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11.9.2017 A8-0263/92 

Изменение  92 

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 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Член 16 заличава се 

Определени пристанища за групи 1, 2, 3, 

4 и 7 

 

Прагът за живото тегло на видовете, 

обхванати от многогодишния план, над 

чиито стойности риболовните кораби 

са длъжни да разтоварят своя улов в 

определено за целта пристанище или 

на място в близост до брега, както е 

посочено в член 43 от Регламент (ЕО) 

№ 1224/2009, е:  

 

а)  група 1 —  2 тона;  

б)  групи 2 и 4 —  1 тон;  

в)  група 3 —  2 тона;  

г)  група 7 —  2 тона.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/93 

Изменение  93 

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 8 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1.  Когато в научните становища се 

посочва, че за дадена година биомасата 

на репродуктивния запас на някой от 

запасите в група 1 е под MSY Btrigger или 

че изобилието на някоя от 

функционалните единици в група 2 е 

под Abundancebuffer, определено в колона 

А от приложение II, се приемат всички 

подходящи коригиращи мерки, за да се 

гарантира своевременното 

възстановяване на съответния запас или 

функционална единица до равнища, над 

тези, при които може да се постигне 

МУУ. По-специално, чрез дерогация от 

член 4, параграф 2 възможностите за 

риболов се определят на равнища, които 

— като се отчита намаляването на 

биомасата или изобилието — са 

съвместими със смъртността от 

риболов, намалена до стойности под 

диапазона, определен в колона А от 

приложение I.  

1.  Когато в научните становища се 

посочва, че за дадена година биомасата 

на репродуктивния запас на някой от 

запасите в група 1 е под MSY Btrigger или 

че изобилието на някоя от 

функционалните единици в група 2 е 

под Abundancebuffer, определено в колона 

А от приложение II, се приемат всички 

подходящи коригиращи мерки, за да се 

гарантира своевременното 

възстановяване на съответния запас или 

функционална единица до равнища, над 

тези, при които може да се постигне 

МУУ. По-специално, чрез дерогация от 

член 4, параграф 2 възможностите за 

риболов се определят на равнища, които 

— като се отчита намаляването на 

биомасата или изобилието — са 

съвместими със смъртността от 

риболов, намалена до стойности под 

диапазона, определен в колона Б от 

приложение I.  

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/94 

Изменение  94 

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 12 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 12а 

 Разрешенията за риболов и мерки за 

управление на капацитета 

 1.  За Северно море, източната 

част на Ламанша и зоната Скагерак, 

обхванати от настоящия регламент, 

всяка държава членка издава 

разрешителни за риболов за кораби, 

плаващи под нейното знаме, които 

участват в риболовни дейности в 

съответната зона и използват едно от 

следните съоръжения:  

 а)  дънни тралове и грибове (OTB, 

OTT, PTB, SDN, SSC, SPR) с размер на 

окото на мрежата: 

 i)  TR1 равен на или по-голям от 

100 mm; 

 ii)  TR2 равно на или по-голямо от 

70 mm и по-малко от 100 mm 

 iii)  TR3 равно на или по-голямо от 

16 mm и по-малко от 32 mm 

 б)  бим тралове (TBB) с размер на 

окото на мрежата: 

 i)  BT1 равен на или по-голям от 

120 mm; 

 ii)  BT2 равен на или по-голям от 80 

mm и по-малък от 120 mm; 

 в)  хрилни мрежи, заплитащи 

мрежи (GN); 

 г)  тристенни хрилни мрежи (GT); 
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 д)  парагади (LL). 

 2.  Без да се засягат пределните 

граници на капацитета, посочени в 

приложение II към Регламент (ЕС) № 

1380/2013, за всяка една от 

географските зони, посочени в член 1 от 

настоящия регламент, общият 

капацитет, изразен в kW, за кораби, 

разполагащи с разрешителни за 

риболов, издадени в съответствие с 

параграф 1 от настоящия член, не 

надвишава максималния капацитет на 

корабите, които са извършвали 

риболовни дейности през 2006 г. или 

2007 г., използвайки едно от 

съоръженията, посочени в параграф 1, в 

съответната географска зона.  

 3.  Всяка държава членка съставя и 

поддържа списък на корабите, 

притежаващи разрешителното за 

риболов, посочено в параграф 1, и го 

прави достъпен на своя официален 

уебсайт за Комисията и останалите 

държави членки. 

 4.  На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 18 от 

настоящия регламент и член 18 от 

Регламент (ЕС) № 1380/2013 с оглед 

изменението на настоящия член. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/95 

Изменение  95 

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 14 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (14a)  Любителският риболов може 

да има въздействие върху дънните 

рибни запаси. Поради това следва да 

бъде възможно за съзаконодателите 

да го подлагат на управленски и 

технически мерки, доколкото те са 

необходими, за да се гарантира 

устойчивостта на запасите. 

Or. en 
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11.9.2017 A8-0263/96 

Изменение  96 

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 10 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 10 a 

 Въздействие на любителския риболов 

 Когато в съответствие с член 55, 

параграф 4 от Регламент (ЕО) 

№ 1224/2009, се установи, че 

любителският риболов оказва 

значително въздействие върху дадени 

запаси, съзаконодателите могат да 

решат да подложат упражняването 

на съответния любителски риболов 

на управленски и технически мерки за, 

доколкото те са необходими, за да се 

гарантира устойчивостта на 

запасите. 

Or. en 

 

 


