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BG Единство в многообразието BG 

11.9.2017 A8-0263/86 

Изменение  86 

Йенс Гизеке, Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0263/2017 

Улрике Родуст 

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, 

свързани с тези запаси 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) „група 3“ означава дънните 

запаси, обхванати от ограничения за 

улова, различни от изброените в група 

1, в Северно море; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.9.2017 A8-0263/87 

Изменение  87 

Йенс Гизеке, Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0263/2017 

Улрике Родуст 

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, 

свързани с тези запаси 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(5) „група 4“ означава 

функционалните единици и 

статистическите квадранти за 

норвежкия омар (Nephrops norvegicus) 

извън функционалните единици в зона 

IIa и подзона IV на ICES, за които се 

прилагат ограничения на улова и 

които са различни от изброените в 

група 2; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.9.2017 A8-0263/88 

Изменение  88 

Йенс Гизеке, Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0263/2017 

Улрике Родуст 

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, 

свързани с тези запаси 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 1 – точка 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6)   „група 5“ означава дънните 

запаси, за които не се прилагат 

ограничения на улова в Северно море; 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.9.2017 A8-0263/89 

Изменение  89 

Йенс Гизеке, Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0263/2017 

Улрике Родуст 

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, 

свързани с тези запаси 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Предложение за регламент 

Член 5 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Измерими цели за групи 3 и 4 Управление на запасите от прилова 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.9.2017 A8-0263/90 

Изменение  90 

Йенс Гизеке, Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0263/2017 

Улрике Родуст 

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, 

свързани с тези запаси 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Предложение за регламент 

Член 11 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

По отношение на дънните запаси от 

групи 1—7 на Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове съгласно член 18 от настоящия 

регламент и член 18 от Регламент (ЕС) 

№ 1380/2013 относно: 

На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове съгласно член 18 от настоящия 

регламент и член 18 от Регламент 

(ЕС) № 1380/2013 относно дънните 

рибни запаси: Тези делегирани актове 

могат да допълват настоящия 

регламент чрез разпоредби относно: 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.9.2017 A8-0263/91 

Изменение  91 

Йенс Гизеке, Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0263/2017 

Улрике Родуст 

Многогодишен план за дънните запаси в Северно море и за риболовните дейности, 

свързани с тези запаси 

COM(2016)0493 – C8-0336/2016 – 2016/0238(COD) 

Предложение за регламент 

Член 13 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Предвидените в настоящата глава мерки 

за контрол се прилагат в допълнение 

към мерките, предвидени в Регламент 

(ЕО) № 1224/2009 за дънните запаси от 

групи 1—7, освен ако в настоящата 

глава е предвидено друго. 

Предвидените в настоящата глава мерки 

за контрол се прилагат в допълнение 

към мерките, предвидени в Регламент 

(ЕО) № 1224/2009 за дънните запаси, 

освен ако в настоящата глава е 

предвидено друго. 

Or. en 

 

 


