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Изменение 996
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Данните, които се съдържат в 
националния регистър на 
нарушенията, се съхраняват само за 
периода от време, необходим за 
постигане на целите на настоящия 
регламент, но най-малко пет календарни 
години, считано от годината след 
годината на вписване на данните.

4. Данните, които се съдържат в 
националните и европейските 
регистри на нарушенията, се 
съхраняват само за периода от време, 
необходим за постигане на целите на 
настоящия регламент, но най-малко пет 
календарни години, считано от годината 
след годината на вписване на данните.

Or. fr

Изменение 997
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове с цел допълнително 
уточняване на правилата за 
прилагане на европейския регистър на 
нарушенията.

Or. fr

Изменение 998
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 69
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. Държавите членки 
оповестяват публично в обобщен и 
анонимизиран вид данните, 
съдържащи се в националния 
регистър на нарушенията.

Or. it

Изменение 999
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки определят годишни и 
многогодишни национални програми за 
контрол за инспекциите и контрола на 
правилата на общата политика в 
областта на рибарството.

Държавите членки определят годишни и 
многогодишни национални програми за 
контрол за инспекциите, контрола и 
надзора на правилата на общата 
политика в областта на рибарството.

Or. en

Изменение 1000
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Националните програми за контрол се 
основават на рисковете и се 
актуализират най-малко веднъж 
годишно, като се вземат предвид по-

Националните програми за контрол се 
основават на рисковете и се 
актуализират най-малко веднъж 
годишно, като се вземат предвид по-
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специално новоприетите мерки за 
опазване и контрол.

специално новоприетите мерки за 
опазване и контрол, както и 
заключенията от годишния доклад за 
оценка на националната програма за 
контрол, изготвен от Комисията.

Or. en

Изменение 1001
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се уведомява относно 
националните програми за контрол 
преди 31 декември всяка година. 
Програмите обхващат минимум 
следващата календарна година.

заличава се

Or. pt

Изменение 1002
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 1 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията се уведомява относно 
националните програми за контрол 
преди 31 декември всяка година. 
Програмите обхващат минимум 
следващата календарна година.

Комисията се уведомява относно 
националните програми за контрол 
преди 31 декември всяка година. 
Програмите обхващат минимум 
следващата календарна година и се 
публикуват на уебстраницата на 
националния орган по рибарство до 31 
януари на следващата година.
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Or. en

Изменение 1003
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни всяка година 
държавите членки изпращат на 
Комисията доклад от инспекциите и 
дейностите по контрол, извършени 
през предходната година, съгласно 
националните програми за контрол в 
съответствие с настоящия 
регламент.

заличава се

Or. pt

Изменение 1004
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни всяка година 
държавите членки изпращат на 
Комисията доклад от инспекциите и 
дейностите по контрол, извършени през 
предходната година, съгласно 
националните програми за контрол в 
съответствие с настоящия регламент.

2. До 30 юни всяка година 
държавите членки изпращат на 
Комисията доклад от инспекциите и 
дейностите по контрол, извършени през 
предходната година, и относно 
мерките, взети за прилагане на 
системата за присъждане на точки, 
включително броя на присъдените и 
отнетите точки, съгласно 
националните програми за контрол в 
съответствие с настоящия регламент. 
Комисията предоставя обществен 
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достъп до тези доклади.

Or. it

Изменение 1005
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни всяка година 
държавите членки изпращат на 
Комисията доклад от инспекциите и 
дейностите по контрол, извършени през 
предходната година, съгласно 
националните програми за контрол в 
съответствие с настоящия регламент.

2. До 30 юни всяка година 
държавите членки изпращат на 
Комисията доклад от инспекциите и 
дейностите по контрол, извършени през 
предходната година, съгласно 
националните програми за контрол в 
съответствие с настоящия регламент. 
Всеки от тези доклади се публикува 
на официалния уебсайт на 
държавата членка, представила 
доклада, и на публичния уебсайт на 
Комисията.

Or. en

Изменение 1006
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. До 30 юни всяка година 
държавите членки изпращат на 
Комисията доклад от инспекциите и 
дейностите по контрол, извършени през 
предходната година, съгласно 

2. До 31 март всяка година 
държавите членки изпращат на 
Комисията доклад от инспекциите и 
дейностите по контрол, извършени през 
предходната година, съгласно 
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националните програми за контрол в 
съответствие с настоящия регламент.

националните програми за контрол в 
съответствие с настоящия регламент.

Or. en

Изменение 1007
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 а – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Докладите по параграф 2 
съдържат като минимум следната 
информация:
а) общия бюджет, предназначен 
за контрол на рибарството;
б) броя и вида на извършените 
инспекции и дейности по контрол;
в) броя и вида на предполагаемите 
и потвърдените нарушения, 
включително тежки нарушения;
г) вида на последващите 
действия във връзка с потвърдени 
нарушения (обикновено 
предупреждение, административна 
санкция, наказателна санкция, 
незабавни принудителни мерки, брой 
наложени наказателни точки); както 
и
д) брой, разположение и вид на 
изгубените риболовни уреди.

Or. en

Изменение 1008
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 а – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. До 30 юни всяка година 
Комисията публикува доклад за 
оценка на изпълнението на 
националните програми за контрол.

Or. en

Изменение 1009
Розана Конте, Масимо Казанова, Анализа Тардино, Валентино Грант

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията има правомощия да 
приема делегирани актове съгласно 
член 119а за приемане на минимални 
изисквания за националните програми 
за контрол и годишните доклади, 
както и да определя референтни 
показатели за дейностите по 
контрол, като взема предвид целите 
на общата политика в областта на 
рибарството и техническия напредък 
и научните разработки.“

заличава се

Or. it

Изменение 1010
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията има правомощия да 
приема делегирани актове съгласно 
член 119а за приемане на минимални 
изисквания за националните програми 
за контрол и годишните доклади, 
както и да определя референтни 
показатели за дейностите по 
контрол, като взема предвид целите 
на общата политика в областта на 
рибарството и техническия напредък 
и научните разработки.

заличава се

Or. fr

Изменение 1011
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 70
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 93 a – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Комисията има правомощия да 
приема делегирани актове съгласно 
член 119а за приемане на минимални 
изисквания за националните програми 
за контрол и годишните доклади, 
както и да определя референтни 
показатели за дейностите по 
контрол, като взема предвид целите 
на общата политика в областта на 
рибарството и техническия напредък 
и научните разработки.“

3. Правилата за прилагане на 
настоящия член се определят в 
съответствие с член 119, параграф 2.

Or. pt

Изменение 1012
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро
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Предложение за регламент
Член 1 –параграф 1 – точка 70 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 95 – заглавие

Текст в сила Изменение

70a) В член 95 заглавието се изменя, 
както следва:

Конкретни програми за контрол и 
проверка

„Конкретни програми за контрол, 
проверка и надзор
“

Or. en

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

Изменение 1013
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 71
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 95 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

71) В член 95, параграф 1 се заменя 
със следното:

заличава се

„1. Определени видове риболов 
може да бъдат включени в специални 
програми за контрол и инспекции. 
Комисията може, посредством 
актове за изпълнение, и съвместно със 
заинтересованите държави членки, да 
определя кои риболовни райони ще 
бъдат включени в специалните 
програми за контрол и инспекции въз 
основа на необходимостта от 
специален и координиран контрол на 
посочените риболовни райони. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.“
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Or. fr

Изменение 1014
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 71
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 95 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Определени видове риболов 
може да бъдат включени в специални 
програми за контрол и инспекции. 
Комисията може, посредством 
актове за изпълнение, и съвместно със 
заинтересованите държави членки, да 
определя кои риболовни райони ще 
бъдат включени в специалните 
програми за контрол и инспекции въз 
основа на необходимостта от 
специален и координиран контрол на 
посочените риболовни райони. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

1. Определени видове риболов 
може да бъдат включени в специални 
програми за контрол и инспекции. 
Правилата за прилагане на 
настоящия член се определят в 
съответствие с член 119, параграф 2 
и в консултация със съответната 
държава членка.

Or. pt

Изменение 1015
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 71
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 95 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Определени видове риболов 
може да бъдат включени в специални 
програми за контрол и инспекции. 
Комисията може, посредством актове за 

1. Определени видове риболов 
може да бъдат включени в специални 
програми за контрол, инспекции и 
надзор. Комисията може, посредством 
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изпълнение, и съвместно със 
заинтересованите държави членки, да 
определя кои риболовни райони ще 
бъдат включени в специалните 
програми за контрол и инспекции въз 
основа на необходимостта от специален 
и координиран контрол на посочените 
риболовни райони. Актовете за 
изпълнение се приемат в съответствие с 
процедурата по разглеждане, посочена в 
член 119, параграф 2.

актове за изпълнение, и съвместно със 
заинтересованите държави членки, да 
определя кои риболовни райони ще 
бъдат включени в специалните 
програми за контрол, инспекции и 
надзор въз основа на необходимостта от 
специален и координиран контрол на 
посочените риболовни райони. Актовете 
за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1016
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 71 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 95 – параграф 2

Текст в сила Изменение

71a) Член 95, параграф 2 се изменя, 
както следва:

2. В посочените в параграф 1 
специални програми за контрол и 
инспекции се определят целите, 
приоритетите, процедурите, както и 
референтните показатели за 
инспекционните дейности. Тези 
референтни показатели се основават на 
управление на риска и се преразглеждат 
периодично след извършване на анализ 
на постигнатите резултати.

„2. В посочените в параграф 1 
специални програми за контрол, 
инспекции и надзор се определят 
целите, приоритетите, процедурите, 
както и референтните показатели за 
инспекционните дейности. Тези 
референтни показатели се основават на 
управление на риска и се преразглеждат 
периодично след извършване на анализ 
на постигнатите резултати. “

Or. en

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

Изменение 1017
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 71 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 95 – параграф 3

Текст в сила Изменение

71б) В член 95 параграф 3 се изменя, 
както следва:

3. След влизането в сила на 
многогодишен план и преди влизането в 
действие на специалните програми за 
контрол и инспекции, всяка държава-
членка определя референтни показатели 
за инспекционните дейности, основани 
на управлението на риска.

„3. След влизането в сила на 
многогодишен план и преди влизането в 
действие на специалните програми за 
контрол, инспекции и надзор, всяка 
държава членка определя референтни 
показатели за инспекционните 
дейности, основани на управлението на 
риска. “

Or. en

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

Изменение 1018
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 71 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 95 – параграф 4

Текст в сила Изменение

71б) Член 95, параграф 4 се изменя, 
както следва:

4. Заинтересованите държави-
членки предприемат необходимите 
мерки, за да осигурят изпълнението на 
специалните програми за контрол и 
инспекции, по-специално по отношение 
на необходимите човешки и материални 
ресурси и периодите и зоните, в които 
те се осъществяват.

„4. Заинтересованите държави-
членки предприемат необходимите 
мерки, за да осигурят изпълнението на 
специалните програми за контрол, 
инспекции и надзор, по-специално по 
отношение на необходимите човешки и 
материални ресурси и периодите и 
зоните, в които те се осъществяват. “

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

Изменение 1019
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 71 г (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Дял X

Текст, предложен от Комисията Изменение

71г) Дял X се заличава.

Or. pt

Изменение 1020
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 71 д (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 98 – параграф 4

Текст в сила Изменение

71д) Член 98, параграф 4 се изменя, 
както следва:

4. При осъществяване на морски 
или въздушни операции по контрол и 
инспекции капитанът на кораба или на 
въздушното средство носи еднолична 
отговорност за операциите по контрол и 
инспекции. При упражняване на 
правомощията си той отчита надлежно 
посочената в параграф 1 програма за 
проверка.

„4. При осъществяване на морски 
или въздушни операции по контрол, 
инспекции и надзор капитанът на 
кораба или на въздушното средство 
носи еднолична отговорност за 
операциите по контрол, инспекции и 
надзор. При упражняване на 
правомощията си той отчита надлежно 
посочената в параграф 1 програма за 
проверка. “

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1224-
20190814&qid=1582016726712&from=BG)
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Изменение 1021
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 71 е (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 100 – параграф 1 – буква е

Текст в сила Изменение

71е) В член 100 буква е) се заменя 
със следното:

е) националната система за 
налагане на санкции, включително 
пригодността на наложените санкции, 
продължителността на производствата, 
икономическите изгоди, които 
нарушителите са получили и запазили, 
както и възпиращия характер на тази 
система от санкции;

„е) националната система за 
налагане на санкции, включително 
пригодността на наложените санкции, 
прилагането на системата за 
присъждане на точки, 
продължителността на производствата, 
икономическите изгоди, които 
нарушителите са получили и запазили, 
както и възпиращия характер на тази 
система от санкции; “

Or. xm

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

Обосновка

Това изменение цели да измени разпоредба на действащия акт – член 100, буква е) – 
която не е посочена в предложението на Комисията.

Изменение 1022
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 71 ж (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 101 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

71ж) в член 101 се добавя следният 
параграф:
„4а. Не по-късно от един месец след 
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финализирането им Комисията 
публикува на своя уебсайт версия на 
докладите от проверката, 
независимата инспекция или одита. “

Or. en

Обосновка

Подобни доклади вече се публикуват в други области на политиката, като например 
съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните или на 
здравето на животните.

Изменение 1023
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 72 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 102 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

72a) В член 102 се добавя следният 
параграф:
„4а. Ако след приемането на плана 
за действие държавата членка все 
още не успява да се справи с 
положението и да предприеме 
действия във връзка с недостатъците 
в системата си за контрол, 
Комисията започва разследване с цел 
образуване на производство за 
установяване на неизпълнение на 
задължения срещу тази държава 
членка. “

Or. en

Изменение 1024
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 72 a (нова)



PE652.304v01-00 18/82 AM\1205179BG.docx

BG

Регламент (ЕО) № 1224/2009
Дял ХI

Текст, предложен от Комисията Изменение

72a) Дял XI се заличава.

Or. pt

Изменение 1025
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 73 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 104 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако държава членка не 
изпълнява своите задължения за 
прилагане на многогодишен план и ако 
Комисията има доказателства, че 
неизпълнението на тези задължения 
представлява сериозна заплаха за 
опазването на запас или група запаси, 
Комисията може с актове за изпълнение 
да постанови за съответната държава 
членка временна забрана на засегнатите 
от тези пропуски риболовни дейности.

1. Ако държава членка не 
изпълнява своите задължения за 
прилагане на правилата на общата 
политика в областта на 
рибарството, включително 
правилата относно техническите 
мерки за опазване на риболовните 
ресурси и защитата на морските 
екосистеми, както и правилата, 
определени в настоящия регламент, и 
ако Комисията има доказателства, че 
неизпълнението на тези задължения 
представлява сериозна заплаха за 
опазването на запас или група запаси, 
или на природозащитния статус на 
даден вид или дадено местообитание, 
Комисията може с актове за изпълнение 
да постанови за съответната държава 
членка временна забрана на засегнатите 
от тези пропуски риболовни дейности.

Or. en

Обосновка

Многогодишните планове би следвало да представляват инструменти за цялостно 
управление, а не да се отнасят само за експлоатирането на рибните запаси, както е 
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посочено в членове 9 и 10 от ОПОР.

Изменение 1026
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 73 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 104 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. С актове за изпълнение 
Комисията вдига забраната след като 
държавата членка докаже писмено в 
удовлетворителна за Комисията степен, 
че риболовните дейности могат да бъдат 
извършвани без опасност.

4. С актове за изпълнение 
Комисията вдига забраната след като 
държавата членка докаже писмено в 
удовлетворителна за Комисията степен, 
че риболовните дейности могат да бъдат 
извършвани без опасност и че е 
премахната заплахата за морската 
околна среда.

Or. en

Изменение 1027
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 74 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 105 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се установи превишаване на 
квота, разпределено количество или дял 
за запас или група от запаси, 
определени на дадена държава членка за 
дадена година, Комисията с актове за 
изпълнение приспада от годишната 
квота, разпределено количество или дял 
за следващата или следващите години 
на държавата членка, превишила 
ограничението, количества, получени 
чрез умножение по коефициент в 

Когато се установи превишаване на 
квота, разпределено количество или дял 
за запас или група от запаси, 
определени на дадена държава членка за 
дадена година, Комисията с актове за 
изпълнение приспада от годишната 
квота, разпределено количество или дял 
за следващата или следващите години 
на държавата членка, превишила 
ограничението, количества, получени 
чрез 



PE652.304v01-00 20/82 AM\1205179BG.docx

BG

съответствие със следната 
таблица:“

Or. en

Обосновка

Overfishing не е правилният английски термин, когато на рибарите се позволява да 
използват 10% гъвкавост. Гъвкавостта не е равна на overfishing.

Изменение 1028
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 74 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 105 – параграф 2 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато се установи превишаване на 
квота, разпределено количество или дял 
за запас или група от запаси, 
определени на дадена държава членка за 
дадена година, Комисията с актове за 
изпълнение приспада от годишната 
квота, разпределено количество или дял 
за следващата или следващите години 
на държавата членка, превишила 
ограничението, количества, получени 
чрез умножение по коефициент в 
съответствие със следната таблица:“

Когато се установи превишаване на 
квота, разпределено количество или дял 
за запас или група от запаси, 
определени на дадена държава членка за 
дадена година, Комисията с актове за 
изпълнение приспада от годишната 
квота, разпределено количество или дял 
за следващата година на държавата 
членка, превишила ограничението, 
количества, получени чрез умножение 
по коефициент в съответствие със 
следната таблица:“

Or. en

Изменение 1029
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 74 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 105 – параграф 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

4. В случай на превишаване на 
квота, разпределено количество или дял 
за запас или група от запаси, 
определени за държава членка през 
предходни години, Комисията може 
посредством актове за изпълнение да 
приспада квоти от бъдещите квоти на 
съответната държава членка, за да 
отчете равнището на превишаването.

4. В случай на превишаване на 
квота, разпределено количество или дял 
за запас или група от запаси, 
определени за държава членка през 
предходни години, Комисията приспада 
посредством актове за изпълнение квоти 
от бъдещите квоти на съответната 
държава членка, за да отчете равнището 
на превишаването.

Or. en

Изменение 1030
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 74 – буква б
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 105 – параграф 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

5. Ако приспадането съгласно 
параграфи 1 и 2 не може да бъде 
извършено от превишените квота, 
разпределено количество или дял за 
даден запас или група от запаси, тъй 
като държавата членка не притежава 
или не притежава в достатъчна степен 
квота, разпределено количество или дял 
за даден запас или група от запаси, 
Комисията, може посредством актове 
за изпълнение да приспадне през 
следващата или следващите години от 
квоти за други запаси или групи от 
запаси, предоставени на държавата 
членка в същата географска зона или в 
зона със същата търговска стойност в 
съответствие с параграф 1.

5. Ако приспадането съгласно 
параграфи 1 и 2 не може да бъде 
извършено от превишените квота, 
разпределено количество или дял за 
даден запас или група от запаси, тъй 
като държавата членка не притежава 
или не притежава в достатъчна степен 
квота, разпределено количество или дял 
за даден запас или група от запаси, 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, приспада през следващата 
или следващите години от квоти за 
други запаси или групи от запаси, 
предоставени на държавата членка в 
същата географска зона или в зона със 
същата търговска стойност в 
съответствие с параграф 1.

Or. en
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Изменение 1031
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 75 – буква в
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 106 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Ако приспадането съгласно 
параграф 2 не може да бъде извършено 
от превишеното максимално допустимо 
риболовно усилие за запас, тъй като 
държавата членка не притежава или не 
притежава в достатъчна степен 
максимално допустимо риболовно 
усилие за запас, Комисията може с 
актове за изпълнение да приспадне през 
следващата или следващите години от 
риболовното усилие, определено за 
държавата членка в същата географска 
зона в съответствие с параграф 2.

3. Ако приспадането съгласно 
параграф 2 не може да бъде извършено 
от превишеното максимално допустимо 
риболовно усилие за запас, тъй като 
държавата членка не притежава или не 
притежава в достатъчна степен 
максимално допустимо риболовно 
усилие за запас, Комисията, 
посредством актове за изпълнение, 
приспада през следващата или 
следващите години от риболовното 
усилие, определено за държавата членка 
в същата географска зона в съответствие 
с параграф 2.

Or. en

Изменение 1032
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 75 – буква в
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 106 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя подробни правила относно 
оценката на максималното налично 
усилие, въз основа на която се 
изчислява превишаването на 
използването. Актовете за изпълнение 
се приемат в съответствие с 

4. Посредством актове за 
изпълнение Комисията определя 
подробни правила относно оценката на 
максималното налично усилие, въз 
основа на която се изчислява 
превишаването на използването. 
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
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процедурата по разглеждане, посочена в 
член 119, параграф 2.

разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. en

Изменение 1033
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 76 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 107 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Ако съществуват доказателства, 
че от страна на държава членка не са 
спазени правила на общата политика в 
областта на рибарството и това може да 
доведе до сериозна заплаха за 
опазването на тези запаси, които са 
обект на възможности за риболов, 
Комисията може с актове за 
изпълнение да приспадне през 
следващата или следващите години от 
годишните квоти, разпределени 
количества или дялове от даден запас 
или група от запаси за тази държава 
членка, като прилага принципа на 
пропорционалност и взема предвид 
вредите, нанесени на тези запаси.“

1. Ако съществуват доказателства, 
че от страна на държава членка не са 
спазени правила на общата политика в 
областта на рибарството и това може да 
доведе до сериозна заплаха за 
опазването на тези запаси, които са 
обект на възможности за риболов, 
Комисията, посредством актове за 
изпълнение, приспада през следващата 
или следващите години от годишните 
квоти, разпределени количества или 
дялове от даден запас или група от 
запаси за тази държава членка, като 
прилага принципа на пропорционалност 
и взема предвид вредите, нанесени на 
тези запаси.“

Or. en

Изменение 1034
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 76 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 108 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

76a) Добавя се следният член:
„Член 108a
Координирана помощ и последващи 
действия от страна на Комисията
1. Комисията координира 
незабавно мерките, предприети от 
държавите членки, когато въз основа 
на информацията, която е получила 
от държавите членки или от други 
източници, е разбрала за 
съществуването на дейности, които 
са или изглеждат в противоречие с 
правилата на ОПОР и представляват 
специален интерес на равнището на 
Съюза, и по-специално, когато:
а) тези дейности се 
разпростират или биха могли да се 
разпрострат в няколко държави 
членки;
б) изглежда, че подобни дейности 
са извършени в няколко държави 
членки; или
в) държавите членки не са в 
състояние да се споразумеят за 
подходящите действия за решаване 
на въпроса с несъответствието.
2. Когато контролът и 
инспекциите на държава членка 
показват повтарящо се и сериозно 
неспазване на правилата на ОПОР, 
което може да е от значение на 
равнището на Съюза, 
компетентният орган на 
инспектиращата държава членка 
уведомява незабавно Комисията, 
Европейската агенция за контрол на 
рибарството и компетентните 
органи на другите засегнати държави 
членки.
3. Комисията изисква от 
компетентния орган на съответните 
държави членки да засили 
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официалния контрол в съответната 
област и да докладва за 
предприетите действия и взетите 
мерки. “

Or. en

Изменение 1035
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 77
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 109, параграфи 1, 2, 5 и 8

Текст, предложен от Комисията Изменение

 […] заличава се

Or. pt

Изменение 1036
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 77 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 109 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изграждат 
компютризирана база данни за 
валидиране на данните, записани в 
съответствие с настоящия регламент. 
Валидирането на записаните данни 
включва кръстосана проверка, анализ и 
проверка на данните.

1. До 31 декември на третата 
година от влизането в сила на 
настоящия регламент държавите 
членки изграждат компютризирана база 
данни за валидиране на данните, 
записани в съответствие с настоящия 
регламент. Валидирането на записаните 
данни включва кръстосана проверка, 
анализ и проверка на данните.

Or. en
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Изменение 1037
Франс Жаме

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 77 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 109 – параграф 2 – буква б – точка х

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) данни от вътрешните системи 
за видеонаблюдение на борда на 
риболовните кораби и други 
електронни системи за мониторинг 
на задължението за разтоварване 
съгласно член 25а.

заличава се

Or. fr

Изменение 1038
Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 77 – буква а
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 109 – параграф 2 – буква б – точка х

Текст, предложен от Комисията Изменение

x) данни от вътрешните системи 
за видеонаблюдение на борда на 
риболовните кораби и други 
електронни системи за мониторинг на 
задължението за разтоварване съгласно 
член 25а.“

x) данни от електронните 
устройства за мониторинг на 
задължението за разтоварване.“

Or. it

Изменение 1039
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 78
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 110 – параграф 1 – уводна част
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Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки обезпечават 
дистанционен достъп до следните данни 
в необобщен вид по всяко време и без 
предварително известие за Комисията 
или определените от нея орган или 
съответно органи:

1. Държавите членки обезпечават 
предварително изискан и разрешен 
дистанционен достъп до следните данни 
в необобщен вид за Комисията или 
определените от нея орган или 
съответно органи:

Or. pt

Изменение 1040
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 78
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 110 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. При необходимост Комисията 
или определения от нея орган могат 
да събират данни, включително 
лични данни, с цел изпълнение на 
задълженията си съгласно правилата 
на общата политика в областта на 
рибарството, и по-специално за 
извършване на инспекции, проверки, 
одити и запитвания, или съгласно 
правилата на споразумения с трети 
държави или международни 
организации.

заличава се

Or. pt

Изменение 1041
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 78
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 110 – параграф 3
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Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Държавите членки предоставят 
на длъжностите лица на Комисията или 
на персонала на определения от 
Комисията орган достъп до данните, 
посочени в параграф 1.

3. Държавите членки могат да 
предоставят на длъжностите лица на 
Комисията или на персонала на 
определения от Комисията орган достъп 
до данните, посочени в параграф 1.

Or. pt

Изменение 1042
Манюел Бомпар

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 78
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 110 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Без да се засяга Регламент (ЕС) 
2016/679, информацията, посочена в 
параграф 1, се предоставя на 
разположение от компетентните 
органи на държавите членки на всяко 
физическо или юридическо лице, 
което поиска това и което има 
законен интерес;

Or. fr

Обосновка

В съответствие с правилата за защита на данните, установени в Регламент (ЕС) 
2016/679, е необходимо да се предостави на независими учени, НПО, инспектори от 
трети държави и разследващи журналисти достъп до данните за рибарството, за да 
се гарантира прозрачността на системата за контрол. Този достъп би позволил на 
всички участници в контрола на риболовните дейности да участват в мониторинга на 
прилагането на правилата, предвидени в регламента, и да предупреждават 
институциите на ЕС и държавите членки.

Изменение 1043
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 78
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 110 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Без да се засягат разпоредбите 
на Общия регламент за защита на 
данните (ЕС) 2016/679, държавите 
членки предоставят на всяко 
физическо или юридическо лице, 
което може да докаже законен 
интерес, достъп до данните, посочени 
в параграф 1.

Or. en

Обосновка

Предоставянето на възможност на учените и журналистите да следят риболовните 
данни ще насърчи независимите научни анализи и журналистиката. Това действа 
като възпиращ фактор и помага също така на органите при определянето на 
устойчиви тенденции и „червени флагове“. Случаят „цаца и херинга“ показва 
значението на кръстосаната проверка на данните за риболов, тъй като инспекциите 
на шведския търговски риболов са установили, че уловът на цаца в Швеция е с около 
50% повече, а уловът на херинга – с около 50% по-малко от докладваното, което дава 
подвеждаща представа за състоянието на запасите и води до неправилни съвети. 
Понятието за законен интерес се използва и в Директивата относно борбата с 
изпирането на пари.

Изменение 1044
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 78
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 110 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните, изброени в параграф 1, буква 
а), точки (ii) и (iii), могат да се 
предоставят на научни организации на 
държавите членки и на Съюза, както и 
на Евростат.

Данните, изброени в параграф 1, буква 
а), точки (ii) и (iii), могат да се 
предоставят на научни организации на 
държавите членки и на Съюза, както и 
на Евростат. Тези данни са в 
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анонимизиран формат, така че да не 
позволяват идентифицирането на 
отделни кораби или физически лица.

Or. es

Изменение 1045
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 78
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 110 – параграф 4 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните, изброени в параграф 1, буква 
а), точки (ii) и (iii), могат да се 
предоставят на научни организации на 
държавите членки и на Съюза, както и 
на Евростат.

Данните, изброени в параграф 1, буква 
а), точки (ii) и (iii), се предоставят на 
научни организации на държавите 
членки и на Съюза, както и на Евростат, 
както и на всяко физическо или 
юридическо лице, което може да 
докаже законен интерес.

Or. en

Изменение 1046
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 78
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 110 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5а. Държавите членки публикуват 
ежегодно годишните си доклади 
относно националните програми за 
контрол на уебсайта на своите 
компетентни органи.

Or. en
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Изменение 1047
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 80
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 111 a – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на прилагането на членове 
110 и 111 посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя подробни правила относно:

заличава се

– качеството на данните, 
спазването на сроковете за подаване 
на данните от страна на 
операторите, валидирането на 
данните, включително кръстосаните 
проверки, анализа и проверката;
– обмена на данни между 
държави членки;
– достъпа до данни от 
Комисията или определяния от нея 
орган;
– достъпа до данни от научни 
организации на Съюза и от Евростат;
– оперативната съвместимост и 
стандартизация на базите данни;

данните изброени в член 110, 
параграфи 1 и 2), включително 
специалните мерки за защита при 
обработката на лични данни и 
правила за сигурност, приложими по 
отношение на базите данни.

Or. pt

Изменение 1048
Жуан Ферейра
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Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 80
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 111 a – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

За целите на прилагането на членове 110 
и 111 посредством актове за 
изпълнение Комисията може да 
определя подробни правила относно:

За целите на прилагането на членове 110 
и 111 правилата за прилагане се 
определят в съответствие с член 119, 
параграф 2. 

Or. pt

Изменение 1049
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 80
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 111 a – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pt

Изменение 1050
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 81
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 112

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. pt
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Изменение 1051
Николас Гонсалес Касарес, Клара Агилера

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 81
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 112 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Лични данни, съдържащи се в 
информацията, посочена в член 110, 
параграфи 1 и 2, не се съхраняват за 
период над 5 години, освен лични 
данни, необходими за предприемането 
на последващи действия по жалба, 
нарушение, инспекция проверка или 
одит на текущи съдебни или 
административни производства, които 
могат да се съхраняват за период от 10 
години. Ако информацията, изброена в 
член 110, параграфи 1 и 2 се съхранява 
за по-дълъг период, данните се 
анонимизират.

3. Лични данни, съдържащи се в 
информацията, посочена в член 110, 
параграфи 1 и 2, не се съхраняват за 
период над 5 години, освен лични 
данни, необходими за предприемането 
на последващи действия по жалба, 
нарушение, инспекция проверка или 
одит на текущи съдебни или 
административни производства, които 
могат да се съхраняват за период от 10 
години. Ако информацията, изброена в 
член 110, параграфи 1 и 2 се съхранява 
за по-дълъг период, данните се 
анонимизират. За целите на член 109, 
параграф 2, буква б), подточка x) по 
отношение на данни от затворени 
телевизионни системи на борда на 
риболовни кораби срокът на 
съхранение не може да надвишава 
една година.

Or. en

Изменение 1052
Грейс О’Съливан
от името на групата Verts/ALE

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 81
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 112 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Лични данни, съдържащи се в 3. Лични данни, съдържащи се в 
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информацията, посочена в член 110, 
параграфи 1 и 2, не се съхраняват за 
период над 5 години, освен лични 
данни, необходими за предприемането 
на последващи действия по жалба, 
нарушение, инспекция проверка или 
одит на текущи съдебни или 
административни производства, които 
могат да се съхраняват за период от 10 
години. Ако информацията, изброена в 
член 110, параграфи 1 и 2 се съхранява 
за по-дълъг период, данните се 
анонимизират.

информацията, посочена в член 110, 
параграфи 1 и 2, не се съхраняват за 
период над 8 години, докато данни, 
получени от вътрешни системи за 
видеонаблюдение, се съхраняват за 
период, не по-дълъг от 1 година, освен 
лични данни, необходими за 
предприемането на последващи 
действия по жалба, нарушение, 
инспекция проверка или одит на текущи 
съдебни или административни 
производства, които могат да се 
съхраняват за период от 10 години. Ако 
информацията, изброена в член 110, 
параграфи 1 и 2, се съхранява за по-
дълъг период, данните се анонимизират.

Or. en

Обосновка

Може да отнеме няколко години, докато най-накрая се образува съдебно дело. 
Необходимата информация и потенциалните доказателства трябва да останат 
налични и достъпни дотогава. Същевременно Европейският надзорен орган по защита 
на данните коментира конкретно личните данни от видеонаблюдение, които следва 
да се съхраняват за по-кратко време, както е необходимо за целите, за които се 
обработват („принцип на ограничаване на съхранението“), в съответствие с член 5, 
параграф 1, буква д) от Регламент (ЕС) № 679/2016 (ОРЗД).

Изменение 1053
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 81 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 113 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

81a) в член 113 параграф 2 се 
заличава.

Or. en

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

Европейската комисия извършва редовни проверки и одитни мисии на националните 
системи за контрол, но държавите членки могат да наложат вето върху 
публикуването на тази информация въз основа на член 113. Тази липса на прозрачност 
улеснява лошото управление, тъй като рибарите и организациите на гражданското 
общество не могат да участват в предлагането на по-добри решения за управление на 
рибарството в отговор на установените предизвикателства. Също така това е в 
противоречие с Конвенцията от Орхус и съдебната практика на Съда на Европейския 
съюз.

Изменение 1054
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 81 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 113 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

(81б) в член 113 параграф 3 се 
заличава.

Or. en

Обосновка

Европейската комисия извършва редовни проверки и одитни мисии на националните 
системи за контрол, но държавите членки могат да наложат вето върху 
публикуването на тази информация въз основа на член 113. Тази липса на прозрачност 
улеснява лошото управление, тъй като рибарите и организациите на гражданското 
общество не могат да участват в предлагането на по-добри решения за управление на 
рибарството в отговор на установените предизвикателства. Също така това е в 
противоречие с Конвенцията от Орхус и съдебната практика на Съда на Европейския 
съюз.

Изменение 1055
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 82
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 114 – параграф 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

За целта на настоящия регламент всяка 
държава членка създава и актуализира 
официален уебсайт за операторите и 
гражданите, съдържащ най-малко 
информацията, посочена в член 115.

За целта на настоящия регламент всяка 
държава членка създава и актуализира 
официален уебсайт, леснодостъпен за 
операторите и гражданите, съдържащ 
най-малко информацията, посочена в 
член 115.

Or. it

Изменение 1056
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 82
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 114 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„За целта на настоящия регламент всяка 
държава членка създава и актуализира 
официален уебсайт за операторите и 
гражданите, съдържащ най-малко 
информацията, посочена в член 115.

За целта на настоящия регламент всяка 
държава членка или регион създава и 
актуализира официален уебсайт или 
официални уебсайтове за операторите 
и гражданите, съдържащи най-малко 
информацията, посочена в член 115.

Or. en

Изменение 1057
Фредрик Федерлей

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 82
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 115 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

На своите уебсайтове държавите членки 
публикуват незабавно или осигуряват 
пряка връзка до следната информация:

На своите уебсайтове държавите членки 
или регионите публикуват незабавно 
или осигуряват пряка връзка до 
следната информация:
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Or. en

Изменение 1058
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 82
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 115 – параграф 1 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) имената и адресите на 
компетентните органи, отговарящи за 
издаването на лицензии за риболов и 
разрешителни за риболов, посочени в 
член 7;

а) имената и адресите на 
компетентните органи, отговарящи за 
издаването на лицензии за риболов и 
разрешителни за риболов, посочени в 
членове 7 и 55;

Or. it

Изменение 1059
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 82
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 115 – параграф 1 – буква и а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) определената национална 
програма за контрол, резултатите и 
доклада за оценка, изготвен от 
Комисията най-малко 30 дни след 
датите, установени в член 93а

Or. en

Изменение 1060
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 82
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 115 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки публикуват 
ежегодно на своите уебсайтове 
годишните доклади относно своите 
национални програми за контрол. 
Тези доклади съдържат следната 
информация:
а)  общия бюджет, предназначен 
за контрол на рибарството;
б) броя и вида на извършените 
инспекции и дейности по контрол;
в) броя и вида на предполагаемите 
и потвърдените нарушения, 
включително тежки нарушения;
г) вида на последващите 
действия във връзка с потвърдени 
нарушения (обикновено 
предупреждение, административна 
санкция, наказателна санкция, 
незабавни принудителни мерки, брой 
наложени наказателни точки); както 
и
д) брой, разположение и вид на 
изгубените риболовни уреди.

Or. en

Обосновка

За създаването на култура на доверие и спазване е необходима по-голяма прозрачност 
по отношение на прилагането на системата на ЕС за контрол на рибарството от 
страна на държавите членки.

Изменение 1061
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 83 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 117 – параграф 3 a (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

83a) в член 117 се въвежда следният 
параграф 3a:
„3a. На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове в съответствие с член 119а с 
цел определяне на договорености за 
съвместно сътрудничество относно:
а) административно 
сътрудничество между държавите 
членки, трети държави, Комисията и 
определения от нея орган;
б) отношенията на държавите 
членки с Комисията и с трети 
държави.“;

Or. it

Изменение 1062
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 84
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 117 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Чрез актове за изпълнение 
Комисията може да установи 
правила относно съвместно 
сътрудничество във връзка със:

заличава се

а) административно 
сътрудничество между държавите 
членки, трети държави, Комисията и 
определения от нея орган;
б) разходите за изпълнението на 
искане за помощ;
в) определянето на единен орган 
на държавите членки;
г) съобщаването на последващи 
мерки, предприети от националните 
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органи във връзка с обмена на 
информация;
д) искането за съдействие, 
включително искания за информация, 
искания за мерки и искания за 
административни уведомления и за 
определяне на крайни срокове за 
отговор;
е) информацията без 
предварително искане;
ж) отношенията на държавите 
членки с Комисията и с трети 
държави.
Актовете за изпълнение се приемат в 
съответствие с процедурата по 
разглеждане, посочена в член 119, 
параграф 2.

Or. pt

Изменение 1063
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 84
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 117 – параграф 4 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез актове за изпълнение Комисията 
може да установи правила относно 
съвместно сътрудничество във връзка 
със:

Правилата за прилагане на 
настоящия член се определят в 
съответствие с член 119, параграф 2.

Or. pt

Изменение 1064
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 84
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 117 – параграф 4 – алинея 1 – буква a

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) административно 
сътрудничество между държавите 
членки, трети държави, Комисията и 
определения от нея орган;

заличава се

Or. it

Изменение 1065
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 84
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 117 – параграф 4 – алинея 1 – буква ж

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) отношенията на държавите 
членки с Комисията и с трети 
държави.

заличава се

Or. it

Изменение 1066
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 84 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 118 – алинея 1

Текст в сила Изменение

84a) в член 118 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. На всеки пет години държавите-
членки представят на Комисията доклад 
за прилагането на настоящия регламент.

„1. На всеки две години държавите 
членки представят на Комисията доклад 
за прилагането на настоящия регламент. 
Тези доклади се публикуват на 
обществено достъпния уебсайт на 
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Комисията в срок от два месеца от 
представянето им от държавите 
членки. “

Or. xm

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

Обосновка

Настоящото изменение цели да измени разпоредба на действащия акт – член 118, 
параграф 1 – която не е посочена в предложението на Комисията.

Изменение 1067
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 84 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 118 – алинея 1

Текст в сила Изменение

84a) в член 118 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. На всеки пет години държавите-
членки представят на Комисията доклад 
за прилагането на настоящия регламент.

„1. На всеки две години държавите 
членки представят на Комисията доклад 
за прилагането на настоящия регламент. 
“

Or. en

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

Обосновка

Лицата, вземащи решения, и организациите на гражданското общество не 
разполагат с достатъчно информация относно състоянието на прилагането на 
Регламента за контрол. Тази липса на прозрачност улеснява разпространението на 
невярна информация, при която не се споделят и регистрират нито примери за успех, 
нито съществуващи „вратички“. Публичните доклади на всеки две години ще 
възстановят практиката отпреди 2009 г., когато Комисията редовно докладваше на 
Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на Регламента за контрол.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:02009R1224-20190814
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Изменение 1068
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 84 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 118 – алинея 2

Текст в сила Изменение

(84б) в член 118 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Въз основа на представените от 
държавите-членки доклади и на 
собствени наблюдения, Комисията 
изготвя на всеки пет години доклад, 
който предоставя на Европейския 
парламент и на Съвета.

„2. Въз основа на представените от 
държавите-членки доклади и на 
собствени наблюдения, Комисията 
изготвя на всеки две години доклад, 
който предоставя на Европейския 
парламент и на Съвета. “

Or. xm

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

Обосновка

Настоящото изменение цели да измени разпоредба на действащия акт – член 118, 
параграф 2 – която не е посочена в предложението на Комисията.

Изменение 1069
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 84 б (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 118 – алинея 2

Текст в сила Изменение

(84б) В член 118 параграф 2 се заменя 
със следното:

2. Въз основа на представените от 
държавите-членки доклади и на 
собствени наблюдения, Комисията 
изготвя на всеки пет години доклад, 
който предоставя на Европейския 

„2. Въз основа на представените от 
държавите-членки доклади и на 
собствени наблюдения, Комисията 
изготвя на всеки две години доклад, 
който предоставя на Европейския 
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парламент и на Съвета. парламент и на Съвета.“

Or. en

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

Обосновка

Лицата, вземащи решения, и организациите на гражданското общество не 
разполагат с достатъчно информация относно състоянието на прилагането на 
Регламента за контрол. Тази липса на прозрачност улеснява разпространението на 
невярна информация, при която не се споделят и регистрират нито примери за успех, 
нито съществуващи „вратички“. Публичните доклади на всеки две години ще 
възстановят практиката отпреди 2009 г., когато Комисията редовно докладваше на 
Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на Регламента за контрол.

Изменение 1070
Грейс О'Съливан, Каролин Роз, Ска Келер, Франсишку Герейру, Беноа Бито, Аня 
Хазекамп

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 84 в (нова)
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 118 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(84в) в член 118 се въвежда следният 
параграф:
„2a. Тези двугодишни доклади се 
публикуват на уебсайта на 
Европейската комисия в срок от два 
месеца от представянето им от 
държавите членки. “

Or. en

Обосновка

Лицата, вземащи решения, и организациите на гражданското общество не 
разполагат с достатъчно информация относно състоянието на прилагането на 
Регламента за контрол. Тази липса на прозрачност улеснява разпространението на 
невярна информация, при която не се споделят и регистрират нито примери за успех, 
нито съществуващи „вратички“. Публичните доклади на всеки две години ще 
възстановят практиката отпреди 2009 г., когато Комисията редовно докладваше на 
Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на Регламента за контрол.
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Изменение 1071
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 85
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 118 – параграф 5– алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез акт за изпълнение Комисията 
може да определя правила относно 
съдържанието и формата на 
докладите на държавите членки.

Правилата за прилагане на 
настоящия член се определят в 
съответствие с член 119, параграф 2.

Or. pt

Изменение 1072
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 85
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 118 – параграф 5– алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

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

заличава се

Or. pt

Изменение 1073
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1– точка 87
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Член 119 a 
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Текст, предложен от Комисията Изменение

87) Вмъква се следният член 119a: заличава се
„Член 119a
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Делегирането на 
правомощията, посочени в член 7, 
параграф 6, член 9, параграф 7, член 
9а, параграф 4, член 15а, параграф 1, 
член 17, параграф 6, член 21, параграф 
6, член 22, параграф 4, член 24, 
параграф 5, член 39а, параграф 4, член 
58, параграф 9, член 59а, параграф 4, 
член 60а, параграфи 1 и 2, член 73, 
параграф 9, член 74, параграф 6, член 
75, параграф 2, член 92, параграф 10, 
член 93а, параграф 3 и член 107, 
параграф 4, се предоставят за 
неопределен период от време.
3. Делегирането на правомощия, 
посочено в член 7, параграф 6, член 9, 
параграф 7, член 9а, параграф 4, член 
15а, параграф 1, член 17, параграф 6, 
член 21, параграф 6, член 22, параграф 
4, член 24, параграф 5, член 39а, 
параграф 4, член 58, параграф 9, член 
59а, параграф 4, член 60а, параграфи 1 
и 2, член 73, параграф 9, член 74, 
параграф 6, член 75, параграф 2, член 
92, параграф 10, член 93а, параграф 3 и 
член 107, параграф 4, може да бъде 
оттеглено по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 



AM\1205179BG.docx 47/82 PE652.304v01-00

BG

засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
4. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 7, параграф 6, член 9, параграф 7, 
член 9а, параграф 4, член 15а, 
параграф 1, член 17, параграф 6, член 
21, параграф 6, член 22, параграф 4, 
член 24, параграф 5, член 39а, 
параграф 4, член 58, параграф 9, член 
59а, параграф 4, член 60а, параграфи 1 
и 2, член 73, параграф 9, член 74, 
параграф 6, член 75, параграф 2, член 
92, параграф 10, член 93а, параграф 3 и 
член 107, параграф 4, влиза в сила само 
ако Европейският парламент или 
Съветът не са повдигнали 
възражения в срок от 2 месеца, след 
като са получили уведомление за него 
или ако преди изтичането на този 
срок Европейският парламент и 
Съветът са уведомили Комисията, че 
няма да повдигат възражения. 
Посоченият срок се удължава с два 
месеца по инициатива на Европейския 
парламент или на Съвета.“

Or. pt

Изменение 1074
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 768/2005
Член 2 – параграф 1 – буква а

Текст в сила Изменение

(1а) Член 2, параграф 1, буква а) се 
изменя, както следва:
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а) „контрол и инспекция“ означават 
всякакви мерки, предприети от 
държавите-членки, по-специално 
съгласно членове 23, 24 и 28 от 
Регламент (ЕО) № 2371/2002, за 
контролиране и инспектиране на 
риболовните дейности, попадащи в 
обхвата на общата политика по 
рибарството, включително дейности по 
надзор и мониторинг, като сателитни 
системи за мониторинг на плавателните 
съдове и схеми за наблюдение;

„а) „контрол и инспекция“ означават 
всякакви мерки, предприети от 
държавите членки за контролиране и 
инспектиране на риболовните дейности, 
попадащи в обхвата на общата политика 
по рибарството, включително дейности 
по надзор и мониторинг, като системи 
за мониторинг на плавателните съдове и 
схеми за наблюдение; “

(Регламент (ЕО) № 768/2005 беше 
кодифициран и отменен с Регламент 
(ЕС) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Изменение 1075
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 2 – точка 1 a (нова)
Регламент (ЕО) № 768/2005
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст в сила Изменение

(1а) Член 2, параграф 1, буква б) се 
изменя, както следва:

б) „средства за контрол и 
инспекция“ означават плавателни 
съдове, въздухоплавателни средства, 
сухопътни превозни средства за надзор 
и други материални ресурси, както и 
инспектори, наблюдатели и други 
човешки ресурси, използвани от 
държавите членки за осъществяване на 
контрол и инспекция;

„б) „средства за контрол , инспекция 
и надзор“ означават плавателни съдове, 
въздухоплавателни средства, сухопътни 
превозни средства за надзор, 
технологични средства и други 
материални ресурси, както и 
инспектори, наблюдатели и други 
човешки ресурси, използвани от 
държавите членки за осъществяване на 
контрол , инспекция и надзор; “
(Регламент (ЕО) № 768/2005 беше 
кодифициран и отменен с Регламент 
(ЕС) 2019/473.)
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Or. en

(32005R0768)

Изменение 1076
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 2 – точка 2 – буква б)
Регламент (ЕО) № 768/2005
Член 3, буква e)

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) да допринася за работата на 
държавите членки и Комисията по 
проучването и развитието на техники за 
контрол и инспекция, както и да 
инициира проучването и развитието 
на такива;

е) да допринася за работата на 
държавите членки и Комисията по 
проучването и развитието и 
прилагането на техники за контрол, 
инспекция и надзор, както и да 
инициира проучването, развитието и 
прилагането на такива;

(Регламент (ЕО) № 768/2005 беше 
кодифициран и отменен с Регламент 
(ЕС) 2019/473.)

Or. en

Изменение 1077
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
Член 2 – точка 3
Регламент (ЕО) № 768/2005
Член 16 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Европейската агенция за контрол на 
рибарството работи съвместно с 
Европейската агенция за околната 
среда и Европейската агенция по 
морска безопасност за обмена на 
съответните данни и информация в 
подкрепа на създаването и общото 
използване на знания за морската 
среда. Комисията изготвя протокол 
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за партньорство между агенциите 
като рамка за тяхното засилено 
сътрудничество.
(Регламент (ЕО) № 768/2005 беше 
кодифициран и отменен с Регламент 
(ЕС) 2019/473.)

Or. xm

Обосновка

Данните на Европейската агенция за контрол на рибарството трябва да бъдат 
достъпни за Европейската агенция за околната среда и Европейската агенция по 
морска безопасност за увеличаване на общото използване на знания за морската 
среда. За тази цел ЕАКР, ЕАОС и ЕАМБ могат да обединят своя експертен опит за 
насърчаване на полезното взаимодействие между европейските политики. 
Обединяването на данните за риболовните дейности и данните за околната среда ще 
подобри нашето разбиране на въпросите, свързани с морската политика като цяло, и 
същевременно ще подобри начина на управление на европейското морско 
пространство.

Изменение 1078
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 2 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕО) № 768/2005
Член 18 ж – параграф 1

Текст в сила Изменение

4а) в член 17ж параграф 1 се 
изменя, както следва:

Агенцията дава своя принос за 
прилагането на интегрираната морска 
политика на ЕС и по-специално за 
сключването на административни 
спогодби с други органи по въпроси от 
обхвата на настоящия регламент след 
одобрение от административния съвет. 
Изпълнителният директор информира 
Комисията и държавите-членки за 
това в ранния етап на тези преговори.

Агенцията дава своя принос за и 
подпомага прилагането на 
интегрираната морска политика на ЕС и 
по-специално за сключването на 
административни спогодби с други 
органи по въпроси от обхвата на 
настоящия регламент след одобрение от 
административния съвет. 
Изпълнителният директор информира 
Европейския парламент, Комисията и 
държавите членки за това в ранния 
етап на тези преговори.“
(Регламент (ЕО) № 768/2005 беше 
кодифициран и отменен с Регламент 
(ЕС) 2019/473. Член 17ж от Регламент 
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(ЕО) № 768/2005 съответства на член 
25 от Регламент (ЕС) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Изменение 1079
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква a а) (нова)
Регламент (ЕО) № 768/2005
Член 23 – параграф 2 – буква в – алинея 1

Текст в сила Изменение

aa) Член 23, параграф 2, буква в), 
първа алинея се изменя, както следва:

приема, до 31 октомври всяка година и 
като взема предвид становището на 
Комисията и на държавите-членки, 
работната програма на Агенцията за 
предстоящата година и я изпраща на 
Европейския парламент, Съвета, 
Комисията и държавите-членки.

приема, до 31 октомври всяка година и 
като взема предвид становището на 
Европейския парламент, Комисията и 
на държавите членки, работната 
програма на Агенцията за предстоящата 
година и я изпраща на Европейския 
парламент, Съвета, Комисията и 
държавите членки.“
(Регламент (ЕО) № 768/2005 беше 
кодифициран и отменен с Регламент 
(ЕС) 2019/473. Член 23 от Регламент 
(ЕО) № 768/2005 съответства на член 
32 от Регламент (ЕС) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Изменение 1080
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 – буква а б) (нова)
Регламент (ЕО) № 768/2005
Член 23 – параграф 2 – буква в – алинея 2
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Текст в сила Изменение

аб) Член 23, параграф 2, буква в), 
втора алинея се изменя, както следва:

Работната програма съдържа 
приоритетите на Агенцията. В нея се 
дава приоритет на задълженията на 
Агенцията по програмите за контрол и 
надзор. Приема се, без да влиза в 
противоречие с годишната бюджетна 
процедура на Общността. В случай че в 
срок от 30 дни от датата на приемане на 
работната програма Комисията изрази 
своето несъгласие с тази програма, 
административният съвет я 
преразглежда и приема, с възможните 
изменения, в срок от два месеца, на 
второ четене;

„Работната програма съдържа 
приоритетите на Агенцията. В нея се 
дава приоритет на задълженията на 
Агенцията по програмите за контрол и 
надзор. Приема се, без да влиза в 
противоречие с годишната бюджетна 
процедура на Общността. В случай че в 
срок от 30 дни от датата на приемане на 
работната програма Европейският 
парламент или Комисията изрази 
своето несъгласие с тази програма, 
административният съвет я 
преразглежда и приема, с възможните 
изменения, в срок от два месеца, на 
второ четене;“
(Регламент (ЕО) № 768/2005 беше 
кодифициран и отменен с Регламент 
(ЕС) 2019/473. Член 23 от Регламент 
(ЕО) № 768/2005 съответства на член 
32 от Регламент (ЕС) 2019/473.)

Or. en

(32005R0768)

Изменение 1081
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 2 – точка 5 a (нова)
Регламент (ЕО) № 768/2005
Член 24 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(5а) Член 24, параграф 1 се изменя, 
както следва:

1. Административният съвет се 
състои от представители на държавите 
членки и шестима представители на 
Комисията. Всяка държава членка има 
право да назначава по един член. 

„1. Административният съвет се 
състои от представители на държавите 
членки, шестима представители на 
Комисията и представители на 
Европейския парламент. Всяка 
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Държавите членки и Комисията 
назначават по един заместник на всеки 
член, който да представлява този член в 
негово/нейно отсъствие.

държава членка има право да назначава 
по един член. Всяка политическа група 
на Европейския парламент има право 
да назначава по един член. Държавите 
членки, Комисията и Европейският 
парламент назначават по един 
заместник на всеки член, който да 
представлява този член в негово/нейно 
отсъствие.“
(Регламент (ЕО) № 768/2005 беше 
кодифициран и отменен с Регламент 
(ЕС) 2019/473. Член 24 от Регламент 
(ЕО) № 768/2005 съответства на член 
33 от Регламент (ЕС) 2019/473.) 

Or. en

(32005R0768)

Обосновка

Всяка политическа група на Европейския парламент следва също така да има 
възможност да назначава представител в административния орган на Агенцията.

Изменение 1082
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 2 – точка 6
Регламент (ЕО) № 1760/2005
Член 26 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Административният съвет може 
да покани на своите заседания 
представител на имащи отношение 
институции на Съюза.

4. Административният съвет може 
да покани на своите заседания 
представител на имащи отношение 
институции на Съюза. Във всеки случай 
административният съвет кани 
двама членове на Европейския 
парламент, които заседават в 
комисията по рибно стопанство, да 
присъстват на заседанията му. 
Европейският парламент определя 
заместник на члена на ЕП в случай на 
негово или нейно отсъствие.
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(Регламент (ЕО) № 768/2005 беше 
кодифициран и отменен с Регламент 
(ЕС) 2019/473. Член 26, параграф 4 от 
Регламент (ЕО) № 768/2005 
съответства на член 35, параграф 5 от 
Регламент (ЕС) 2019/473.) 

Or. xm

Изменение 1083
Мануел Писаро, Изабел Карваляйш

Предложение за регламент
Член 2 – точка 7
Регламент (ЕО) № 768/2005
Член 29 – параграф 3 – буква а

Текст, предложен от Комисията Изменение

а) изготвя проекта за годишна 
работна програма и проекта за 
многогодишна работна програма и ги 
представя на Административния съвет 
след консултация с Комисията и 
държавите членки. Изпълнителният 
директор предприема необходимите 
стъпки за изпълнението на работната 
програма и многогодишната работна 
програма, като се придържа към 
ограниченията, посочени в настоящия 
регламент, правилата за приложението 
му и всеки друг приложим закон;“.

а) изготвя проекта за годишна 
работна програма и проекта за 
многогодишна работна програма и ги 
представя на Административния съвет 
след консултация с Европейския 
парламент, Комисията и държавите 
членки. Изпълнителният директор 
предприема необходимите стъпки за 
изпълнението на работната програма и 
многогодишната работна програма, като 
се придържа към ограниченията, 
посочени в настоящия регламент, 
правилата за приложението му и всеки 
друг приложим закон;

(Регламент (ЕО) № 768/2005 беше 
кодифициран и отменен с Регламент 
(ЕС) 2019/473. Член 29 от Регламент 
(ЕО) № 768/2005 съответства на член 
38 от Регламент (ЕС) 2019/473.)

Or. en

Изменение 1084
Жуан Ферейра
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Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 1
Регламент (ЕО) № 1967/2006
Член 17 – параграфи 2 – 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) В член 17 параграфи 2—6 се 
заличават.

(1) В член 17 параграф 6 се 
заличава.

Or. pt

Изменение 1085
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1967/2006
Член 20 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2) В член 20, параграф 1 се 
заличава второто изречение.

заличава се

Or. pt

Изменение 1086
Изабел Карваляйш, Мануел Писаро

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 2
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 2 – точка 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

17. „наблюдение“ означава всеки 
случай на наблюдение на риболовен 
кораб, който извършва дейности, които 
могат да се смятат за ННН риболов 
съгласно разпоредбите на член 3, от 
страна на компетентен орган на държава 
членка, отговарящ за морските 
инспекции, или от страна на капитана на 

17. „наблюдение“ означава всеки 
случай на наблюдение на риболовен 
кораб, който извършва дейности, които 
могат да се смятат за ННН риболов 
съгласно разпоредбите на член 3, от 
страна на компетентен орган на държава 
членка, отговарящ за морските 
контрол, инспекции и надзор, или от 
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риболовен кораб на Съюза или на трета 
държава;

страна на капитана на риболовен кораб 
на Съюза или на трета държава;

Or. en

Изменение 1087
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 3
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 3 – параграф 1 – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

– изброени в член 90, параграф 2, 
букви а)—н) от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009,  или

– изброени в член 90, параграф 3, 
букви а)—н), с), у), х), ц) и ю) от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009, считани 
за тежки нарушения на общата 
политика в областта на рибарството 
в зависимост от тежестта на 
въпросното нарушение, която се 
определя от компетентния орган на 
държавата членка при отчитане на 
критерии като естеството на 
нанесената щета, нейната стойност 
и степента на нарушението или 
неговата повторяемост.

Or. en

Обосновка

Следва от измененията, внесени към член 90.

Изменение 1088
Пиетро Бартоло, Джузепе Ферандино

Предложение за регламент
Член 4 –параграф 1 – точка 10 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 32 – параграф 4 а (нов)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) в член 32 се въвежда следният 
параграф 4a:
4а) Ако дадена държава бъде 
уведомена за възможността да бъде 
определена за несътрудничеща трета 
държава в съответствие с 
критериите, посочени в член 31, 
Комисията може да въведе предпазни 
мерки, за да гарантира, че 
преференциалните тарифи за рибни 
продукти съгласно бъдещи 
споразумения за свободна търговия 
или споразумения за свободна 
търговия в процес на преговори с 
нотифицираната държава ще бъдат 
временно преустановени до 
оттеглянето на уведомлението.

Or. it

Обосновка

Регламентът относно ННН риболов е най-ефективният законодателен акт за 
осигуряване на устойчив риболов във водите на ЕС и за насърчаване на същите 
равнища на устойчивост във водите на трети държави. Предоставянето на 
преференциални тарифи на трети държави, които са били уведомени с „жълт 
картон“, може да доведе до нелоялна конкуренция с нашия сектор на рибарството и 
да изпрати погрешно послание до онези, които, напротив, полагат големи усилия за 
адаптиране към нашите стандарти.

Изменение 1089
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 4 –параграф 1 – точка 10 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 32 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) въвежда се следният член 32a:
„Член 32a
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Преференциално тарифно третиране
Когато Комисията е определила 
трети държави като възможни 
несътрудничещи трети държави в 
съответствие с критериите, 
определени в член 31, тя спира всички 
форми на преференциално тарифно 
третиране на рибни продукти, 
уловени от риболовни кораби, които 
плават под техен флаг.
Периодът на спиране изтича, когато 
Комисията прецени, че съответните 
държави изпълняват предвидените в 
международното право задължения 
да предприемат действия за 
предотвратяване, възпиране и 
премахване на ННН риболов като 
държава на знамето, пристанищна 
държава, крайбрежна държава или 
държава на пазара.“;

Or. it

Изменение 1090
Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен, Катрин Шабо

Предложение за регламент
Член 4 –параграф 1 – точка 10 a (нова)
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 38 – параграф 10 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(10a) в член 38 се добавя следният 
параграф 10:
„10а. Търговските споразумения, 
сключвани от Европейския съюз, 
включват предпазна клауза, която 
предвижда временно спиране на 
тарифните преференции за продукти 
от риболов и аквакултури за периода 
от време, за който третата държава 
е предварително определена или 
определена за несътрудничеща 
държава в борбата с ННН риболов.“
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Or. fr

Изменение 1091
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 42 

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) член 42 се заменя със следното: заличава се
„Член 42
Тежки нарушения
„За целите на настоящия регламент 
„тежко нарушение“ означава всяко 
нарушение, изброено в член 90, 
параграф 2, букви а)—н), o) и п) от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009, или 
такова, което се смята за тежко 
съгласно член 90, параграф 3, букви а), 
в), д), е) и и) от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009.“

Or. pt

Изменение 1092
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 12
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 42 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

„За целите на настоящия регламент 
„тежко нарушение“ означава всяко 
нарушение, изброено в член 90, 
параграф 2, букви а)—н), o) и п) от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009, или 
такова, което се смята за тежко 
съгласно член 90, параграф 3, букви а), 

„За целите на настоящия регламент 
„тежко нарушение“ означава всяко 
нарушение, което се смята за тежко 
нарушение и е изброено в член 90, 
параграф 3, букви а) – н), о), п), с), у), х), 
ц) и ю) от Регламент (ЕО) 
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в), д), е) и и) от Регламент (ЕО) 
№ 1224/2009.

№ 1224/2009.“

Or. en

Обосновка

Изменение с цел последователност, член 3

Изменение 1093
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 13
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 42 a

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) Вмъква се следният член 42a: заличава се
„Член 42a
Производства в случаи на тежки 
нарушения
Без да се засягат разпоредбите на 
член 11, параграф 4 и член 50 от 
настоящия регламент, при 
установяване на тежко нарушение 
държавите членки прилагат 
разпоредбите на член 85 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009.“

Or. pt

Изменение 1094
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 43



AM\1205179BG.docx 61/82 PE652.304v01-00

BG

Текст, предложен от Комисията Изменение

[…] заличава се

Or. pt

Изменение 1095
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 43 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 11, параграф 4 и член 50 от 
настоящия регламент, при установяване 
на тежко нарушение държавите членки 
прилагат разпоредбите на член 85 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009.

1. Без да се засягат разпоредбите на 
член 11, параграф 4 и член 50 от 
настоящия регламент, при установяване 
на тежко нарушение държавите членки 
прилагат разпоредбите на член 85 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Ако е извършено нарушение, срещу 
едно и също лице не могат да бъдат 
заведени множество производства 
или да бъдат наложени множество 
санкции за едно и също деяние.

Or. es

Изменение 1096
Исаскун Билбао Барандика

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 43 – 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 

1. Без да се засягат правомощията 
на държавите членки да започват 
наказателни производства и да налагат 
наказателни санкции, държавите членки 
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в съответствие с националното си право 
систематично прилагат 
административни мерки и санкции 
срещу извършилите тежки нарушения 
физически лица или на отговорните за 
тежки нарушения юридически лица, 
както е предвидено в настоящия 
регламент.

в съответствие с националното си право 
систематично прилагат 
административни мерки и санкции 
срещу извършилите тежки нарушения 
физически лица или на отговорните за 
тежки нарушения юридически лица, 
както е предвидено в настоящия 
регламент.

При всички случаи извършването на 
нарушение не може да бъде причина 
за започване на няколко производства 
или налагане на няколко санкции в 
няколко държави членки за едни и 
същи деяния.

Or. es

Изменение 1097
Петер ван Дален, Ани Шрейер-Пирик, Ян Хойтема, Берт-Ян Ройсен

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 43 – 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 
в съответствие с националното си право 
систематично прилагат 
административни мерки и санкции 
срещу извършилите тежки нарушения 
физически лица или на отговорните за 
тежки нарушения юридически лица, 
както е предвидено в настоящия 
регламент.

1. Без да се засягат правомощията 
на държавите членки да започват 
наказателни производства и да налагат 
наказателни санкции, държавите членки 
в съответствие с националното си право 
систематично прилагат 
административни мерки и санкции 
срещу извършилите тежки нарушения 
физически лица или на отговорните за 
тежки нарушения юридически лица, 
както е предвидено в настоящия 
регламент.

При всички случаи извършването на 
нарушение не може да бъде причина 
за започване на няколко производства 
или налагане на няколко санкции в 
няколко държави членки за едни и 
същи деяния.
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Or. en

Обосновка

В някои държави членки националните органи налагат допълнителни санкции за 
нарушения на рибарите в съответствие със своите национални правила, така че 
корабособственикът се санкционира два пъти или се санкционира за нарушения на 
капитана. Това е неприемливо, за което считаме, че е необходимо това да бъде 
подчертано в този член.

Изменение 1098
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 14
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 43 – 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 
в съответствие с националното си право 
систематично прилагат 
административни мерки и санкции 
срещу извършилите тежки нарушения 
физически лица или на отговорните за 
тежки нарушения юридически лица, 
както е предвидено в настоящия 
регламент.

1. Без да се засягат правомощията 
на държавите членки да започват 
наказателни производства и да налагат 
наказателни санкции, държавите членки 
в съответствие с националното си право 
систематично прилагат санкции и 
административни мерки срещу 
извършилите тежки нарушения 
физически лица или на отговорните за 
тежки нарушения юридически лица, 
както е предвидено в настоящия 
регламент.

Or. en

Обосновка

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

Изменение 1099
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 14
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Регламент (ЕО) № 1005/2008
Член 43 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. 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, 
съгласно настоящия регламент 
държавите членки, в съответствие с 
националното си законодателство без 
забавяне, предприемат съответните 
незабавни мерки съгласно член 91 от 
Регламент (ЕО) № 1224/2009.

2. В случай че физическо лице е 
заловено по време на извършването на 
тежко нарушение, или има сериозни 
основания за подозрения, че физическо 
лице е извършило тежко нарушение 
или че юридическо лице е отговорно за 
такова тежко нарушение, съгласно 
настоящия регламент държавите членки, 
в съответствие с националното си 
законодателство без забавяне, 
предприемат съответните незабавни 
мерки съгласно член 91 от Регламент 
(ЕО) № 1224/2009.

Or. it

Изменение 1100
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 15
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Членове 44 – 47

Текст, предложен от Комисията Изменение

(15) Членове 44—47 се заличават. заличава се

Or. pt

Изменение 1101
Жуан Ферейра

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 1 – точка 16
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Членове 54а и 54б
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(16) Вмъкват се членове 54a и 54б: заличава се
„Член 54a
Изменение на приложенията
На Комисията се предоставя 
правомощието да приема делегирани 
актове съгласно член 54б за изменение 
на приложение II и допълнението към 
него и приложение IV с цел 
съгласуване с международното 
развитие в схемите за 
документацията относно улова, 
научните разработки и техническия 
напредък, включително адаптации за 
целите на внедряването на схемата 
CATCH.
Член 54б
Упражняване на делегирането
1. Правомощието да приема 
делегирани актове се предоставя на 
Комисията при спазване на 
предвидените в настоящия член 
условия.
2. Делегирането на правомощия, 
посочени в член 12а, параграф 3 и 
член 54а, се предоставя за неопределен 
срок от време.
3. Делегирането на 
правомощията, посочени в член 12а, 
параграф 3 и член 54а, могат да бъдат 
оттеглени по всяко време от 
Европейския парламент или от 
Съвета. С решението за оттегляне се 
прекратява посоченото в него 
делегиране на правомощия. 
Оттеглянето поражда действие в 
деня след публикуването на 
решението в Официален вестник на 
Европейския съюз или на по-късна 
дата, посочена в решението. То не 
засяга действителността на 
делегираните актове, които вече са в 
сила.
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4. Веднага след като приеме 
делегиран акт, Комисията 
нотифицира акта едновременно на 
Европейския парламент и Съвета.
5. Делегиран акт, приет съгласно 
член 12а, параграф 3 и член 54а, влиза 
в сила само ако нито Европейският 
парламент, нито Съветът не са 
представили възражения в срок от 
два месеца след нотифицирането на 
същия акт на Европейския парламент 
и Съвета или ако преди изтичането 
на този срок и Европейският 
парламент, и Съветът са уведомили 
Комисията, че няма да представят 
възражения. Този срок се удължава с 
два месеца по инициатива на 
Европейския парламент или на 
Съвета.“

Or. pt

Изменение 1102
Сьорен Гаде

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 1
Регламент (ЕО) № 2016/1139
Членове 12 и 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

В Регламент (ЕО) № 2016/1139 се 
заличават членове 12 и 13.

заличава се

Or. en

Обосновка

Във връзка с изменението на член 14, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1224/2009.

Изменение 1103
Франсиско Хосе Милян Мон, Габриел Мато
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Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 1, 3, 4 и 5 се прилагат в срок от 
[24 месеца след датата на влизане в 
сила].

Членове 1, 3, 4 и 5 се прилагат в срок от 
[24 месеца след датата на влизане в 
сила], с изключение на член 1, 
параграф 1, точки 6, 11, 12 и 14, които 
се прилагат от [5 години след датата 
на влизане в сила].

Or. es

Обосновка

Обхватът на vacatio legis на този регламент следва да бъде разширен по отношение 
на местоположението на корабите и съдържанието и предаването на риболовния 
дневник. На Комисията и на държавите членки следва да се предостави достатъчно 
време за разработване на регламентите за изпълнение, както и на сектора на 
рибарството за осъществяване на многобройните промени, които са необходими.

Изменение 1104
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Членове 1, 3, 4 и 5 се прилагат в срок от 
[24 месеца след датата на влизане в 
сила].

Членове 1, 3, 4 и 5 се прилагат в срок от 
[36 месеца след датата на влизане в 
сила].

Or. it

Изменение 1105
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІІІ – таблица – ред 1 – колона 2
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) неизпълнение на задължения за 
точно записване и отчитане на данни, 
свързани с риболовни дейности, 
включително данни, които трябва да се 
предават от системата за наблюдение на 
кораба и предварителни уведомления, 
съгласно общата политика в областта на 
рибарството;

(1) Неизпълнение на задълженията 
за точно записване и отчитане на данни, 
свързани с риболовни дейности, 
включително данни, които трябва да се 
предават от системата за наблюдение на 
кораба, системата за автоматична 
идентификация и с предварителни 
уведомления, съгласно правилата на 
общата политика в областта на 
рибарството.

Or. en

Изменение 1106
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІІІ – таблица – ред 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

заличава се

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения. 

Изменение 1107
Аня Хазекамп

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I

№ Тежко нарушение точки

5 Неизпълнение на задължения, свързани с използването на 
риболовни уреди съгласно правилата на общата политика в 
областта на рибарството.

4
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Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІІІ – таблица – ред 5 – колона 2 („тежки нарушения“)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Неизпълнение на задължения, 
свързани с използването на риболовни 
уреди съгласно правилата на общата 
политика в областта на рибарството.

(5) Неизпълнение на задължения, 
свързани с използването 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;

Or. en

Изменение 1108
Катрин Шабо, Пиер Карлескинд, Стефани Йон-Куртен

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІI – таблица – ред 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

№ Тежко нарушение точки

5а неспазване на технически и други мерки за намаляване на 
случайния улов на млади екземпляри и на защитени видове

4

Or. fr

Изменение 1109
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІІІ – таблица – ред 6 – колона 2 („тежки нарушения“)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Тежко нарушение Тежко нарушение

Манипулиране на двигател или на 
устройствата за непрекъснато 
наблюдение на мощността на двигателя 
с цел да се увеличи мощността му отвъд 
максималната постоянна мощност, 
вписана в сертификата му.

за кораби, извършващи риболов на 
запаси съгласно планове на управление 
на риболовното усилие – 
манипулиране на двигател или на 
устройствата на непрекъснато 
наблюдение на мощността на двигателя 
с цел да се увеличи мощността отвъд 
максималната постоянна мощност, 
вписана в сертификата му.

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения.

Изменение 1110
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІI – таблица – ред 6 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

№ Тежко нарушение точки

6а За кораби, извършващи риболов на запаси съгласно планове на 
управление на риболовното усилие – манипулиране на двигател с 
цел да се увеличи мощността отвъд максималната постоянна 
мощност, вписана в сертификата му.

5

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения.
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Изменение 1111
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІІІ – таблица – ред 16 – колона 2 („тежки нарушения“)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тежко нарушение Тежко нарушение

Риболов в зона с ограничения за 
риболов, забранена зона или зона за 
възстановяване на рибните запаси, по 
време на забранен за риболов сезон, без 
квота или след изчерпването ѝ или 
отвъд ограничената дълбочина.

Риболов в зона с ограничения за 
риболов, забранена зона или зона за 
възстановяване на рибните запаси, по 
време на забранен за риболов сезон, без 
квота или след изчерпването ѝ, или 
отвъд ограничената дълбочина или 
отстояние от брега;

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения.

Изменение 1112
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІІІ – таблица – ред 18 – колона 2 („тежки нарушения“)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тежко нарушение Тежко нарушение

Извършване на целеви риболов на 
видове, които са обект на мораториум, 
забранен за риболов сезон или чийто 
риболов е забранен, или задържането на 
борда, трансбордирането, 
прехвърлянето или разтоварването на 
такива видове.

Извършване на риболовни дейности, 
насочени към видове, които са обект на 
мораториум, забранен за риболов сезон 
или чийто риболов е забранен, или 
задържането на борда, 
трансбордирането, прехвърлянето или 
разтоварването на такива видове.
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Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения.

Изменение 1113
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІІІ – таблица – ред 19 – колона 2 („тежки нарушения“)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тежко нарушение Тежко нарушение

Възпрепятстване на работата на 
длъжностни лица или наблюдатели при 
изпълнението на задълженията им.

Сериозно и свързано с употреба на 
сила възпрепятстване на работата на 
длъжностни лица или наблюдатели с 
оглед възпиране на изпълнението на 
задълженията им;

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения.

Изменение 1114
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІІІ – таблица – ред 1 – колона 2 (критерии) – тирета 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии Критерии

уловът, свързан с предполагаемото 
нарушение, е извършен:
в забранена зона; или

заличава се

отвъд ограничената дълбочина;



AM\1205179BG.docx 73/82 PE652.304v01-00

BG

нарушението е второ такова, 
установено за последните дванадесет 
месеца;

Or. es

Обосновка

Нарушенията могат и да не представляват утежняващи фактори за други 
нарушения. Риболовът в зона с ограничен или затворен режим или извън ограничената 
дълбочина вече представлява сериозно нарушение само по себе си, както е определено 
в член 90, параграф 2, буква и) от регламента. Освен това извършването на 
повтарящи се нарушения вече е квалифицирано като утежняващ фактор в член 91а, 
параграф 2. 

Изменение 1115
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІІІ – таблица – ред 1 – колона 2 (критерии) – тире 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии Критерии

- предполагаемото нарушение е второ 
такова, установено за последните 
дванадесет месеца;

заличава се

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения.

Изменение 1116
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение IV – таблица – ред 3 – колона 2 (критерии) – тире 1
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии Критерии

- уловът, свързан с предполагаемото 
нарушение, е извършен:

заличава се

в забранена зона; или
отвъд ограничената дълбочина;

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения.

Изменение 1117
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение IV – таблица – ред 3 – колона 2 (критерии) – тире 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии Критерии

- предполагаемото нарушение е второ 
такова, установено за последните 
дванадесет месеца;

заличава се

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения.

Изменение 1118
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение ІІІ – таблица – ред 3 – колона 1 (дейности)
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Дейности Дейности

Член 90, параграф 3, буква г) заличава се
Неизпълнение на задължения, 
свързани с използването на риболовни 
уреди съгласно правилата на общата 
политика в областта на 
рибарството.

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения.

Изменение 1119
Франсиско Хосе Милян Мон

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ I
Регламент (ЕО) № 1224/2009
Приложение IV – таблица – ред 4 – колона 2 (критерии) – тирета 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Критерии Критерии

- уловът, свързан с предполагаемото 
нарушение, е извършен:

заличава се

 в забранена зона; или

 отвъд ограничената 
дълбочина;

предполагаемото нарушение е трето 
такова, установено за последните 
дванадесет месеца;

Or. es

Обосновка

С цел съгласуваност с предишни изменения.
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Изменение 1120
Грейс О’Съливан

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Регламент (ЕО) № 1005/2008
 Приложение III – таблица 1 – ред 4

Текст, предложен от Комисията

2. Име на риболовния 
кораб

Знаме — пристанище на 
домуване и регистрационен 
номер

Позивна Номер от регистъра 
на Lloyds/IMO (ако 
има издаден)

Изменение

2. Име на риболовния 
кораб

Знаме — пристанище на 
домуване и регистрационен 
номер

Позивна Номер от регистъра на 
Lloyds/IMO или друг 
уникален 
идентификационен 
номер (ако не е 
приложим номер по 
IMO)

Or. en

Обосновка

В настоящия сертификат за улов не се съдържа определена съществена информация 
за целите на проследяването, което е съществена слабост, за да се определи дали 
пратката е с произход от потенциален ННН риболов. Този текст прави 
задължително определянето на уникалния идентификационен номер на кораба, 
определя типа(-овете) на риболовните уреди, използвани в риболовната операция, и 
зоната на улова с по-голяма точност. Тази допълнителна информация за вносните 
морски продукти на пазара на ЕС ще помогне за създаването на условия на 
равнопоставеност с операторите от ЕС, които са задължени да докладват съгласно 
висок стандарт.

Изменение 1121
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Приложение ІІ – таблица 1 – ред 4 – колона 4
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Номер от регистъра на Lloyds/IMO (ако 
има издаден)

Номер от регистъра на Lloyds/IMO или 
друг уникален идентификационен 
номер (ако не е приложим номер по 
IMO)

Or. en

Изменение 1122
Клара Агилера

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Приложение ІI – таблица 1 – ред 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Риболовни уреди (1)
(1) Код на уредите съгласно 
Международна стандартна 
статистическа класификация на 
риболовните съоръжения на ФАО

Or. es

Обосновка

За да се запази равното третиране на операторите и да се гарантира наличието на 
една и съща информация за рибните продукти, е задължително да се разкрият 
риболовните уреди, използвани за улов на всички рибни продукти, внасяни на пазара на 
ЕС.

Изменение 1123
Клара Агилера

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Приложение II – таблица 1 – ред 7

Текст, предложен от Комисията

Вид Код на 
продукт

Зона(и) и 
дати на 

Очаквано 
живо тегло 

Очаквано 
тегло за 

Проверено 
разтоварено 
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а улова (kg) разтоварван
е (kg)

тегло (kg), 
където е 
целесъобразн
о 

Изменение

Вид
Код на 
продукт
а

Зона(и) на 
улова (2)

Дати 
на 
улова: 
от – 
до

Очаквано 
нетно тегло 
за 
разтоварване 
(kg)

Нетно тегло 
на рибата 
(kg)

Проверено 
нетно тегло 
на рибата 
(kg) (3)

2) Зона(и) на улова:

- Зона(и) на ФАО: и

- Изключителна(и) икономическа(и) зона(и) и/или открито море; и

- Зона(и), която/които се управлява(т) от регионална организация за 
управление на рибарството.

(3) Попълва се само в случай на официална инспекция

Or. es

Обосновка

За да се запази равното третиране на операторите и да се гарантира наличието на 
една и съща информация за рибните продукти, всички продукти, влизащи на пазара на 
ЕС, трябва да бъдат обхванати от сертификати за улов, разкриващи конкретната 
зона на улов. Също така формулярът трябва да бъде опростен, за да се избегнат 
недоразумения между операторите. Поради това следва да се поясни, че последната 
колона – провереното тегло, следва да се попълни само за целите на евентуална 
официална инспекция.

Изменение 1124
Грейс О’Съливан

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Приложение II – таблица 1 – ред 7

Текст, предложен от Комисията

Вид Код на 
продукта

Зона(-и) и 
дати на улова

Оценка на 
живо тегло 

Оценка на 
живо тегло, 

Потвърдено 
разтоварено тегло 
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(нетно тегло 
риба в кг)

което ще бъде 
разтоварено 
(нетно тегло 
риба в кг)

(нетно тегло в кг) 

Изменение

Вид Код на 
продукта

Зона(и) и 
дати на улова 
(*2)

Оценка на 
живо тегло 
(нетно тегло 
риба в кг)

Оценка на 
живо тегло, 
което ще бъде 
разтоварено 
(нетно тегло 
риба в кг)

Потвърде
но 
разтовар
ено тегло 
(нетно 
тегло в 
кг) 

Тип(ове) 
риболове
н уред

(*2) Доклад за статистическата зона/подзона/участък на ФАО, където е бил извършен 
уловът, с посочване на това дали уловът е бил извършен в открито море, в регулаторната 
зона на РОУР или в рамките на ИИЗ.

Or. en

Обосновка

В настоящия сертификат за улов не се съдържа определена съществена информация 
за целите на проследяването, което е съществена слабост, за да се определи дали 
пратката е с произход от потенциален ННН риболов. Този текст прави 
задължително определянето на уникалния идентификационен номер на кораба, 
определя типа(овете) на риболовните уреди, използвани в риболовната операция, и 
зоната на улова с по-голяма точност. Тази допълнителна информация за вносните 
морски продукти на пазара на ЕС ще помогне за създаването на условия на 
равнопоставеност с операторите от ЕС, които са задължени да докладват съгласно 
висок стандарт.

Изменение 1125
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Приложение ІІ – таблица 1 – ред 7 – колона 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Зона(и) и дати на улова Зона(и) и дати на улова (**)

Or. en
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Изменение 1126
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Приложение ІI – таблица 1 – звездичка ** (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(**) Доклад за статистическата 
зона/подзона/участък на ФАО, където 
е бил извършен уловът, с посочване на 
това дали уловът е бил извършен в 
открито море, в регулаторната зона 
на РОУР или в рамките на ИИЗ.

Or. en

Изменение 1127
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Приложение ІI – таблица 1 – ред 7 – колона 6 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тип(ове) риболовен уред

Or. en

Изменение 1128
Грейс О’Съливан

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Приложение II – таблица 1 – ред 11

Текст, предложен от Комисията
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Капитан на 
получаващия кораб

Подпис Име на кораба Позивна Номер “Lloyds/IMO”
(ако има такъв)

Изменение

Капитан на 
получаващия кораб

Подпис Име на кораба Позивна Номер от регистъра на 
Lloyds/IMO или друг 
уникален 
идентификационен 
номер (ако не е 
приложим номер по 
IMO)

Or. en

Обосновка

В настоящия сертификат за улов не се съдържа определена съществена информация 
за целите на проследяването, което е съществена слабост, за да се определи дали 
пратката е с произход от потенциален ННН риболов. Този текст прави 
задължително определянето на уникалния идентификационен номер на кораба, 
определя типа(овете) на риболовните уреди, използвани в риболовната операция, и 
зоната на улова с по-голяма точност. Тази допълнителна информация за вносните 
морски продукти на пазара на ЕС ще помогне за създаването на условия на 
равнопоставеност с операторите от ЕС, които са задължени да докладват съгласно 
висок стандарт.

Изменение 1129
Роза Д'Амато

Предложение за регламент
ПРИЛОЖЕНИЕ II
Регламент (ЕО) № 1005/2008
Приложение ІІ – таблица 1 – ред 11 – колона 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Номер от регистъра на Lloyds/IMO
(ако има такъв)

Номер от регистъра на Lloyds/IMO или 
друг уникален идентификационен 
номер (ако не е приложим номер по 
IMO)

Or. en
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