

Важно е да се гарантира, че контролиращите наблюдатели на борда на корабите са 
обучени, не само първоначално, но също така редовно, за да могат да се адаптират 
към развитието на европейската рамка за регламентиране на риболовните дейности. 
Тези обучения следва да бъдат налични, по-специално в областта на 
преразглеждането на приложимите технически мерки, чието добро прилагане 
наблюдателите следва да могат да проверяват.

Изменение 811
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 59 – буква ба (нова)
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 73 – параграф 5

Текст в сила Изменение

(ба) параграф 5 се заменя със 
следното:

5. Контролиращите наблюдатели 
изготвят доклад от наблюдението, по 
възможност в електронен формат, и 
незабавно го изпращат — като 
използват, ако се счете за необходимо, 
електронните средства за изпращане на 
информация на борда на риболовния 
кораб — на своите компетентни органи 
и на компетентните органи на 
държавата-членка на знамето. 
Държавите-членки въвеждат доклада в 
базата данни, посочена в член 78.

„5. Контролиращите наблюдатели 
изготвят доклад от наблюдението в 
електронен формат и незабавно го 
изпращат — като използват, ако се счете 
за необходимо, електронните средства 
за изпращане на информация на борда 
на риболовния кораб — на своите 
компетентни органи и на компетентните 
органи на държавата членка на знамето. 
Държавите-членки въвеждат доклада в 
базата данни, посочена в член 78. “

Or. xm

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

Обосновка

С това изменение се цели да се измени разпоредба в рамките на съществуващия акт — 
член 73, параграф 5 — която не е посочена в предложението на Комисията.

Изменение 812
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 59 – буква ба (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 73 – параграф 6

Текст в сила Изменение

ба) Член 73, параграф 6 се изменя, 
както следва:

6. Ако в доклада от наблюдението 
се посочва, че наблюдаваният кораб 
извършва риболовни дейности в 
нарушение на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 

6. Ако в доклада от наблюдението 
се посочва, че наблюдаваният кораб 
извършва риболовни дейности в 
нарушение на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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компетентните органи, посочени в 
параграф 4, предприемат подходящи 
действия за разследване на случая.

правилата, приложими във водите на 
третата държава членка, или в 
открито море, където корабът 
извършва дейност, компетентните 
органи, посочени в параграф 4, 
предприемат подходящи действия за 
разследване на случая. “

Or. en

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

Изменение 813
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 59 – буква бб (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 73 – параграф 8

Текст в сила Изменение

бб) параграф 8 се заменя със 
следното:

8. Всички разноски, породени от 
дейността на контролиращите 
наблюдатели по настоящия член, се 
поемат от държавите-членки на знамето. 
Държавите-членки могат да 
прехвърлят тези разноски, напълно 
или частично, върху операторите на 
риболовните кораби, плаващи под 
тяхно знаме и участващи в 
съответните риболовни дейности.

„8. Всички разноски, породени от 
дейността на контролиращите 
наблюдатели по настоящия член, се 
поемат от държавите членки на знамето. 
“

Or. xm

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

Обосновка

С това изменение се цели да се измени разпоредба в рамките на съществуващия акт — 
член 3, параграф 8 — която не е посочена в предложението на Комисията.
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Изменение 814
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 59 – буква в
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 73 – параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

a) идентификацията на 
риболовните кораби за програмата на 
Съюза за наблюдение с цел контрол;
б) формата и съдържанието на 
докладите на наблюдателите;
в) комуникационната система на 
контролиращите наблюдатели;
г) правилата относно 
сигурността на контролиращите 
наблюдатели на корабите;
д) мерките за гарантиране на 
независимостта на контролиращите 
наблюдатели, включително 
условията на възнаграждението им;
е) задълженията на 
контролиращите наблюдатели, 
включително в случай на подозрения 
за тежки нарушения.“

Or. pt

Изменение 815
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 59 – буква в
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 73 – параграф 9 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

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

Or. pt

Изменение 816
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 59 – буква в
 Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 73 – параграф 9 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) формата и съдържанието на 
докладите на наблюдателите;

б) формата, която е еднаква за 
всички държави от Съюза, и 
съдържанието на докладите на 
наблюдателите;

Or. it

Изменение 817
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Тези длъжностни лица 
изпълняват своите задължения в 
съответствие със законите на Съюза. Те 
подготвят и провеждат 
недискриминиращи инспекции по море, 
в пристанища, по време на транспорт, в 
преработвателни помещения и по 
веригата на доставка на продуктите от 

2. Тези длъжностни лица 
изпълняват своите задължения в 
съответствие със законите на Съюза. Те 
подготвят и провеждат 
недискриминиращи инспекции по море, 
по бреговата линия, в пристанища, по 
време на транспорт, в преработвателни 
помещения и по веригата на доставка на 
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риболов. продуктите от риболов.

Or. en

Изменение 818
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) редовността на продуктите от 
рибарство — намиращи се на борда, 
складирани, превозвани, 
трансбордирани, прехвърляни, 
разтоварвани, преработвани или 
предлагани на пазара — и точността на 
свързаната с него документация или на 
електронните съобщения, отнасящи се 
до тях;

a) редовността на изхвърлените 
продукти от рибарство — намиращи се 
на борда, складирани, превозвани, 
трансбордирани, прехвърляни, 
разтоварвани, преработвани или 
предлагани на пазара — и точността на 
свързаната с него документация или на 
електронните съобщения, отнасящи се 
до тях;

Or. en

Обосновка

Тъй като описанието обхваща и съответствието на дейностите с правилата на 
ОПОР, изхвърлянето също трябва да бъде обхватното съгласно разпоредбите на 
съответния план за изхвърляне на улов.

Изменение 819
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) редовността на продуктите от 
рибарство — намиращи се на борда, 

a) редовността на уловените 
продукти от рибарство — намиращи се 
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складирани, превозвани, 
трансбордирани, прехвърляни, 
разтоварвани, преработвани или 
предлагани на пазара — и точността на 
свързаната с него документация или на 
електронните съобщения, отнасящи се 
до тях;

на борда, складирани, превозвани, 
трансбордирани, прехвърляни, 
разтоварвани, преработвани или 
предлагани на пазара — и точността на 
свързаната с него документация или на 
електронните съобщения, отнасящи се 
до тях;

Or. en

Изменение 820
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) редовността на риболовните 
уреди, използвани за целевите видове и 
за улова, задържан на борда, и на 
оборудването за намиране на риболовни 
уреди съгласно член 48;

б) редовността на риболовните 
уреди, използвани за целевите и 
случайно уловените видове, за улова, 
задържан на борда, и на оборудването за 
намиране на риболовни уреди съгласно 
член 48;

Or. en

Изменение 821
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) обозначенията на риболовните 
кораби и уреди;

г) обозначенията и 
идентификацията на риболовните 
кораби и уреди;

Or. en
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Изменение 822
Манюел Бомпар, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 3 – параграф 3 – буква да (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) спазването на задълженията, 
свързани с техническите мерки от 
общата политика в областта на 
рибарството, включително мерките, 
свързани с намаляването на 
случайния улов на уязвими видове;

Or. fr

Обосновка

Техническите мерки представляват основен аспект на общата политика в областта 
на рибарството, по-специално в областта на опазването на рибните ресурси от 
прекомерната експлоатация. По-специално мерките относно намаляването на 
случайния улов на уязвими видове са важни поради нестабилното положение на тези 
видове. Необходимо е да се направи приоритетен контролът на спазването на тези 
мерки в рамките на мандата на наблюдателите на борда.

Изменение 823
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение и други 
електронни устройства за 
наблюдение;

заличава се

Or. fr
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Изменение 824
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение и други 
електронни устройства за 
наблюдение;

заличава се

Or. pt

Изменение 825
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение и други 
електронни устройства за наблюдение;

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение, когато е 
приложимо, и други електронни 
устройства за наблюдение, като пълно 
документиране на риболова, когато 
това е допустимо;

Or. en

Обосновка

Използването на технологията за вътрешни системи за видеонаблюдение ще бъде 
само на доброволна основа или временно на задължителна основа за корабите, които 
са разработили профил с висок процент на несъответствие.
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Изменение 826
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение и други 
електронни устройства за наблюдение;

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение, когато 
това е приложимо съгласно член 25а, 
и други електронни устройства за 
наблюдение;

Or. it

Изменение 827
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение и други 
електронни устройства за наблюдение;

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение и други 
електронни устройства за наблюдение, 
където е целесъобразно;

Or. es

Изменение 828
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква е
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Текст, предложен от Комисията Изменение

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение и други 
електронни устройства за наблюдение;

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение и, когато 
е приложимо, други електронни 
устройства за наблюдение;

Or. es

Изменение 829
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) Използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение и други 
електронни устройства за наблюдение;

е) Използването на електронните 
устройства за наблюдение;

Or. it

Изменение 830
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение и други 
електронни устройства за наблюдение;

е) използването на електронни 
устройства за наблюдение;

Or. en

Обосновка

Вътрешните системи за видеонаблюдение са само тези на електронните устройства 
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за наблюдение, които могат да се използват на борда за целите на наблюдението.

Изменение 831
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) спазването на техническите 
мерки за опазване на рибните ресурси и 
морските екосистеми.

ж) спазването на приложимите 
технически мерки за опазване на 
рибните ресурси и морските 
екосистеми.

Or. en

Обосновка

Използването на технологията за вътрешни системи за видеонаблюдение ще бъде 
само на доброволна основа или временно на задължителна основа за корабите, които 
са разработили профил с висок процент на несъответствие.

Изменение 832
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) спазването на техническите 
мерки за опазване на рибните ресурси и 
морските екосистеми.

ж) спазването на приложимите 
технически мерки за опазване на 
рибните ресурси и морските 
екосистеми.

Or. es
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Изменение 833
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Длъжностните лица имат право 
да проверяват всички подлежащи на 
инспекция зони, палуби и помещения. 
Те могат да контролират също улова, 
преработен или непреработен, 
мрежите или другите риболовни 
уреди, оборудването, контейнерите и 
пакетите с риба или продукти от 
риболов, както и всички свързани с това 
документи или електронни съобщения, 
които счетат за необходими за 
проверката на спазването на правилата 
на общата политика в областта на 
рибарството. Те имат възможност също 
да разпитват лица, за които се 
предполага, че имат информация по 
въпроси, предмет на инспекцията.

4. Длъжностните лица имат право 
да проверяват всички подлежащи на 
инспекция зони, палуби и помещения. 
Те могат да контролират също улова, 
преработен или непреработен, 
използваните риболовни уреди и на 
борда, оборудването, контейнерите и 
пакетите с риба или продукти от 
риболов, както и всички свързани с това 
документи или електронни съобщения, 
които счетат за необходими за 
проверката на спазването на правилата 
на общата политика в областта на 
рибарството. Те имат възможност също 
да разпитват лица, за които се 
предполага, че имат информация по 
въпроси, предмет на инспекцията.

Or. en

Изменение 834
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Длъжностните лица имат 
право да събират копия от всеки 
свързан документ или електронен 
запис, на хартия или цифрова форма, 
както и фотодокументация на 
проучените видове, риболовни уреди, 
оборудване, контейнери и пакети с 
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риба или продукти от риболов, която 
следва да бъде приложена към доклада 
от инспекцията, както е определено в 
член 76.

Or. en

Изменение 835
Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Инспекторите получават 
необходимото обучение, за да 
извършват разпределените им задачи, 
и са снабдени с необходимите 
инструменти, за да извършват 
инспекциите.

Or. es

Обосновка

Инспекторите на ЕС трябва да получават необходимото обучение, за да могат да 
извършват възлаганите им задачи съгласно настоящия регламенти и националните 
разпоредби за неговото прилагане. Те трябва да са напълно осведомени за 
приложимите правила и как да проверяват дали тези правила се прилагат правилно. 
Ето защо на тях трябва да им бъдат предоставени необходимите инструменти, за 
да могат да проверяват спазването на тези правила, като устройства за измерване 
на размера на мрежите.

Изменение 836
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 5
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Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Длъжностните лица провеждат 
инспекциите по начин, причиняващ 
възможно най-малко пречки или 
неудобства за кораба или транспортното 
средство и неговите дейности, както и за 
съхраняването, преработката и 
предлагането на пазара на улова. 
Доколкото е възможно, те 
предотвратяват увреждането на улова 
по време на инспекцията.

5. Длъжностните лица провеждат 
инспекциите по начин, причиняващ 
възможно най-малко пречки или 
неудобства за кораба или транспортното 
средство и неговите дейности, както и за 
съхраняването, преработката и 
предлагането на пазара на улова, за да 
се предотврати увреждането на улова 
по време на инспекцията.

Or. it

Обосновка

Без да се засяга пълното и свободно провеждане на инспекции се счита, че те по 
никакъв начин не трябва да влияят на оптималното запазване на рибните продукти.

Изменение 837
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с 
цел определяне на специални правила 
за извършване на инспекции: Тези 
правила може да се отнасят до:

заличава се

а) упълномощаването и 
квалификацията на длъжностните 
лица, отговарящи за провеждането 
на инспекции в открито море или на 
сушата;
б) приемането от държавите 
членки на основан на риска подход за 
избор на обекти за инспектиране;
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в) координирането на контролни 
инспекции и дейностите по 
правоприлагането в държавите 
членки;
г) задълженията на 
длъжностните лица при 
подготовката на инспекция;
д) задълженията на 
длъжностните лица, упълномощени 
да извършват инспекции;
е) задълженията на държавите 
членки, Комисията и Европейската 
агенция за контрол на рибарството 
във връзка с извършването на 
инспекции;
ж) инспекциите по море и на 
пристанища, при транспортиране и 
на пазара.

Or. fr

Изменение 838
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с 
цел определяне на специални правила 
за извършване на инспекции: Тези 
правила може да се отнасят до:

заличава се

a) упълномощаването и 
квалификацията на длъжностните 
лица, отговарящи за провеждането 
на инспекции в открито море или на 
сушата;
б) приемането от държавите 
членки на основан на риска подход за 
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избор на обекти за инспектиране;
в) координирането на контролни 
инспекции и дейностите по 
правоприлагането в държавите 
членки;
г) задълженията на 
длъжностните лица при 
подготовката на инспекция;
д) задълженията на 
длъжностните лица, упълномощени 
да извършват инспекции;
е) задълженията на държавите 
членки, Комисията и Европейската 
агенция за контрол на рибарството 
във връзка с извършването на 
инспекции;
ж) инспекциите по море и на 
пристанища, при транспортиране и 
на пазара.

Or. pt

Изменение 839
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с 
цел определяне на специални правила 
за извършване на инспекции. Тези 
правила може да се отнасят до:

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

Or. pt

Изменение 840
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 74 – параграф 6 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) инспекциите по море и на 
пристанища, при транспортиране и на 
пазара.

ж) инспекциите по море, по 
бреговата линия и на пристанища, при 
транспортиране и на пазара.

Or. en

Изменение 841
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторът и капитанът 
сътрудничат на длъжностните лица при 
изпълнението на задълженията им. Те 
улесняват безопасния достъп до кораба, 
транспортното средство или 
помещението, където продуктите от 
риболов се съхраняват, преработват или 
предлагат. Той гарантира безопасността 
на длъжностните лица и не им пречи, не 
ги заплашва или възпрепятства при 
изпълнение на задълженията им.

1. Операторът и капитанът 
сътрудничат на длъжностните лица при 
изпълнението на задълженията им. Те 
улесняват безопасния достъп до кораба, 
трюмовете на кораба, транспортното 
средство, контейнерите или 
помещенията за съхранение, където 
продуктите от риболов се съхраняват, 
преработват или предлагат, или 
съоръженията, където риболовните 
уреди се съхраняват или ремонтират. 
Той гарантира безопасността на 
длъжностните лица и не им пречи, не ги 
заплашва или възпрепятства при 
изпълнение на задълженията им.

Or. en

Изменение 842
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 75 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Операторът и капитанът 
сътрудничат на длъжностните лица при 
изпълнението на задълженията им. Те 
улесняват безопасния достъп до кораба, 
транспортното средство или 
помещението, където продуктите от 
риболов се съхраняват, преработват или 
предлагат. Те гарантират безопасността 
на длъжностните лица и не им пречат, 
не ги заплашват или възпрепятстват 
при изпълнение на задълженията им.

1. Операторът и капитанът 
сътрудничат на длъжностните лица при 
изпълнението на задълженията им. Те 
улесняват безопасния достъп до кораба, 
транспортното средство или 
помещението, където продуктите от 
риболов се съхраняват, преработват или 
предлагат. Те гарантират безопасността 
на длъжностните лица при изпълнение 
на задълженията им.

Or. it

Изменение 843
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
относно задълженията на 
операторите и капитаните по време 
на инспекции.

заличава се

Or. fr

Изменение 844
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 75 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
относно задълженията на 
операторите и капитаните по време 
на инспекции.

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

Or. pt

Изменение 845
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 76 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Длъжностните лица изготвят доклад 
след всяка инспекция и го предават на 
своите компетентни органи. Данните от 
доклада се записват и изпращат по 
електронен път. При инспекция на 
риболовен кораб, плаващ под знамето 
на друга държава членка, до държавата 
членка на знамето без забавяне се 
изпраща копие от доклада от 
инспекцията по електронен път.

Длъжностните лица изготвят доклад 
след всяка инспекция въз основа на 
електронен формуляр, който съдържа 
същата информация за всички 
държави членки, и го предават на 
своите компетентни органи, 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството, оператора и капитана. 
Държавите членки могат да 
включват допълнителна информация 
отвъд включената в единния 
електронен формат. Данните от 
доклада се записват и изпращат по 
електронен път. При инспекция на 
риболовен кораб, плаващ под знамето 
на друга държава членка, до държавата 
членка на знамето без забавяне се 
изпраща копие от доклада от 
инспекцията по електронен път.

Or. es
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Изменение 846
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 76 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Длъжностните лица изготвят доклад 
след всяка инспекция и го предават на 
своите компетентни органи. Данните от 
доклада се записват и изпращат по 
електронен път. При инспекция на 
риболовен кораб, плаващ под знамето 
на друга държава членка, до държавата 
членка на знамето без забавяне се 
изпраща копие от доклада от 
инспекцията по електронен път.

Длъжностните лица изготвят доклад 
след всяка инспекция, чийто формат е 
еднакъв за всички държави от Съюза, 
и го предават на своите компетентни 
органи и на оператора или капитана. 
Данните от доклада се записват и 
изпращат по електронен път. При 
инспекция на риболовен кораб, плаващ 
под знамето на друга държава членка, 
до държавата членка на знамето без 
забавяне се изпраща копие от доклада от 
инспекцията по електронен път.

Or. it

Изменение 847
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 76 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Длъжностните лица изготвят доклад 
след всяка инспекция и го предават на 
своите компетентни органи. Данните от 
доклада се записват и изпращат по 
електронен път. При инспекция на 
риболовен кораб, плаващ под знамето 
на друга държава членка, до държавата 
членка на знамето без забавяне се 
изпраща копие от доклада от 
инспекцията по електронен път.

Длъжностните лица изготвят доклад 
след всяка инспекция и го предават без 
забавяне на своите компетентни органи. 
Данните от доклада се записват и 
изпращат по електронен път. При 
инспекция на риболовен кораб, плаващ 
под знамето на друга държава членка, 
до държавата членка на знамето без 
забавяне се изпраща копие от доклада от 
инспекцията по електронен път.
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Or. en

Изменение 848
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 76 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на инспекция на риболовен 
кораб, плаващ под знамето на трета 
държава, копие от доклада от 
инспекцията се изпраща по електронен 
път и без забавяне на компетентните 
органи на съответната трета държава и 
на Комисията в случай на установени 
тежки нарушения.

В случай на инспекция на риболовен 
кораб, плаващ под знамето на трета 
държава, копие от доклада от 
инспекцията се изпраща по електронен 
път и без забавяне на компетентните 
органи на съответната трета държава, 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството, оператора и капитана 
и на Комисията в случай на установени 
тежки нарушения.

Or. es

Изменение 849
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 76 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на инспекция, проведена във 
водите или на пристанища под 
юрисдикцията на друга държава 
членка, а не на инспектиращата 
държава членка или на трета 
държава членка съгласно 
международните споразумения, копие 
от доклада от инспекцията се 
изпраща по електронен път и без 
забавяне на съответната държава 

заличава се
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членка или трета държава.

Or. pt

Изменение 850
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 76 – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

В случай на инспекция, проведена във 
водите или на пристанища под 
юрисдикцията на друга държава членка, 
а не на инспектиращата държава членка 
или на трета държава членка съгласно 
международните споразумения, копие 
от доклада от инспекцията се изпраща 
по електронен път и без забавяне на 
съответната държава членка или трета 
държава.

В случай на инспекция, проведена във 
водите или на пристанища под 
юрисдикцията на друга държава членка, 
а не на инспектиращата държава членка 
или на трета държава членка съгласно 
международните споразумения, копие 
от доклада от инспекцията се изпраща 
по електронен път и без забавяне на 
съответната държава членка или трета 
държава и Европейската агенция за 
контрол на рибарството, оператора 
и капитана.

Or. es

Изменение 851
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 76 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Копие от доклада от 
инспекцията се изпраща възможно 
най-бързо на оператора или на 
капитана и при всички случаи не по-
късно от 15 работни дни след 

заличава се
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приключване на инспекцията.

Or. it

Изменение 852
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 76 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Копие от доклада от инспекцията 
се изпраща възможно най-бързо на 
оператора или на капитана и при всички 
случаи не по-късно от 15 работни дни 
след приключване на инспекцията.

3. Копие от доклада от инспекцията 
се изпраща, за предпочитане по 
електронен път, възможно най-бързо 
на оператора или на капитана и при 
всички случаи не по-късно от 
15 работни дни след приключване на 
инспекцията.

Or. en

Изменение 853
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 76 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя общи правила за 
минималния формат и съдържание на 
докладите от инспекции, 
попълването на тези доклади и 
изпращането им. Тези актове за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 119, параграф 2.

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

Изменение 854
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 77 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Допустимост на докладите от инспекция 
и наблюдение

Допустимост на докладите от 
инспекция;

Or. pt

Изменение 855
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 77 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Докладите от инспекция и наблюдение, 
изготвени от инспектори на Съюза, от 
длъжностни лица на друга държава 
членка или от длъжностни лица на 
Комисията, или от компетентни органи 
на трета държава, представляват 
допустими доказателства за нуждите на 
административни или съдебни 
производства на всяка държава членка. 
За установяването на фактите те се 
третират по същия начин като 
докладите от инспекция и наблюдение 
на държавите членки.

Докладите от инспекция, изготвени от 
инспектори на Съюза, от длъжностни 
лица на друга държава членка или от 
компетентни органи на трета държава, 
представляват допустими доказателства 
за нуждите на административни или 
съдебни производства на всяка държава 
членка. За установяването на фактите те 
се третират по същия начин като 
докладите от инспекция на държавите 
членки.

Or. pt
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Изменение 856
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 78 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки създават и 
актуализират електронни бази данни, в 
които качват всички доклади от 
инспекции и надзор за риболовните 
кораби, плаващи под тяхното знаме, 
изготвени от техни длъжностни лица 
или длъжностни лица на други държави 
членки, или длъжностни лица на трети 
държави, както и други доклади от 
инспекции и надзор, изготвени от техни 
длъжностни лица.

1. Държавите членки създават и 
актуализират публични електронни бази 
данни, в които качват всички доклади от 
инспекции и надзор за риболовните 
кораби, плаващи под тяхното знаме, 
изготвени от техни длъжностни лица 
или длъжностни лица на други държави 
членки, или длъжностни лица на трети 
държави, както и други доклади от 
инспекции и надзор, изготвени от техни 
длъжностни лица.

Or. en

Изменение 857
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 78 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да определя 
подробни правила относно работата 
на електронните бази данни. Тези 
актове за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

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

Or. pt
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Изменение 858
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Без да се засяга основната 
отговорност на крайбрежните държави 
членки, инспекторите на Съюза могат да 
извършват инспекции в съответствие с 
настоящия регламент на територията на 
държавите членки и във водите на 
Съюза, както и на риболовни кораби на 
Съюза извън водите на Съюза.

2. Без да се засяга основната 
отговорност на крайбрежните държави 
членки, инспекторите на Съюза могат да 
извършват инспекции в съответствие с 
настоящия регламент на територията и в 
изключителната икономическа зона 
(ИИЗ) на държавите членки и във 
водите на Съюза, както и на риболовни 
кораби на знамето на държавите 
членки извън водите на Съюза след 
предварително съобщаване и 
предоставяне на разрешение от 
държавата членка, чиято 
територия, ИИЗ или риболовни 
кораби са предмет на инспекцията.

Or. pt

Изменение 859
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Инспекторите на Съюза 
докладват на органите на държавата 
членка или на Европейската комисия 
за несъответстващи риболовни 
дейности от риболовни кораби, 
плаващи в международни води под 
знамето на трета държава, при 
спазване на предписания и/или 
препоръки, издадени от 
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международен орган на регионално 
ниво.

Or. it

Изменение 860
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 3 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(ба) докладване до Комисията и до 
Агенцията за дейности, извършвани в 
международни води от риболовни 
кораби на трети страни, ако 
инспекторите на Съюза подозират, че 
дейностите не съответстват на 
приложимите мерки за опазване и 
управление, приети от регионалните 
организации за управление на 
риболова.

Or. it

Изменение 861
Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 3 – буква бa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) обучението на инспектори по 
рибарство на трети държави, които 
оказват подкрепа при мониторинга на 
корабите на ЕС, които извършват 
дейност извън ЕС.

Or. es
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Обосновка

Корабите на ЕС, които извършват дейност извън водите на ЕС, често се проверяват 
от инспектори от трети държави, които трябва да са осведомени за приложимите 
правила на ЕС. Инспекторите на ЕС следва също така да могат да обучават 
инспекторите от тези трети държави, в които корабите на ЕС извършват дейност.

Изменение 862
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 4 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За осъществяване на техните 
задачи и при спазване на параграф 5, 
инспекторите на Съюза имат незабавно 
достъп до:

4. За осъществяване на техните 
задачи и при спазване на параграфи 2 и 
5, инспекторите на Съюза имат достъп 
до:

Or. pt

Изменение 863
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цялата информация и 
документите, необходими за 
осъществяване на техните задачи, по-
специално риболовните дневници, 
лицензите за риболов, сертификатите за 
мощността на двигателя, данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение, декларациите за 
разтоварване, сертификатите за улов, 
декларациите за трансбордиране, 
документите за продажба и други 

б) цялата информация и 
документите, необходими за 
осъществяване на техните задачи, по-
специално риболовните дневници, 
лицензите за риболов, сертификатите за 
мощността на двигателя, данните от 
електронните устройства за 
наблюдение, декларациите за 
разтоварване, сертификатите за улов, 
декларациите за трансбордиране, 
документите за продажба и други 
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свързани документи и информация; свързани документи и информация;

Or. en

Обосновка

Вътрешните системи за видеонаблюдение са само един тип електронни устройства 
за наблюдение, които могат да се използват на борда за целите на наблюдението.

Изменение 864
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цялата информация и 
документите, необходими за 
осъществяване на техните задачи, по-
специално риболовните дневници, 
лицензите за риболов, сертификатите за 
мощността на двигателя, данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение, декларациите за 
разтоварване, сертификатите за улов, 
декларациите за трансбордиране, 
документите за продажба и други 
свързани документи и информация;

б) цялата информация и 
документите, необходими за 
осъществяване на техните задачи, по-
специално риболовните дневници, 
лицензите за риболов, сертификатите за 
мощността на двигателя, декларациите 
за разтоварване, сертификатите за улов, 
декларациите за трансбордиране, 
документите за продажба и други 
свързани документи и информация;

Or. it

Изменение 865
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цялата информация и б) цялата информация и 
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документите, необходими за 
осъществяване на техните задачи, по-
специално риболовните дневници, 
лицензите за риболов, сертификатите за 
мощността на двигателя, данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение, декларациите за 
разтоварване, сертификатите за улов, 
декларациите за трансбордиране, 
документите за продажба и други 
свързани документи и информация;

документите, необходими за 
осъществяване на техните задачи, по-
специално риболовните дневници, 
лицензите за риболов, сертификатите за 
мощността на двигателя, декларациите 
за разтоварване, сертификатите за улов, 
декларациите за трансбордиране, 
документите за продажба и други 
свързани документи и информация;

Or. fr

Изменение 866
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 4 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) цялата информация и 
документите, необходими за 
осъществяване на техните задачи, по-
специално риболовните дневници, 
лицензите за риболов, сертификатите за 
мощността на двигателя, данните от 
вътрешните системи за 
видеонаблюдение, декларациите за 
разтоварване, сертификатите за улов, 
декларациите за трансбордиране, 
документите за продажба и други 
свързани документи и информация;

б) цялата информация и 
документите, необходими за 
осъществяване на техните задачи, по-
специално риболовните дневници, 
лицензите за риболов, сертификатите за 
мощността на двигателя, декларациите 
за разтоварване, сертификатите за улов, 
декларациите за трансбордиране, 
документите за продажба и други 
свързани документи и информация;

Or. pt

Изменение 867
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4a. Инспекторите на Съюза имат 
право да събират копия от всеки 
свързан документ или електронен 
запис, на хартия или цифрова форма, 
както и фотодокументация на 
проучените видове, риболовни уреди, 
оборудване, контейнери и пакети с 
риба или продукти от риболов, която 
следва да бъде приложена към доклада 
на инспекторите на Съюза.

Or. en

Изменение 868
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 6а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

6а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а 
относно правомощията и 
задълженията на инспекторите на 
Съюза.

Or. it

Изменение 869
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 6а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

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

Or. pt

Изменение 870
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

a) уведомлението от 
инспекторите на Съюза до 
Агенцията;
б) приемането и поддържането 
на списък с инспектори на Съюза;
в) уведомлението от 
инспекторите на Съюза до 
регионалните организации за 
управление на рибарството;
г) правомощията и 
задълженията на инспекторите на 
Съюза;
д) докладите на инспекторите на 
Съюза;
е) последващите действия от 
докладите на инспекторите на 
Съюза.
Тези актове за изпълнение се приемат 
в съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“
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Or. pt

Изменение 871
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 60
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 79 – параграф 7 – алинея 1 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) правомощията и 
задълженията на инспекторите на 
Съюза;

заличава се

Or. it

Изменение 872
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 61
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 80 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

(61) В член 80 параграф 4 се заменя, 
както следва:

заличава се

4. Всяка държава членка има 
право да инспектира риболовни 
кораби на Съюза, плаващи под 
нейното собствено знаме или под 
знамето на друга държава членка във 
води на трети държави в 
съответствие с международните 
споразумения.

Or. pt

Изменение 873
Жуан Ферейра
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 61a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 80

Текст в сила Изменение

(61a) Член 80 се заменя със следното:
Член 80 „Член 80

Инспекции на риболовни кораби извън 
водите на инспектиращата държава 
членка

Инспекции на риболовни кораби извън 
водите на инспектиращата държава 
членка

1. Без да се засяга основната 
отговорност на крайбрежната държава 
членка, дадена държава членка може да 
инспектира риболовни кораби, плаващи 
под нейно знаме, във всички води на 
Съюза, които не са под суверенитета на 
друга държава членка.

1. Без да се засяга основната 
отговорност на крайбрежната държава 
членка и с разрешение от нейна 
страна, дадена държава членка може да 
инспектира риболовни кораби, плаващи 
под нейно знаме, във всички води на 
Съюза, които не са под суверенитета на 
друга държава членка.

2. Държава членка може да 
извършва инспекции на риболовни 
кораби на друга държава членка в 
съответствие с настоящия регламент, 
във връзка с риболовни дейности във 
всички води на Съюза, които не са под 
суверенитета на друга държава членка:

2. Държава членка може да 
извършва инспекции на риболовни 
кораби на друга държава членка в 
съответствие с настоящия регламент, 
във връзка с риболовни дейности във 
всички води на Съюза, които не са под 
суверенитета на друга държава членка:

a) след като е получила разрешение 
от заинтересованата крайбрежна 
държава членка, или

a) след като е получила разрешение 
от заинтересованата крайбрежна 
държава членка, или 

б) когато са приети специални 
програми за контрол и инспекции в 
съответствие с член 95.

б) когато са приети специални 
програми за контрол и инспекции в 
съответствие с член 95.

3. Всяка държава членка има право 
да инспектира риболовни кораби на 
Съюза, плаващи под знамето на друга 
държава членка в международни води.

3. Всяка държава членка може да 
инспектира риболовни кораби на 
Общността, плаващи под знамето на 
друга държава членка, с разрешение от 
нейна страна и в съответствие с 
международното морско право, в 
международни води.

4. Всяка държава членка може да 
инспектира риболовни кораби на 
Съюза, плаващи под нейното собствено 
знаме или под знамето на друга държава 

4. Държавите членки могат, 
съгласно международните 
споразумения, да инспектират 
риболовни кораби на Съюза, плаващи 
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членка във води на трети държави в 
съответствие с международните 
споразумения.

под нейното собствено знаме или под 
знамето на друга държава членка, с 
разрешение от нейна страна и в 
съответствие с международното 
морско право, във води или 
пристанища на трети държави.

5. Държавите членки назначават 
компетентния орган, който ще действа 
като контактна точка за целите на 
настоящия член. Контактната точка на 
държавите членки е на разположение 
денонощно.

5. Държавите членки назначават 
компетентния орган, който ще действа 
като контактна точка за целите на 
настоящия член. Контактната точка на 
държавите членки е на разположение 
денонощно.

Or. pt

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&from=PT)

Изменение 874
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 66
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 85 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засяга член 72, член 83, 
параграф 2 и член 86, компетентна 
държава членка незабавно извършва 
разследване в случай на нарушение, 
установено в хода на инспекция на 
нейно длъжностно лице, длъжностни 
лица на държави членки, инспектори 
на Съюза или длъжностни лица на 
трети държави, или в случай че важни 
информация или данни дават основание 
на компетентните органи на държавите 
членки на предполагат, че е извършено 
нарушение на правилата на общата 
политика в областта на рибарството.

1. Без да се засяга член 72, член 83, 
параграф 2 и член 86, компетентна 
държава членка незабавно извършва 
разследване в случай на нарушение, 
установено в хода на инспекция на 
нейно длъжностно лице, длъжностни 
лица на държави членки или от 
инспекторите на Съюза, или в случай 
че важни информация или данни дават 
основание на компетентните органи на 
държавите членки на предполагат, че е 
извършено нарушение на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството.

Or. it



PE650.705v01-00 120/186 AM\1204725BG.docx

BG

Обосновка

Фактът, че служителите на трети страни могат да проверяват европейските 
плавателни съдове, а обратното не е възможно, представлява разлика в третирането 
на риболовните кораби на ЕС.

Изменение 875
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 66
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 85 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Държавите членки незабавно 
предприемат мерки, както е 
предвидено в член 91.

заличава се

Or. pt

Изменение 876
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 67
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 87

Текст, предложен от Комисията Изменение

(67) Член 87 се заличава. заличава се

Or. pt

Изменение 877
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 68
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 88 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(68) Член 88 се заменя със следното: заличава се
„Член 88
Коригиращи мерки при липса на 
производство от страна на 
държавата членка на разтоварване 
или трансбордиране
1. Ако държавата членка на 
разтоварване или трансбордиране не е 
държавата членка на знамето и 
нейните компетентни органи не 
предприемат подходящи мерки срещу 
носещите отговорност физически 
или юридически лица или не 
прехвърлят производството в 
съответствие с член 86, 
количествата риба, уловени, 
разтоварени или трансбордирани в 
нарушение на правилата на общата 
политика в областта на 
рибарството, могат да бъдат 
приспаднати от квотата, отпусната 
на държавата членка на разтоварване 
или трансбордиране.
2. След консултация с държавата 
членка на знамето или държавата 
членка на разтоварване или 
трансбордиране, посредством актове 
за изпълнение, Комисията определя 
количествата риба, които да се 
приспаднат от квотата на 
държавата членка на разтоварване 
или трансбордиране, след като 
Комисията се е консултирала със 
съответните две държави членки.
3. Ако държавата членка на 
разтоварване или трансбордиране 
вече не разполага със съответната 
квота, се прилага член 37. За тази цел 
количествата риба, уловена, 
изхвърлена, разтоварена или 
трансбордирана в нарушение на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството, се 
приемат за равностойни на щетите, 



PE650.705v01-00 122/186 AM\1204725BG.docx

BG

понесени от държавата членка на 
знамето, както е упоменато в 
горепосочения член.“

Or. pt

Изменение 878
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 68
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 88 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако държавата членка на 
разтоварване или трансбордиране не е 
държавата членка на знамето и нейните 
компетентни органи не предприемат 
подходящи мерки срещу носещите 
отговорност физически или юридически 
лица или не прехвърлят производството 
в съответствие с член 86, количествата 
риба, уловени, разтоварени или 
трансбордирани в нарушение на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството, могат да бъдат 
приспаднати от квотата, отпусната на 
държавата членка на разтоварване или 
трансбордиране.

1. Ако държавата членка на 
разтоварване или трансбордиране не е 
държавата членка на знамето и нейните 
компетентни органи не предприемат 
подходящи мерки срещу носещите 
отговорност физически или юридически 
лица или не прехвърлят производството 
в съответствие с член 86, количествата 
риба, уловени, изхвърлени, разтоварени 
или трансбордирани в нарушение на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството, могат да бъдат 
приспаднати от квотата, отпусната на 
държавата членка на разтоварване или 
трансбордиране.

Or. en

Изменение 879
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 68
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 88 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако държавата членка на 1. Ако държавата членка на 
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разтоварване или трансбордиране не е 
държавата членка на знамето и нейните 
компетентни органи не предприемат 
подходящи мерки срещу носещите 
отговорност физически или юридически 
лица или не прехвърлят производството 
в съответствие с член 86, количествата 
риба, уловени, разтоварени или 
трансбордирани в нарушение на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството, могат да 
бъдат приспаднати от квотата, 
отпусната на държавата членка на 
разтоварване или трансбордиране.

разтоварване или трансбордиране не е 
държавата членка на знамето и нейните 
компетентни органи не предприемат 
подходящи мерки срещу носещите 
отговорност физически или юридически 
лица или не прехвърлят производството 
в съответствие с член 86, количествата 
риба, уловени, разтоварени или 
трансбордирани в нарушение на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството, се приспадат 
от квотата, отпусната на държавата 
членка на разтоварване или 
трансбордиране.

Or. en

Изменение 880
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 68
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След консултация с държавата 
членка на знамето или държавата 
членка на разтоварване или 
трансбордиране, посредством актове за 
изпълнение, Комисията определя 
количествата риба, които да се 
приспаднат от квотата на държавата 
членка на разтоварване или 
трансбордиране, след като Комисията 
се е консултирала със съответните 
две държави членки.

2. Посредством актове за 
изпълнение, Комисията определя 
количествата риба, които да се 
приспаднат от квотата на държавата 
членка на разтоварване или 
трансбордиране.

Or. en

Обосновка

Съгласно Регламента за контрол съответните държави членки трябва да 
предприемат подходящи последващи действия в случай на нарушение на правилата на 
общата политика в областта на рибарството. Ако те не направят това, Комисията 
има същата отговорност да приспада автоматично уловената, разтоварена или 
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трансбордирана риба в нарушение на правилата на общата политика в областта на 
рибарството от квотата на държавата членка на разтоварване или трансбордиране, 
ако тази държава членка не предприеме подходящи мерки или не прехвърли 
производството в държавата членка на флага.

Изменение 881
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 68
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 88 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. След консултация с държавата 
членка на знамето или държавата 
членка на разтоварване или 
трансбордиране, посредством актове 
за изпълнение, Комисията определя 
количествата риба, които да се 
приспаднат от квотата на държавата 
членка на разтоварване или 
трансбордиране, след като Комисията 
се е консултирала със съответните две 
държави членки.

2. Количествата риба, които да се 
приспаднат от квотата на държавата 
членка на разтоварване или 
трансбордиране, се определят в 
съответствие с процедурата, 
определена в член 119, след като 
съответните две държави членки са 
били консултирани.

Or. pt

Изменение 882
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 68
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 88 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако държавата членка на 
разтоварване или трансбордиране вече 
не разполага със съответната квота, се 
прилага член 37. За тази цел 
количествата риба, уловена, разтоварена 
или трансбордирана в нарушение на 

3. Ако държавата членка на 
разтоварване или трансбордиране вече 
не разполага със съответната квота, се 
прилага член 37. За тази цел 
количествата риба, уловена, изхвърлена, 
разтоварена или трансбордирана в 
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правилата на общата политика в 
областта на рибарството, се приемат за 
равностойни на щетите, понесени от 
държавата членка на знамето, както е 
упоменато в горепосочения член.“

нарушение на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, се 
приемат за равностойни на щетите, 
понесени от държавата членка на 
знамето, както е упоменато в 
горепосочения член.

Or. en

Изменение 883
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
ДЯЛ VIII:

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. pt

Изменение 884
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията 
на държавите членки да започват 
наказателни производства и да налагат 
наказателни санкции, държавите членки 
определят правила относно 
административните мерки и санкциите и 
следят за систематичното им прилагане 
съгласно националното си 
законодателство, срещу физическото 
лице извършител на нарушение или 
юридическо лице, отговорно за 
нарушение на правилата на общата 

1. Без да се засягат правомощията 
на държавите членки да започват 
наказателни производства и да налагат 
наказателни санкции, държавите членки 
могат да определят правила относно 
административните мерки и санкциите и 
следят да е възможно систематичното 
им прилагане съгласно националното си 
законодателство, срещу физическото 
лице извършител на нарушение или 
юридическо лице, отговорно за 
нарушение на правилата на общата 
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политика в областта на рибарството. политика в областта на рибарството.

Or. en

Обосновка

Отговорност е на държавите членки да решават дали да прилагат административни 
или наказателни санкции. Следва също така да е възможно да се изберат 
наказателни, отколкото административни наказания. Въпреки че с предложението 
на Комисията да изглежда, че се предлага избор, всъщност това не е така. Ако 
административните санкции са наказателни (както е в случая на 
административните глоби), тогава същото нарушение не може да бъде 
санкционирано и съгласно наказателното право. Това следва от принципа „ne bis in 
idem“. Освен това в някои случаи наказателното производство по принудително 
изпълнение може всъщност да бъде по-подходящо. Това със сигурност е вярно, когато 
за разследването на нарушение са необходими специални принудителни мерки, с които 
се посяга на правата и свободите на физическо лице, като подслушване на телефон.

Изменение 885
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията 
на държавите членки да започват 
наказателни производства и да налагат 
наказателни санкции, държавите членки 
определят правила относно 
административните мерки и санкциите и 
следят за систематичното им прилагане 
съгласно националното си 
законодателство, срещу физическото 
лице извършител на нарушение или 
юридическо лице, отговорно за 
нарушение на правилата на общата 
политика в областта на рибарството.

1. Без да се засягат правомощията 
на държавите членки да започват 
наказателни производства и да налагат 
наказателни санкции, държавите членки 
могат да определят правила относно 
административните мерки и санкциите и 
следят да е възможно систематичното 
им прилагане съгласно националното си 
законодателство, срещу физическото 
лице извършител на нарушение или 
юридическо лице, отговорно за 
нарушение на правилата на общата 
политика в областта на рибарството.

Or. en

Обосновка

Отговорност е на държавите членки да решават дали да прилагат административни 
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или наказателни санкции. Следва също така да е възможно да се изберат 
наказателни, отколкото административни наказания. Въпреки че с предложението 
на Комисията да изглежда, че се предлага избор, всъщност това не е така. Ако 
административните санкции са наказателни (както е в случая на 
административните глоби), тогава същото нарушение не може да бъде 
санкционирано и съгласно наказателното право. Това следва от принципа „ne bis in 
idem“. Освен това в някои случаи наказателното производство по принудително 
изпълнение може всъщност да бъде по-подходящо. Това със сигурност е вярно, когато 
за разследването на нарушение са необходими специални принудителни мерки, с които 
се посяга на правата и свободите на физическо лице, като подслушване на телефон.

Изменение 886
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат правомощията 
на държавите членки да започват 
наказателни производства и да налагат 
наказателни санкции, държавите членки 
определят правила относно 
административните мерки и санкциите 
и следят за систематичното им 
прилагане съгласно националното си 
законодателство, срещу физическото 
лице извършител на нарушение или 
юридическо лице, отговорно за 
нарушение на правилата на общата 
политика в областта на рибарството.

1. Без да се засягат правомощията 
на държавите членки да започват 
наказателни производства и да налагат 
наказателни санкции, държавите членки 
определят правила относно санкциите 
и административните мерки и следят за 
систематичното им прилагане съгласно 
националното си законодателство, 
срещу физическото лице извършител на 
нарушение или юридическо лице, 
отговорно за нарушение на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има правна сигурност между термините „административни мерки“ 
и „санкции“.

Изменение 887
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
на физическо лице, извършило 
нарушение или на юридическо лице, 
отговорно за нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, се налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи 
административни санкции.

1. Държавите членки гарантират, че 
на физическо лице, извършило 
нарушение или на юридическо лице, 
отговорно за нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, се налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи санкции. 
Системата от нарушения и 
наказания се ръководи от принципа, 
че наказанието е индивидуално, по 
такъв начин, че да се гарантира, че 
само физическите или юридическите 
лица могат да се наказват за техните 
собствени действия или пропуски, 
класифицирани като нарушения.

Or. es

Изменение 888
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
на физическо лице, извършило 
нарушение или на юридическо лице, 
отговорно за нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, се налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи 
административни санкции.

1. Държавите членки гарантират, че 
на физическо лице, извършило 
нарушение или на юридическо лице, 
отговорно за нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, се налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи 
административни или 
наказателноправни санкции.

Or. en
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Изменение 889
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
на физическо лице, извършило 
нарушение или на юридическо лице, 
отговорно за нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, се налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи 
административни санкции.

1. Държавите членки гарантират, че 
на физическо лице, извършило 
нарушение или на юридическо лице, 
отговорно за нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, се налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи 
административни или наказателни 
санкции.

Or. en

Обосновка

Отговорност е на държавите членки да решават дали да прилагат административни 
или наказателни санкции. Следва също така да е възможно да се изберат 
наказателни, отколкото административни наказания. Въпреки че с предложението 
на Комисията да изглежда, че се предлага избор, всъщност това не е така. Ако 
административните санкции са наказателни (както е в случая на 
административните глоби), тогава същото нарушение не може да бъде 
санкционирано и съгласно наказателното право. Това следва от принципа „ne bis in 
idem“. Освен това в някои случаи наказателното производство по принудително 
изпълнение може всъщност да бъде по-подходящо. Това със сигурност е вярно, когато 
за разследването на нарушение са необходими специални принудителни мерки, с които 
се посяга на правата и свободите на физическо лице, като подслушване на телефон.

Изменение 890
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а — параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
на физическо лице, извършило 
нарушение или на юридическо лице, 
отговорно за нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, се налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи 
административни санкции.

1. Държавите членки гарантират, че 
на физическо лице, извършило 
нарушение или на юридическо лице, 
отговорно за нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, се налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи санкции и/или 
административни мерки.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да има правна сигурност между термините „административни мерки“ 
и „санкции“.

Изменение 891
Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а — параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки гарантират, че 
на физическо лице, извършило 
нарушение или на юридическо лице, 
отговорно за нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, се налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи 
административни санкции.

1. Държавите членки гарантират, че 
на физическо лице, извършило 
нарушение или на юридическо лице, 
отговорно за нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, се налагат ефективни, 
съразмерни и възпиращи санкции.

Or. en

Изменение 892
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на тези 
санкции държавите членки вземат 
предвид по-специално сериозността на 
нарушението, включително нивото на 
нанесените щети върху околната среда, 
стойността на вредата за рибните 
ресурси, характера и степента на 
нарушението, продължителността или 
повтарянето му или натрупването на 
едновременни нарушения.

3. При определянето на тези 
санкции държавите членки вземат 
предвид по-специално сериозността на 
нарушението, включително нивото на 
нанесените щети върху околната среда, 
стойността на вредата за рибните 
ресурси, характера и степента на 
нарушението, продължителността или 
повтарянето му или натрупването на 
едновременни нарушения. При 
установяването на размера на тези 
наказания, държавите членки също 
така вземат предвид икономическото 
положение на физическото лице.

Or. es

Изменение 893
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на тези 
санкции държавите членки вземат 
предвид по-специално сериозността на 
нарушението, включително нивото на 
нанесените щети върху околната среда, 
стойността на вредата за рибните 
ресурси, характера и степента на 
нарушението, продължителността или 
повтарянето му или натрупването на 
едновременни нарушения.

3. При определянето на тези 
санкции държавите членки вземат 
предвид по-специално сериозността на 
нарушението, включително нивото на 
нанесените щети върху околната среда, 
всякакви отрицателни последствия 
за хуманното отношение към 
животните или тяхното опазване, 
стойността на вредата за рибните 
ресурси, характера и степента на 
нарушението, продължителността или 
повтарянето му или натрупването на 
едновременни нарушения.

Or. en
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Изменение 894
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а — параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. При определянето на тези 
санкции държавите членки вземат 
предвид по-специално сериозността на 
нарушението, включително нивото на 
нанесените щети върху околната среда, 
стойността на вредата за рибните 
ресурси, характера и степента на 
нарушението, продължителността или 
повтарянето му или натрупването на 
едновременни нарушения.

3. При определянето на тези 
санкции държавите членки вземат 
предвид по-специално сериозността на 
нарушението, включително нивото на 
нанесените щети върху околната среда, 
всякакви отрицателни последствия 
за хуманното отношение към 
животните или тяхното опазване, 
стойността на вредата за рибните 
ресурси, характера и степента на 
нарушението, продължителността или 
повтарянето му и натрупването на 
едновременни нарушения.

Or. en

Изменение 895
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да 
приложат система, при която глобата е 
пропорционална на оборота на 
юридическото лице или на 
икономическата изгода в резултат на 
извършване на нарушението.

4. Държавите членки прилагат 
система, при която глобата е 
пропорционална на оборота на 
юридическото лице или на 
икономическата изгода в резултат на 
извършване на нарушението, като 
вземат предвид сериозността на 
нарушението и степента на 
провинението.
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Or. en

Изменение 896
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а — параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки могат да 
приложат система, при която глобата е 
пропорционална на оборота на 
юридическото лице или на 
икономическата изгода в резултат на 
извършване на нарушението.

4. Държавите членки прилагат 
система, при която глобата е 
пропорционална на оборота на 
юридическото лице или на 
икономическата изгода в резултат на 
извършване на нарушението.

Or. en

Изменение 897
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 89а – параграф 4а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Ако е извършено нарушение, не 
могат да се образуват различни 
производства или да се налагат 
различни санкции спрямо същото 
лице за същите действия.

Or. es

Обосновка

Системата от нарушения и наказания трябва да следва максимата „ne bis in idem“.
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Изменение 898
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. За целта на настоящия регламент 
„тежко нарушение“ означава всяко 
тежко нарушение, посочено в 
параграф 2, или което се смята за 
тежко съгласно параграф 3.

1. За целта на настоящия регламент 
дейностите, посочени в параграф 3, се 
смятат за сериозни нарушения на 
общата политика в областта на 
рибарството в зависимост от 
сериозността на въпросното 
нарушение.

Or. en

Обосновка

Независимо от това дали нарушенията трябва да се разглеждат като сериозни или 
не, те следва винаги да зависят от сериозността на въпросното нарушение, която се 
определя от компетентния орган на държавата членка. Също така е необходимо 
разяснение във връзка с нарушенията на националните мерки, както е посочено в 
параграф 1а.

Изменение 899
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Нарушенията на 
националните мерки, които са 
счетени за необходими за 
изпълнението на общата политика в 
областта на рибарството, и 
националните мерки, които са 
идентични с мерките на Съюза, но 
надхвърлят равнището на мерките на 
Съюза, също така се считат за 
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сериозни нарушения в зависимост от 
сериозността на въпросното 
нарушение.

Or. en

Обосновка

Независимо от това дали нарушенията трябва да се разглеждат като сериозни или 
не, те следва винаги да зависят от сериозността на въпросното нарушение, която се 
определя от компетентния орган на държавата членка. Също така е необходимо 
разяснение във връзка с нарушенията на националните мерки, както е посочено в 
параграф 1а.

Изменение 900
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 - параграф 1б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1б. Сериозността на въпросното 
нарушение по отношение на това 
дали нарушението следва да се 
характеризира като сериозно или не 
се определя от компетентния орган 
на държавата членка, като се вземат 
предвид критерии като естеството 
на нанесената щета, нейната 
стойност и степента на 
нарушението или неговата 
повторяемост.

Or. en

Обосновка

Независимо от това дали нарушенията трябва да се разглеждат като сериозни или 
не, те следва винаги да зависят от сериозността на въпросното нарушение, която се 
определя от компетентния орган на държавата членка. Също така е необходимо 
разяснение във връзка с нарушенията на националните мерки, както е посочено в 
параграф 1а.
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Изменение 901
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Следните дейности 
представляват тежки нарушения:

2. Списък на нарушенията, които 
могат да се считат за тежки:

Or. en

Обосновка

Независимо от това дали нарушенията трябва да се разглеждат като сериозни или 
не, те следва винаги да зависят от сериозността на въпросното нарушение, която се 
определя от компетентния орган на държавата членка. Също така е необходимо 
разяснение във връзка с нарушенията на националните мерки, както е посочено в 
параграф 1а.

Изменение 902
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) възпрепятстване на работата на 
длъжностни лица и наблюдатели при 
изпълнението на задълженията им; или

г) възпрепятстване на работата на 
длъжностни лица и наблюдатели при 
изпълнението на задълженията им, 
освен в случаите на непреодолима 
сила като опасни ситуации за 
безопасността на екипажа; или

Or. it

Изменение 903
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) възпрепятстване на работата на 
длъжностни лица и наблюдатели при 
изпълнението на задълженията им; или

г) сериозно и принудително 
възпрепятстване на работата на 
длъжностни лица и наблюдатели с оглед 
на това да се попречи на изпълнението 
на задълженията им; или

Or. es

Изменение 904
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква еа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

еа) премахване на перките на 
акулите на борда на риболовните 
кораби в нарушение на Регламент 
(ЕО) № 1185/2003 на Съвета или 
отделяне на щипките от раците в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
2019/1241; или

Or. en

Изменение 905
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква з
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) участие в операции, управление 
или притежаване на кораб, извършващ 
ННН риболов или наемане за работа на 
борда на такъв, по смисъла на Регламент 
(ЕО) № 1005/2008 на Съвета, и по-
специално изброените в списъка на 
Съюза или на регионална организация 
за управление на рибарството на 
риболовните кораби, извършващи ННН 
риболов, както е посочено в член 29 и 
член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 
на Съвета, или предоставяне на услуги 
на оператори, свързани с кораби, 
извършващи ННН риболов; или

з) участие в операции, управление 
или притежаване на кораб, извършващ 
ННН риболов или наемане за работа на 
борда на такъв, по смисъла на Регламент 
(ЕО) № 1005/2008 на Съвета, и по-
специално изброените в списъка на 
Съюза или на регионална организация 
за управление на рибарството на 
риболовните кораби, извършващи ННН 
риболов, както е посочено в член 29 и 
член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 
на Съвета, или предоставяне на услуги 
на оператори, свързани с кораби, 
извършващи ННН риболов, или 
възползване от, подпомагане или 
участие в ННН риболов, включително 
като оператори, ефективни 
бенефициери, собственици, 
доставчици на логистика и услуги, 
включително застрахователи и други 
доставчици на финансови услуги; или

Or. en

Обосновка

Списъкът с оператори, предоставящи услуги на риболовни кораби, извършващи ННН 
риболов, трябва да бъде допълнително определен. По специално застрахователите 
трябва да бъдат изрично включени в списъка – неотдавнашните случаи показаха, че 
корабите, включени в списъка на ЕС на риболовните кораби, извършващи ННН 
риболов, междувременно все още са били застраховани от застрахователи в ЕС. Това 
е в съответствие с говоренето, прието в регионалните организации за управление на 
рибарството (РОУР), като Генералната комисия по рибарство в Средиземно море 
(GFCM), Комисията за опазване на антарктическите живи морски ресурси (CCAMLR) 
и Споразумението за риболов в Южния Индийски океан (SIOFA).

Изменение 906
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква з
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Текст, предложен от Комисията Изменение

з) участие в операции, управление 
или притежаване на кораб, извършващ 
ННН риболов или наемане за работа на 
борда на такъв, по смисъла на Регламент 
(ЕО) № 1005/2008 на Съвета, и по-
специално изброените в списъка на 
Съюза или на регионална организация 
за управление на рибарството на 
риболовните кораби, извършващи ННН 
риболов, както е посочено в член 29 и 
член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 
на Съвета, или предоставяне на услуги 
на оператори, свързани с кораби, 
извършващи ННН риболов; или

з) участие в операции, управление 
или притежаване на кораб, извършващ 
ННН риболов или наемане за работа на 
борда на такъв, по смисъла на Регламент 
(ЕО) № 1005/2008 на Съвета, и по-
специално изброените в списъка на 
Съюза или на регионална организация 
за управление на рибарството на 
риболовните кораби, извършващи ННН 
риболов, както е посочено в член 29 и 
член 30 от Регламент (ЕО) № 1005/2008 
на Съвета, или възползване от, 
подпомагане или участие в ННН 
риболов, включително като 
оператори, ефективни бенефициери, 
собственици, доставчици на 
логистика и услуги, доставящи 
застраховки или финансови услуги; 
или

Or. en

Обосновка

Списъкът с оператори, предоставящи услуги на риболовни кораби, извършващи ННН 
риболов, трябва да бъде допълнително определен. По специално застрахователите 
трябва да бъдат изрично включени в списъка – неотдавнашните случаи показаха, че 
корабите, включени в списъка на ЕС на риболовните кораби, извършващи ННН 
риболов, междувременно все още са били застраховани от застрахователи в ЕС.

Изменение 907
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) риболов в зона с ограничен 
достъп, затворена зона или зони за 
възстановяване на рибните запаси, или 
по време на забранен за риболов сезон, 

и) риболов в зона с ограничен 
достъп, затворена зона или зони за 
възстановяване на рибните запаси, или 
по време на забранен за риболов сезон, 
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или без квота или след изчерпването ѝ, 
или отвъд ограничената дълбочина; или

или без квота или след изчерпването ѝ, 
или отвъд ограничената дълбочина, 
включително зони с ограничен достъп 
или затворени зони за опазването на 
уязвими видове и уязвими 
местообитания съгласно Директива 
2009/147/ЕО на Европейския 
парламент и на Съвета, Директива 
92/43/ЕИО на Съвета; или

Or. en

Изменение 908
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) риболов в зона с ограничен 
достъп, затворена зона или зони за 
възстановяване на рибните запаси, или 
по време на забранен за риболов сезон, 
или без квота или след изчерпването ѝ, 
или отвъд ограничената дълбочина; или

и) риболов в зона с ограничен 
достъп, затворена зона или зони за 
възстановяване на рибните запаси, или 
по време на забранен за риболов сезон, 
или без квота или след изчерпването ѝ, 
или отвъд ограничената дълбочина, или 
отстояние от брега; или

Or. es

Изменение 909
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) риболов в зона с ограничен 
достъп, затворена зона или зони за 
възстановяване на рибните запаси, или 

и) риболов в зона с ограничен 
достъп, затворена зона или зони за 
възстановяване на рибните запаси, или 
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по време на забранен за риболов сезон, 
или без квота или след изчерпването ѝ, 
или отвъд ограничената дълбочина; или

по време на забранен за риболов сезон, 
или без квота или след изчерпването ѝ, 
или отвъд ограничената дълбочина, или 
отстояние от брега; или

Or. en

Изменение 910
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква иа (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) умишлен риболов (включително 
като прилов) на уязвими видове, 
защитени от законодателството на 
Съюза, по-специално съгласно 
Директива 2009/147/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета, 
Директива 92/43/ЕИО на Съвета;

Or. en

Изменение 911
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – точка иб (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иб) премахване на перките на 
акулите на борда на риболовните 
кораби в нарушение на Регламент 
(ЕС) № 605/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета или отделяне 
на щипките от раците в 
съответствие с Регламент (ЕС) 
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2019/1241; или

Or. en

Изменение 912
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) извършване на целеви риболов 
на видове, обект на мораториум, 
забранен за риболов сезон или чийто 
риболов е забранен, задържането им 
на борда, трансбордирането им, 
прехвърлянето или разтоварването 
им; или

й) извършване на риболовни 
дейности, насочени към видове, обект 
на мораториум, забранен за риболов 
сезон или чийто риболов е забранен, 
или задържане на борда, 
трансбордиране или разтоварване на 
тези видове; или

Or. es

Обосновка

Всеобхватният характер на израза „извършване на целеви риболов“ нарушава 
принципа, че нарушенията следва да бъдат ясно и точно определени.

Изменение 913
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква йa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа)  или

Or. en
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Изменение 914
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква йa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) неспазването на техническите 
мерки и други разпоредби, с които се 
цели намаляването на случайния улов 
на млади екземпляри и защитени 
видове

Or. fr

Изменение 915
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) манипулиране на двигател или на 
устройствата на непрекъснато 
наблюдение на мощността на двигателя 
с цел да се увеличи мощността на 
кораба отвъд максималната постоянна 
мощност, вписана в сертификата му.

р) за кораби, които извършват 
дейност в риболовен район съгласно 
план за управление на риболовното 
усилие, манипулиране на двигател или 
на устройствата на непрекъснато 
наблюдение на мощността на двигателя 
с цел да се увеличи мощността на 
кораба отвъд максималната постоянна 
мощност, вписана в сертификата му.

Or. es

Изменение 916
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) манипулиране на двигател или 
на устройствата на непрекъснато 
наблюдение на мощността на 
двигателя с цел да се увеличи 
мощността на кораба отвъд 
максималната постоянна мощност, 
вписана в сертификата му.

р) манипулиране на двигателя с цел 
да се увеличи мощността на кораба 
отвъд максималната постоянна 
мощност, вписана в сертификата му.

Or. it

Изменение 917
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква р

Текст, предложен от Комисията Изменение

р) манипулиране на двигател или на 
устройствата на непрекъснато 
наблюдение на мощността на двигателя 
с цел да се увеличи мощността на 
кораба отвъд максималната постоянна 
мощност, вписана в сертификата му.

р) манипулиране на двигател или на 
устройствата на непрекъснато 
наблюдение на мощността на двигателя 
с цел да се увеличи мощността на 
кораба отвъд максималната постоянна 
мощност, вписана в сертификата му; 
или

Or. en

Обосновка

Независимо от това дали нарушенията трябва да се разглеждат като сериозни или 
не, те следва винаги да зависят от сериозността на въпросното нарушение, която се 
определя от компетентния орган на държавата членка. Също така е необходимо 
разяснение във връзка с нарушенията на националните мерки, както е посочено в 
параграф 1а.

Изменение 918
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) извършване на две или повече 
нарушения, изброени в параграф 3, 
които заедно представляват сериозно 
незачитане на правилата на общата 
политика в областта на 
рибарството.

Or. en

Изменение 919
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ра) продажба на улов от 
любителски риболов;

Or. it

Изменение 920
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 2 – буква рa (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

рб) не изпълнява задълженията, 
предвидени за минимизирането на 
случаен улов на уязвими видове, 
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посочен в член 11 от Регламент (ЕС) 
2019/1241.

Or. it

Изменение 921
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Следните дейности 
представляват тежки нарушения в 
зависимост от тежестта на 
въпросното нарушение, която се 
определя от компетентния орган на 
засегната държава членка, като се 
вземат предвид един или няколко 
алтернативни критерия, определени 
в приложение IV:

3. [Списъкът от параграф 3 е 
включен в параграф 2. Този първи 
текст от параграф 3 се заличава и 
букви а)—и) се добавят към списъка 
от параграф 2]

Or. en

Обосновка

Списъкът от параграф 3, букви а)—и) се добавя към списъка от параграф 2. 
Независимо от това дали нарушенията трябва да се разглеждат като сериозни или 
не, те следва винаги да зависят от сериозността на въпросното нарушение, която се 
определя от компетентния орган на държавата членка. Също така е необходимо 
разяснение във връзка с нарушенията на националните мерки, както е посочено в 
параграф 1а.

Изменение 922
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3 – буква г
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Текст, предложен от Комисията Изменение

г) неизпълнение на задължения, 
свързани с използването на риболовни 
уреди съгласно правилата на общата 
политика в областта на 
рибарството; или

заличава се

Or. es

Обосновка

Многословната формулировка нарушава принципа, че нарушенията следва да бъдат 
ясно и точно определени.

Изменение 923
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) неизпълнение на задължения, 
свързани с използването на риболовни 
уреди съгласно правилата на общата 
политика в областта на 
рибарството; или

заличава се

Or. en

Обосновка

Тази дейност, идентифицирана като представляваща тежко нарушение, е твърде 
неясна и ето защо следва да се заличи.

Изменение 924
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) неизпълнение на задължения, 
свързани с използването на риболовни 
уреди съгласно правилата на общата 
политика в областта на рибарството; 
или

г) неизпълнение на задължения, 
свързани с използването, 
идентифицирането, 
оползотворяването или 
обезвреждането на риболовни уреди 
съгласно правилата на общата политика 
в областта на рибарството, или 
неизпълнение на задължения, 
свързани с технически мерки и 
опазването на морските екосистеми, 
и по-специално задължението за 
прилагане на мерки за намаляване на 
случайния улов на уязвими видове; или

Or. en

Обосновка

Понастоящем, ако даден оператор не изпълнява задълженията по регламента за 
техническите мерки, особено когато те са свързани с прилагането на мерки за 
намаляване на случайния улов на уязвими видове, не се счита за сериозно нарушение на 
правилата на общата политика в областта на рибарството. Това следва да бъде 
коригирано, тъй като правилата, свързани с техническите мерки, са част от общата 
политика в областта на рибарството и многогодишните планове.

Изменение 925
Манюел Бомпар, Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3 – буква г

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) неизпълнение на задължения, 
свързани с използването на риболовни 
уреди съгласно правилата на общата 
политика в областта на рибарството; 
или

г) неизпълнение на задължения, 
свързани с използването на риболовни 
уреди или задълженията, свързани с 
техническите мерки и опазването на 
морската околна среда, съгласно 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството и, по-
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специално, със задълженията 
относно въвеждането на мерки, с 
които се цели намаляването на 
случайния улов на уязвими видове; или

Or. fr

Обосновка

Техническите мерки представляват неразделна част от общата политика в областта 
на рибарството и играят важна роля, по-специално в областта на опазването на 
уязвимите видове, срещу твърде високото ниво на улов. Понастоящем някои от тези 
правила не се прилагат по задоволителен начин. Ето защо неспазването на тези 
правила би следвало да се счита за сериозно нарушение от настоящия регламент.

Изменение 926
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3 – буква га (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) отказ да бъде приет научен 
наблюдател на борда на кораб без 
предварително одобрение от 
държавата членка.

Or. en

Изменение 927
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) предоставяне на пазара на 
продукти от риболов в нарушение на 

ж) предоставяне на пазара на 
продукти от риболов в нарушение на 
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правилата на общата политика в 
областта на рибарството, в случай че 
тази дейност не се смята за тежко 
нарушение съгласно параграф 2 на 
настоящия член; или

правилата на общата политика в 
областта на рибарството, в случай че 
тази дейност не се смята за тежко 
нарушение съгласно други букви от 
параграф 2 на настоящия член; или

Or. en

Обосновка

Независимо от това дали нарушенията трябва да се разглеждат като сериозни или 
не, те следва винаги да зависят от сериозността на въпросното нарушение, която се 
определя от компетентния орган на държавата членка. Също така е необходимо 
разяснение във връзка с нарушенията на националните мерки, както е посочено в 
параграф 1а.

Изменение 928
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3 – буква з

Текст, предложен от Комисията Изменение

з) извършване на дейности за 
любителски риболов в нарушение на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството или продажба 
на улов от любителски риболов; или

з) извършване на дейности за 
любителски риболов в нарушение на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството; или

Or. it

Изменение 929
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3 – буква за (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) за кораби, които извършват 
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дейност в риболовен район съгласно 
план за управление на риболовното 
усилие, манипулиране на двигател или 
на устройствата на непрекъснато 
наблюдение на мощността на 
двигателя с цел да се увеличи 
мощността на кораба отвъд 
максималната постоянна мощност, 
вписана в сертификата му; или

Or. es

Изменение 930
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията публикува, преди 
влизането в сила на разпоредбите за 
регламентиране на наказанията, 
обвързващи насоки, с които да се 
гарантира еднородност в целия Съюз 
при определянето на сериозността на 
нарушенията и при тълкуването на 
различните приложими наказания. 
Тези насоки се публикуват на уеб 
сайта на Комисията и са достъпни за 
широката общественост.

Or. es

Изменение 931
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Комисията може, посредством 
актове за изпълнение, да определи 
подробни правила относно това кога 
нарушенията, посочени в параграф 1, 
могат да бъдат характеризирани 
като представляващи тежки 
нарушения. Тези актове за изпълнение 
се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, 
посочена в член 119, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Независимо от това дали нарушенията трябва да се разглеждат като сериозни или 
не, те следва винаги да зависят от сериозността на въпросното нарушение, която се 
определя от компетентния орган на държавата членка. Също така е необходимо 
разяснение във връзка с нарушенията на националните мерки, както е посочено в 
параграф 1а.

Изменение 932
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 90 – параграф 3б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3б. Две години след влизането в 
сила на регламента, Агенцията 
изготвя доклад относно 
изпълнението на насоките на 
европейско равнище

Or. es

Изменение 933
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че физическо лице е 
заподозряно за извършването на 
тежко нарушение или е заловено по 
време на извършването на такова, или 
има подозрения, че юридическо лице е 
отговорно за такова тежко нарушение, 
държавите членки, наред с 
разследването на нарушението съгласно 
разпоредбите на член 85, без забавяне и 
в съответствие с националното си 
законодателство предприемат адекватни 
и незабавни мерки, като например:

1. В случай че физическо лице е 
заловено по време на извършването на 
тежко нарушение или ако юридическо 
лице е отговорно за такова тежко 
нарушение, държавите членки, наред с 
разследването на нарушението съгласно 
разпоредбите на член 85, без забавяне и 
в съответствие с националното си 
законодателство предприемат адекватни 
и незабавни мерки, като например:

Or. it

Обосновка

Само подозрението не може да бъде условие за прилагане на мерки за принудително 
изпълнение.

Изменение 934
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
 Член 91 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че физическо лице е 
заподозряно за извършването на тежко 
нарушение или е заловено по време на 
извършването на такова, или има 
подозрения, че юридическо лице е 
отговорно за такова тежко нарушение, 
държавите членки, наред с 
разследването на нарушението съгласно 
разпоредбите на член 85, без забавяне и 
в съответствие с националното си 

1. В случай че физическо лице е 
заловено по време на извършването на 
тежко нарушение или ако юридическо 
лице е отговорно за такова тежко 
нарушение, държавите членки, наред с 
разследването на нарушението съгласно 
разпоредбите на член 85, без забавяне и 
в съответствие с националното си 
законодателство предприемат адекватни 
и незабавни мерки, като например:
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законодателство предприемат адекватни 
и незабавни мерки, като например:

Or. it

Обосновка

Само подозрението не може да бъде условие за прилагане на мерки за принудително 
изпълнение.

Изменение 935
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че физическо лице е 
заподозряно за извършването на тежко 
нарушение или е заловено по време на 
извършването на такова, или има 
подозрения, че юридическо лице е 
отговорно за такова тежко нарушение, 
държавите членки, наред с 
разследването на нарушението съгласно 
разпоредбите на член 85, без забавяне и 
в съответствие с националното си 
законодателство предприемат адекватни 
и незабавни мерки, като например:

1. В случай че физическо лице е 
заловено по време на извършването на 
тежко нарушение или има основателни 
причини да се смята, че той или тя 
са извършили такова, или има 
подозрения, че юридическо лице е 
отговорно за такова тежко нарушение, 
държавите членки, наред с 
разследването на нарушението съгласно 
разпоредбите на член 85, без забавяне и 
в съответствие с националното си 
законодателство предприемат адекватни 
и незабавни мерки, като например:

Or. es

Изменение 936
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че физическо лице е 
заподозряно за извършването на 
тежко нарушение или е заловено по 
време на извършването на такова, или 
има подозрения, че юридическо лице е 
отговорно за такова тежко 
нарушение, държавите членки, наред с 
разследването на нарушението съгласно 
разпоредбите на член 85, без забавяне и 
в съответствие с националното си 
законодателство предприемат адекватни 
и незабавни мерки, като например:

1. В случай че физическо лице е 
заловено по време на извършването на 
тежко нарушение или има сериозни 
признаци, че физическо лице е 
извършило сериозно нарушение или че 
юридическо лице е отговорно за такова 
тежко нарушение, държавите членки, 
наред с разследването на нарушението 
съгласно разпоредбите на член 85, без 
забавяне и в съответствие с 
националното си законодателство 
предприемат адекватни и незабавни 
мерки, като например:

Or. it

Изменение 937
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. В случай че физическо лице е 
заподозряно за извършването на тежко 
нарушение или е заловено по време на 
извършването на такова, или има 
подозрения, че юридическо лице е 
отговорно за такова тежко нарушение, 
държавите членки, наред с 
разследването на нарушението съгласно 
разпоредбите на член 85, без забавяне и 
в съответствие с националното си 
законодателство предприемат адекватни 
и незабавни мерки, като например:

1. В случай че физическо лице е 
заловено по време на извършването на 
тежко нарушение или за него има 
започнало производство, или има 
подозрения, че юридическо лице е 
отговорно за такова тежко нарушение, 
държавите членки, наред с 
разследването на нарушението съгласно 
разпоредбите на член 85, без забавяне и 
в съответствие с националното си 
законодателство предприемат адекватни 
и незабавни мерки, като например:

Or. es
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Изменение 938
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) временно прекратяване на 
стопанска дейност.

заличава се

Or. es

Изменение 939
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) временно прекратяване на 
стопанска дейност.

заличава се

Or. en

Обосновка

Временното прекратяване на стопанска дейност (която не трябва непременно да 
бъде свързана с риболовни дейности) е твърде строго.

Изменение 940
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91 – параграф 1 – буква и
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Текст, предложен от Комисията Изменение

и) временно прекратяване на 
стопанска дейност.

и) временно прекратяване на 
стопанска дейност, пряко свързана с 
кораба, извършил нарушение.

Or. es

Изменение 941
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91 – параграф 1 – буква и

Текст, предложен от Комисията Изменение

и) временно прекратяване на 
стопанска дейност.

и) временно прекратяване на 
стопанската дейност, свързана с 
риболова.

Or. it

Изменение 942
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Характерът на незабавните 
мерки за правоприлагане, посочени в 
параграф 1, е такъв, че да се 
предотврати продължаването на 
установеното тежко нарушение, да се 
предприемат всички необходими 
действия за гарантиране на запазването 
на доказателствата, свързани с такова 
предполагаемо тежко нарушение, и да 
се даде възможност на компетентните 

2. Незабавните мерки за 
правоприлагане, посочени в параграф 1, 
се приемат строго за следните цели:
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органи да извършат разследването си.

а) предотвратяване 
продължаването на установеното тежко 
нарушение;
б) предприемане на всички 
необходими действия за отговорното 
пазене на доказателствата, отнасящи се 
до подобно предполагаемо нарушение;
в) предоставяне на възможност на 
компетентните органи да извършат 
разследването си.

Or. it

Изменение 943
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Характерът на незабавните мерки 
за правоприлагане, посочени в 
параграф 1, е такъв, че да се 
предотврати продължаването на 
установеното тежко нарушение, да се 
предприемат всички необходими 
действия за гарантиране на запазването 
на доказателствата, свързани с такова 
предполагаемо тежко нарушение, и да 
се даде възможност на компетентните 
органи да извършат разследването си.

2. Характерът на незабавните мерки 
за правоприлагане, посочени в 
параграф 1, е такъв, че да се 
предотврати продължаването на 
установеното тежко нарушение, да се 
предотвратят всякакви 
допълнителни екологични щети, да се 
предприемат всички необходими 
действия за гарантиране на запазването 
на доказателствата, свързани с такова 
предполагаемо тежко нарушение, и да 
се даде възможност на компетентните 
органи да извършат разследването си.

Or. en

Изменение 944
Сьорен Гаде
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91a – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат други санкции, 
приложими съгласно настоящия 
регламент и националното 
законодателство, при установено тежко 
нарушение, довело до получаване на 
продукти от риболов, държавите членки 
налагат глоби, за които:

1. Без да се засягат други санкции, 
приложими съгласно настоящия 
регламент и националното 
законодателство, при установено тежко 
нарушение, довело до получаване на 
продукти от риболов, държавите членки 
налагат глоби, за които максималният 
размер следва да бъде най-малко пет 
пъти стойността на продуктите от 
риболов, получени чрез извършване на 
тежкото нарушение.

Or. en

Обосновка

Националната правна система трябва да определи минималния размер на глоба. Това 
също така е от значение за гарантирането на пропорционалност.

Изменение 945
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91a – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат други санкции, 
приложими съгласно настоящия 
регламент и националното 
законодателство, при установено тежко 
нарушение, довело до получаване на 
продукти от риболов, държавите членки 
налагат глоби, за които:

1. (Не се отнася до българския 
текст.)

Or. en



PE650.705v01-00 160/186 AM\1204725BG.docx

BG

Изменение 946
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91a – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– минималният размер е най-малко 
три пъти повече от стойността на 
продуктите от риболов, получени чрез 
извършването на тежкото нарушение; и

– минималният размер е най-малко 
два пъти повече от стойността на 
продуктите от риболов, получени чрез 
извършването на тежкото нарушение; и

Or. it

Изменение 947
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91a – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– минималният размер е най-малко 
три пъти повече от стойността на 
продуктите от риболов, получени чрез 
извършването на тежкото нарушение; и

– минималният размер е най-малко 
два пъти повече от стойността на 
продуктите от риболов, получени чрез 
извършването на тежкото нарушение; и

Or. es

Изменение 948
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91a – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– минималният размер е най-малко – минималният размер е най-малко 
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три пъти повече от стойността на 
продуктите от риболов, получени чрез 
извършването на тежкото нарушение; и

два пъти повече от стойността на 
продуктите от риболов, получени чрез 
извършването на тежкото нарушение; и

Or. es

Изменение 949
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91a – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– минималният размер е най-малко 
три пъти повече от стойността на 
продуктите от риболов, получени чрез 
извършването на тежкото нарушение; и

– минималният размер е най-малко 
два пъти повече от стойността на 
продуктите от риболов, получени чрез 
извършването на тежкото нарушение; и

Or. en

Обосновка

В някои държави членки националните органи допълнително наказват рибарите за 
нарушения съгласно техните национални правила, така че собственикът на кораба е 
наказан два пъти, или че собственикът на кораба е наказан за нарушения на капитана, 
това е неприемливо.

Изменение 950
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91a – параграф 1 – тире 2а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- При всички случаи 
извършването на нарушение не може 
да бъде причина за започване на 
няколко производства или налагане на 
няколко санкции в няколко държави 
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членки за едни и същи действия.

Or. es

Изменение 951
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91a – параграф 2 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– минималният размер е най-
малко шест пъти повече от 
стойността на продуктите от 
риболов, получени чрез извършването 
на тежкото нарушение; и

заличава се

Or. en

Обосновка

Националната правна система трябва да определи минималния размер на глоба. Това 
също така е от значение за гарантирането на пропорционалност.

Изменение 952
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумите, посочени в 
параграфи 1 и 2, се изчисляват от 
стойността на продуктите от 
риболов съгласно цените на 
платформата Европейска 
обсерватория на пазара на продукти 
от риболов и аквакултури (EUMOFA) 
към момента на установяване на 

заличава се
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нарушението, ако има такива. В 
случай че не са публикувани или няма 
приложими цени от EUMOFA, се 
прилагат националните цени на 
рибните борси или цените, 
установени на основните 
международни пазари, важещи за 
съответните видовете и риболовен 
район, като предимство има по-
високата цена.

Or. it

Изменение 953
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91а – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Сумите, посочени в параграфи 1 
и 2, се изчисляват от стойността на 
продуктите от риболов съгласно цените 
на платформата Европейска 
обсерватория на пазара на продукти 
от риболов и аквакултури (EUMOFA) 
към момента на установяване на 
нарушението, ако има такива. В 
случай че не са публикувани или няма 
приложими цени от EUMOFA, се 
прилагат националните цени на 
рибните борси или цените, установени 
на основните международни пазари, 
важещи за съответните видовете и 
риболовен район, като предимство има 
по-високата цена.

3. Сумите, посочени в параграфи 1 
и 2, се изчисляват от стойността на 
продуктите от риболов съгласно 
националните цени на рибните борси 
или цените, установени на основните 
международни пазари, въз основа на 
съответните видове и риболовен район, 
като предимство има най-уместната 
цена.

Or. it

Изменение 954
Роза Д'Амато
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91б – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Санкциите, определени в членове 89, 
89а и 91а, и мерките, определени в 
член 91, могат да бъдат съчетани с 
други корективни санкции или мерки и 
по-специално:

При най-сериозните обстоятелства 
или в случай на многократно сериозно 
нарушение санкциите, определени в 
членове 89, 89а и 91а, и мерките, 
определени в член 91, могат да бъдат 
съчетани с други корективни санкции 
или мерки и по-специално:

Or. it

Изменение 955
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91б – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. временна или постоянна забрана 
за достъп до държавни помощи или 
субсидии.

7. временна или постоянна забрана 
за достъп до държавни помощи или 
субсидии в рамките на Европейския 
фонд за морско дело и рибарство;

Or. es

Обосновка

Следва да се разясни, че допълнителното наказание се отнася до субсидии от 
Европейския фонд за морско дело и рибарство, не до каквито и да било държавни 
помощи.

Изменение 956
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91б – параграф 1 – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) временна или постоянна забрана 
за достъп до държавни помощи или 
субсидии.

(7) временна или постоянна забрана 
за достъп до всякакви държавни 
помощи или субсидии.

Or. en

Изменение 957
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91б – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. временно преустановяване или 
окончателно прекратяване на стопанска 
дейност;

10. временно преустановяване или 
окончателно прекратяване на свързана с 
риболова стопанска дейност;

Or. es

Изменение 958
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91б – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10) временно преустановяване или 
окончателно прекратяване на 
стопанска дейност;

(10) временно преустановяване на 
стопанска дейност в областта на 
рибарството или окончателно ѝ 
прекратяване;

Or. it
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Изменение 959
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91б – параграф 1 – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. временно преустановяване или 
окончателно прекратяване на 
стопанска дейност;

10. временно преустановяване или 
окончателно прекратяване на 
стопанско-риболовна дейност;

Or. es

Изменение 960
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91б – параграф 1 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11а) временното инсталиране на 
вътрешни системи за 
видеонаблюдение с непрекъснат запис 
на борда на тези кораби, които са 
извършили две или повече сериозни 
нарушения на правилата за 
задължение за разтоварване, посочени 
в член 15 от Регламент (ЕС) № 
1380/2013.

Or. it

Изменение 961
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91б – параграф 1 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. използването на вътрешни 
системи за видеонаблюдение с 
непрекъснат запис и възможност за 
съхранение на данни в случай на 
сериозни нарушения на правилата 
относно задължението за 
разтоварване във връзка с общата 
политика в областта на 
рибарството.

Or. es

Изменение 962
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91б – параграф 1 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

11а. временен монтаж на 
видеонаблюдение с непрекъснат запис

Or. es

Изменение 963
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 91б – параграф 1 – точка 11a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(11a) временен монтаж на 
видеонаблюдение с непрекъснат 
запис;
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Or. en

Изменение 964
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92

Текст, предложен от Комисията Изменение

[...] заличава се

Or. en

Обосновка

Въвеждането на нови разпоредби към съществуващата точкова система само ще 
усложни системата и ще я направи по-малко прозрачна. Препоръчва се да се запазят 
съществуващите разпоредби.

Изменение 965
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки прилагат 
точкова система за нарушенията, 
посочени в член 90, с изключение на 
тежките нарушения, посочени в 
параграф 1, буква к) и буква п) и в 
параграф 2, буква ж) и буква з) на 
същия член.

1. Държавите членки прилагат 
точкова система за нарушенията, 
посочени в член 90, с изключение на 
тежките нарушения, посочени в 
параграф 2, буква к) и буква п) и в 
параграф 3, буква ж) и буква з) на 
същия член.

Or. es

Обосновка

Да се поправи грешка в предложението на Комисията.
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Изменение 966
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Когато е извършено тежко 
нарушение от физическо лице или 
отговорността за това пада върху 
юридическо лице, на притежателя на 
лиценза за риболов за съответния 
риболовен кораб се присъждат точки, 
чийто брой се изчислява съгласно 
приложение III.

2. Когато е извършено тежко 
нарушение от физическо лице или 
отговорността за това пада върху 
юридическо лице, на притежателя на 
лиценза за риболов за съответния 
риболовен кораб се присъждат точки, 
чийто брой се изчислява съгласно 
приложение III. Присъдените точки се 
вписват в лиценза за риболов на 
съответния кораб с посочването на 
датата на присъждане, както и 
датата на заличаване на присъдените 
точки.

Or. en

Изменение 967
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въпреки че продължават да 
важат за притежателя на лиценза, 
продал риболовния кораб, точки се 
присъждат и на всеки нов 
притежател на лиценза за риболов за 
съответния риболовен кораб, когато 
корабът бъде продаден, прехвърлен 
или собствеността върху него бъде 
променена по друг начин след датата 

заличава се
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на нарушението.

Or. it

Изменение 968
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въпреки че продължават да 
важат за притежателя на лиценза, 
продал риболовния кораб, точки се 
присъждат и на всеки нов 
притежател на лиценза за риболов за 
съответния риболовен кораб, когато 
корабът бъде продаден, прехвърлен 
или собствеността върху него бъде 
променена по друг начин след датата 
на нарушението.

заличава се

Or. it

Обосновка

Отговорността за точките е лична, тъй като те се присъждат на собственика и на 
капитана на плавателния съд. Това изискване оказва съществено значение върху 
пазарните механизми, като обезценява стойността на плавателния съд.

Изменение 969
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въпреки че продължават да 
важат за притежателя на лиценза, 

3. Точките продължават да важат 
за притежателя на лиценза за риболов за 
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продал риболовния кораб, точки се 
присъждат и на всеки нов 
притежател на лиценза за риболов за 
съответния риболовен кораб, когато 
корабът бъде продаден, прехвърлен или 
собствеността върху него бъде 
променена по друг начин след датата на 
нарушението.

съответния риболовен кораб, когато 
корабът бъде продаден, прехвърлен или 
собствеността върху него бъде 
променена по друг начин след датата на 
нарушението, освен ако предишният 
притежател не упражнява решаващо 
влияние върху новия притежател. В 
последния случай тези точки също 
така ще се присъждат на новия 
притежател.

Or. es

Обосновка

Би било несправедливо да се присъждат наказателни точки, натрупани от друго лице 
за трета страна, освен когато има връзка между страните, което може да означава 
измама. Терминът „решаващо влияние“ се използва, тъй като е общо понятие в 
съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

Изменение 970
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Въпреки че продължават да 
важат за притежателя на лиценза, 
продал риболовния кораб, точки се 
присъждат и на всеки нов 
притежател на лиценза за риболов за 
съответния риболовен кораб, когато 
корабът бъде продаден, прехвърлен 
или собствеността върху него бъде 
променена по друг начин след датата на 
нарушението.

3. В случай на продажба, 
прехвърляне или друг вид промяна на 
собствеността след датата на 
нарушението точките продължават 
да важат за притежателя на 
лиценза, който е извършил 
нарушението и впоследствие е продал 
риболовния кораб;

Or. it

Обосновка

Отговорността за нарушенията е лична, по-специално на собственика и на капитана. 
Поради тази причина разпоредба, която оказва съществено значение върху пазарните 



PE650.705v01-00 172/186 AM\1204725BG.docx

BG

механизми чрез намаляване на пазарната стойност на плавателния съд, е 
неразбираема. Възпиращият ефект върху поведението в никакъв случай не трябва да 
се изразява в по-ниска икономическа стойност на актива.

Изменение 971
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Държавите членки установяват 
също точкова система, въз основа на 
която на капитана на кораба се 
присъжда същият брой точки като на 
притежателя на лиценза за риболов след 
извършване на тежко нарушение на 
борда на кораба, за чието командване 
отговаря той.

4. Държавите членки установяват 
също точкова система, въз основа на 
която на капитана на кораба се 
присъжда същият брой точки като на 
притежателя на лиценза за риболов след 
извършване на тежко нарушение на 
борда на кораба, за чието командване 
отговаря той. Присъдените точки за 
капитана на кораба се вписват в 
официалния сертификационен 
документ с посочването на датата 
на присъждане, както и датата на 
заличаване на присъдените точки.

Or. en

Изменение 972
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. Ако общият брой точки достигне 
или надвиши 18 точки, лицензът за 
риболов и/или правото за командване на 
риболовния кораб се отнема 

6. Ако общият брой точки достигне 
или надвиши 18 точки, лицензът за 
риболов и/или правото за командване на 
риболовния кораб се отнема 
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автоматично за срок от най-малко два 
месеца. Този период е четири месеца 
при второ отнемане и броят на точките е 
достигнал или надвишава 36 точки, 
осем месеца — при трето отнемане и 
броят на точките е достигнал или 
надвишава 54 точки, и една година — 
при четвърто отнемане и броят на 
точките е достигнал или надвишава 
72 точки. При пето отнемане и когато 
броят на точките е достигнал или 
надвишава 90 точки, лицензът за 
риболов се отнема окончателно и 
риболовният кораб не може да се 
използва повече за търговска 
експлоатация на морски биологични 
ресурси.

автоматично за срок от най-малко два 
месеца. Този период е четири месеца 
при второ отнемане или броят на 
точките е достигнал или надвишава 
36 точки, осем месеца — при трето 
отнемане или броят на точките е 
достигнал или надвишава 54 точки, и 
една година — при четвърто отнемане 
или броят на точките е достигнал или 
надвишава 72 точки. При пето отнемане 
или когато броят на точките е достигнал 
или надвишава 90 точки, лицензът за 
риболов се отнема окончателно и 
риболовният кораб не може да се 
използва повече за търговска 
експлоатация на морски биологични 
ресурси.

Or. en

Изменение 973
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. Ако притежателят на лиценза 
за риболов или капитанът не 
извършат сериозни нарушения за 
период не по-малък от 
5 последователни календарни години, 
изчислени от 1 януари на годината на 
влизане в сила на настоящия 
регламент, на тях се присъждат 
2 приоритетни точки в национална 
класация на Европейския фонд за 
морско дело рибарство съгласно 
Регламент (ЕС) 508/2014 и 
последващи изменения.

Or. it
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Обосновка

Необходимо е да се предвидят награди за операторите, които работят в 
съответствие с правилата на Общата политика в областта на рибарството. 
Регламентът за контрол следва не само да бъде наказателен, но и да насърчава 
добрите практики.

Изменение 974
Розана Конте

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 7а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

7а. За да се насърчат добрите 
практики на операторите в сектора, 
се счита за необходимо, ако 
притежателят на лиценз за риболов 
не е извършил нарушения най-малко 
3 последователни години от 
влизането в сила на настоящия 
регламент, да му бъдат присъдени 
2 точки в националната класация на 
ЕФМДР съгласно Регламент (ЕС) 
508/2014 и последващи изменения.

Or. it

Обосновка

Счита се за необходимо, чрез система за възнаграждения да се стимулират 
операторите, които прилагат добри практики и демонстрират социална 
отговорност.

Изменение 975
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 8
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Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако притежателят на лиценз 
за риболов или капитанът не извърши 
тежко нарушение в рамките на три 
години от датата на извършване на 
последното потвърдено тежко 
нарушение, всички точки се заличават.

8. След изтичането на три години 
от датата на извършване на потвърдено 
тежко нарушение, точките, посочени 
за това нарушение, се заличават.

Or. en

Обосновка

Предложението, че точките за тежки нарушения се заличават само след 3 години без 
сериозни ангажименти, е много ограничителна разпоредба. Точките, предоставени за 
тежко нарушение, следва да изтекат след три години, независимо от каквито и да 
било други тежки нарушения.

Изменение 976
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако притежателят на лиценз за 
риболов или капитанът не извърши 
тежко нарушение в рамките на три 
години от датата на извършване на 
последното потвърдено тежко 
нарушение, всички точки се заличават.

8. Ако притежателят на лиценз за 
риболов или капитанът не извърши 
тежко нарушение в рамките на три 
години от датата на решението за 
присъждане на точки на последното 
потвърдено тежко нарушение, всички 
точки се заличават.

Or. en

Изменение 977
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако притежателят на лиценз 
за риболов или капитанът не извърши 
тежко нарушение в рамките на три 
години от датата на извършване на 
последното потвърдено тежко 
нарушение, всички точки се заличават.

8. След изтичане на срок от три 
години от датата на извършване на 
потвърдено тежко нарушение, всички 
точки, присъдени с оглед на това 
нарушение, се заличават.

Or. es

Изменение 978
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

8. Ако притежателят на лиценз за 
риболов или капитанът не извърши 
тежко нарушение в рамките на три 
години от датата на извършване на 
последното потвърдено тежко 
нарушение, всички точки се заличават.

8. Ако притежателят на лиценз за 
риболов или капитанът не извърши 
тежко нарушение в рамките на три 
години от датата на извършване на 
последното потвърдено тежко 
нарушение, всички точки се заличават.

Or. en

Изменение 979
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 8а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

8а. Ако притежателят на лиценза 
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за риболов не извърши сериозни 
нарушения за период не по-малък от 
5 последователни календарни години, 
изчислени от 1 януари на годината на 
влизане в сила на настоящия 
регламент, му се присъждат 2 
приоритетни точки в национална 
класация на Европейския фонд за 
морско дело рибарство съгласно 
Регламент (ЕС) № 508/2014 и 
последващи изменения.

Or. it

Изменение 980
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) изменението на прага на 
точките, който води до временното 
или окончателно отнемане на 
лиценза за риболов или правото за 
управление на риболовен кораб в 
качеството на капитан;
б) последващите мерки след 
временното или окончателно 
отнемане на лиценза за риболов или 
правото за извършване на риболовна 
дейност в качеството на капитан;
в) мерките, които следва да се 
предприемат в случай на незаконни 
риболовни дейности по време на 
период на временно отнемане или след 
окончателното отнемане на лиценз 
за риболов или на правото за 
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извършване на риболовна дейности в 
качеството на капитан;
г) условията, оправдаващи 
заличаването на точки;
д) регистрацията на капитани, 
упълномощени да упражняват 
риболовна дейност.

Or. it

Изменение 981
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

а) изменението на прага на 
точките, който води до временното 
или окончателно отнемане на 
лиценза за риболов или правото за 
управление на риболовен кораб в 
качеството на капитан;
б) последващите мерки след 
временното или окончателно 
отнемане на лиценза за риболов или 
правото за извършване на риболовна 
дейност в качеството на капитан;
в) мерките, които следва да се 
предприемат в случай на незаконни 
риболовни дейности по време на 
период на временно отнемане или след 
окончателното отнемане на лиценз 
за риболов или на правото за 
извършване на риболовна дейности в 
качеството на капитан;
г) условията, оправдаващи 
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заличаването на точки;
д) регистрацията на капитани, 
упълномощени да упражняват 
риболовна дейност.

Or. fr

Изменение 982
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 13 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изменението на прага на 
точките, който води до временното 
или окончателно отнемане на 
лиценза за риболов или правото за 
управление на риболовен кораб в 
качеството на капитан;

заличава се

Or. it

Изменение 983
Петер ван Дален, Ани Схрейер-Пирик

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 13 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) изменението на прага на 
точките, който води до временното 
или окончателно отнемане на 
лиценза за риболов или правото за 
управление на риболовен кораб в 
качеството на капитан;

заличава се

Or. en
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Изменение 984
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 13 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изменението на прага на 
точките, който води до временното 
или окончателно отнемане на 
лиценза за риболов или правото за 
управление на риболовен кораб в 
качеството на капитан;

заличава се

Or. es

Обосновка

В съответствие с принципите на демокрацията и законността този въпрос не може 
да се премахне от сферата на компетентност на съзаконодателите.

Изменение 985
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92 – параграф 14а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

14а. Комисията публикува насоки, с 
които да се разясни тълкуването на 
правилата относно нарушенията и 
наказанията, за да се намали 
различното третиране в отделните 
държави членки.

Or. es
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Изменение 986
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92б – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи на 
държавата членка, имаща юрисдикция 
при дадено нарушение, уведомяват без 
отлагане и в съответствие с процедурите 
съгласно националното законодателство 
държавите на знамето, държавата, на 
която нарушителят е гражданин или в 
която е образуван, или всяка друга 
държава, имаща интерес да следи 
административното или друго свързано 
съдебното производство, или други 
предприети мерки, за окончателното 
решение във връзка с това нарушение, 
включително и присъдения в 
съответствие с член 92 брой точки.

1. Компетентните органи на 
държавата членка, имаща юрисдикция 
при дадено нарушение, уведомяват без 
отлагане и в съответствие с процедурите 
съгласно националното законодателство 
държавите на знамето, държавата, на 
която нарушителят е гражданин или в 
която е образуван, и всяка друга 
държава, имаща интерес да следи 
административното или друго свързано 
съдебното производство, или други 
предприети мерки, за окончателното 
решение във връзка с това нарушение, 
включително и присъдения в 
съответствие с член 92 брой точки.

Or. en

Изменение 987
Грейс О'Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 92б – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наред с това без забавяне те уведомяват 
Европейската комисия относно 
окончателни решения в случай на тежки 
нарушения, установени във води или на 
пристанища на Съюза по отношение на 
риболовни кораби, плаващи под знамето 

Наред с това без забавяне те уведомяват 
Европейската комисия относно 
окончателни решения в случай на тежки 
нарушения, установени във води или на 
пристанища на Съюза по отношение на 
риболовни кораби, плаващи под знамето 
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на трети държави. на трети държави.

Or. en

Изменение 988
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 – заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

Национални регистри на нарушенията Национални и европейски регистри на 
нарушенията

Or. fr

Изменение 989
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вписват в 
национален регистър всички 
предполагаеми или потвърдени 
нарушения на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
извършени от кораби, плаващи под 
тяхно знаме или знамето на трети 
държави или от техни граждани, 
включително всички решения относно 
тях и присъдените им санкции и брой 
точки. Държавите членки вписват в 
своят национален регистър и 
нарушения, извършени от риболовни 
кораби, плаващи под тяхно знаме или от 
техни граждани, подложени на съдебно 
преследване в друга държава членка, 

1. Държавите членки вписват в 
национален регистър всички 
предполагаеми или потвърдени 
нарушения на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
извършени от кораби, плаващи под 
тяхно знаме или знамето на трети 
държави или от техни граждани, 
включително всички решения относно 
тях и присъдените им санкции и брой 
точки, както и отнетите такива. 
Държавите членки вписват в своят 
национален регистър и нарушения, 
извършени от риболовни кораби, 
плаващи под тяхно знаме или от техни 
граждани, подложени на съдебно 
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след като бъдат уведомени за 
окончателното решение от държавата 
членка, имаща юрисдикция, съгласно 
член 92б.

преследване в друга държава членка, 
след като бъдат уведомени за 
окончателното решение от държавата 
членка, имаща юрисдикция, съгласно 
член 92б.

Or. it

Изменение 990
Джузепе Ферандино, Пиетро Бартоло

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вписват в 
национален регистър всички 
предполагаеми или потвърдени 
нарушения на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
извършени от кораби, плаващи под 
тяхно знаме или знамето на трети 
държави или от техни граждани, 
включително всички решения относно 
тях и присъдените им санкции и брой 
точки. Държавите членки вписват в 
своят национален регистър и 
нарушения, извършени от риболовни 
кораби, плаващи под тяхно знаме или от 
техни граждани, подложени на съдебно 
преследване в друга държава членка, 
след като бъдат уведомени за 
окончателното решение от държавата 
членка, имаща юрисдикция, съгласно 
член 92б.

1. Държавите членки вписват в 
национален регистър всички 
потвърдени нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, извършени от кораби, 
плаващи под тяхно знаме или знамето 
на трети държави или от техни 
граждани, включително всички решения 
относно тях и присъдените им санкции 
и брой точки. Държавите членки 
вписват в своят национален регистър и 
нарушения, извършени от риболовни 
кораби, плаващи под тяхно знаме или от 
техни граждани, подложени на съдебно 
преследване в друга държава членка, 
след като бъдат уведомени за 
окончателното решение от държавата 
членка, имаща юрисдикция, съгласно 
член 92б.

Or. it

Изменение 991
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки вписват в 
национален регистър всички 
предполагаеми или потвърдени 
нарушения на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
извършени от кораби, плаващи под 
тяхно знаме или знамето на трети 
държави или от техни граждани, 
включително всички решения относно 
тях и присъдените им санкции и брой 
точки. Държавите членки вписват в 
своят национален регистър и 
нарушения, извършени от риболовни 
кораби, плаващи под тяхно знаме или от 
техни граждани, подложени на съдебно 
преследване в друга държава членка, 
след като бъдат уведомени за 
окончателното решение от държавата 
членка, имаща юрисдикция, съгласно 
член 92б.

1. Държавите членки вписват в 
национален регистър всички 
потвърдени нарушения на правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството, извършени от кораби, 
плаващи под тяхно знаме или знамето 
на трети държави или от техни 
граждани, включително всички решения 
относно тях и присъдените им санкции 
и брой точки. Държавите членки 
вписват в своят национален регистър и 
нарушения, извършени от риболовни 
кораби, плаващи под тяхно знаме или от 
техни граждани, подложени на съдебно 
преследване в друга държава членка, 
след като бъдат уведомени за 
окончателното решение от държавата 
членка, имаща юрисдикция, съгласно 
член 92б.

Or. en

Обосновка

След като нарушенията бъдат потвърдени, те следва да бъдат вписани в 
националния регистър на нарушенията.

Изменение 992
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 - параграф 1а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Въведен е европейски регистър 
на нарушенията, който позволява да 
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се записват данните от различните 
държави членки относно 
установените нарушения,

Or. fr

Изменение 993
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При предприемане на 
последващи мерки по отношение на 
нарушения на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
държава членка може да поиска от 
други държави членки да предоставят 
информация, съдържаща се в техния 
национален регистър за риболовните 
кораби или лицата, заподозрени или 
заловени при извършването на 
въпросното нарушение.

2. При предприемане на 
последващи мерки по отношение на 
нарушения на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
държава членка може да поиска от 
други държави членки да предоставят 
информация, съдържаща се в техния 
национален регистър за риболовните 
кораби или лицата, извършили 
нарушенията.

Or. en

Изменение 994
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При предприемане на 
последващи мерки по отношение на 
нарушения на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
държава членка може да поиска от 

2. При предприемане на 
последващи мерки по отношение на 
нарушения на правилата на общата 
политика в областта на рибарството, 
държава членка може да провери 
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други държави членки да предоставят 
информация, съдържаща се в техния 
национален регистър за риболовните 
кораби или лицата, заподозрени или 
заловени при извършването на 
въпросното нарушение.

информацията, съдържаща се в 
европейския регистър на нарушенията 
за риболовните кораби или лицата, 
заподозрени или заловени при 
извършването на въпросното 
нарушение.

Or. fr

Обосновка

Въвеждането на европейски регистър на нарушенията ще позволи на държавите 
членки да имат пряк достъп до необходимата информация за последващи мерки по 
отношение на нарушения на правилата на общата политика в областта на 
рибарството

Изменение 995
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато една държава членка 
поиска информация от друга държава 
членка във връзка с нарушение, 
втората държава членка предоставя 
без забавяне съответната 
информация за риболовните кораби и 
физическите и юридически лица, 
участвали в нарушението.

заличава се

Or. fr

Обосновка

Въвеждането на европейски регистър на нарушенията ще позволи на държавите 
членки да имат пряк достъп до необходимата информация за последващи мерки по 
отношение на нарушения във връзка с общата политика в областта на рибарството


