
 

AM\1143172BG.docx  PE614.331v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

10.1.2018 A8-0381/282 

Изменение  282 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение VІІ – част Г – параграф 2 – точка 2.2 (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.2. Пространствени мерки се 

прилагат в югозападните води в 

случаите, в които научните 

изследвания са идентифицирали зони, 

в които според данните 

чувствителни видове морски птици 

биват улавяни случайно, докато те 

могат да бъдат заменени от други 

технически мерки. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/283 

Изменение  283 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение VІІ – част Г – параграф 2 – точка 2.3 (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.3. Държавите членки 

осъществяват мониторинг и оценка 

на ефективността на мерките за 

смекчаване на въздействието, които 

са установени, включително по 

отношение на улова на риба и 

риболовното усилие. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/284 

Изменение  284 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение VIІІ – част Г – параграф 1 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Мерки за намаляване на 

случайния улов на китоподобни 

1. Мерки за намаляване на 

случайния улов на морски бозайници 

Or. en 

Обосновка 

Необходимост от разширяване на обхвата на понятието „морски бозайници“, което 

включва тюлени, както и делфини, морски свине и китове. Приловът е въпрос от 

значение по отношение на тюлените, те са защитени съобразно Директивата за 

местообитанията и мерките следва да ги включват. 
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10.1.2018 A8-0381/285 

Изменение  285 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение VІІІ – част Г – параграф 1 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Мерки за свеждане до минимум 

на случайния улов на морски птици 

 1.1. Програми за научни 

изследвания се установяват в 

Балтийско море с цел 

идентифициране на припокриване на 

чувствителни видове с риболовни 

съоръжения и риболовно усилие и 

определяне на технически решения за 

риболовните съоръжения. 

 1.2. Пространствени мерки се 

прилагат в Балтийско море в 

случаите, в които научните 

изследвания са идентифицирали зони, 

в които според данните 

чувствителни видове морски птици 

биват улавяни случайно, докато те 

могат да бъдат заменени от други 

технически мерки. 

 1.3 Държавите членки 

осъществяват мониторинг и оценка 

на ефективността на мерките за 

смекчаване на въздействието, които 

са установени, включително по 

отношение на улова на риба и 

риболовното усилие. 

Or. en 
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Обосновка 

Mitigation measures for seabirds were missing. Incidental catches of seabirds also occurs in 

the Baltic Sea where gillnets are the main cause of bycatch for seabirds in this region. An 

estimated 76,000 birds per year are killed in gillnets in the Baltic Sea. Birds that are 

particularly susceptible to this gear in this region include the Steller’s and Common Eider, 

Long-tailed Duck, and Velvet Scoter, all of which have vulnerable and declining populations. 

Baseline measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline 

measures, regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. 

Baseline measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable 

areas of seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed 

to be established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures 

that are applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/286 

Изменение  286 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение ІХ – част Г – параграф 1 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Мерки за намаляване на 

случайния улов на китоподобни 

1. Мерки за намаляване на 

случайния улов на морски бозайници 

Or. en 

Обосновка 

Необходимост от разширяване на обхвата на понятието „морски бозайници“, което 

включва тюлени, както и делфини, морски свине и китове. Приловът е въпрос от 

значение по отношение на тюлените, те са защитени съобразно Директивата за 

местообитанията и мерките следва да ги включват. 
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10.1.2018 A8-0381/287 

Изменение  287 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение ІХ– част Г – параграф 2 – точка 2.1 (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.1. Програми за научни 

изследвания се установяват в 

Средиземно море с цел 

идентифициране на припокриване на 

чувствителни видове с риболовни 

съоръжения и риболовно усилие и 

определяне на технически решения за 

риболовните съоръжения. 

Or. en 

Обосновка 

The critically endangered Balearic shearwater and the vulnerable Yelkouan Shearwater and 

the Scopoli’s shearwater, all of them endemic breeders in the Mediterranean, are species 

known to be regularly caught in the pelagic and demersal longline fishery in the Western 

Mediterranean, with thousands of them likely dying every year from being bycaught. Baseline 

measures need to be established to tackle seabird bycatch. Without baseline measures, 

regionalization process that is proposed within this regulation cannot take place. Baseline 

measures need to include scientific research as a means of identifying vulnerable areas of 

seabird bycatch and determining mitigation measures. Spatial measures are needed to be 

established until other technical measures can be rolled out. All mitigation measures that are 

applied need to be monitored. Several mitigation measures for longlines have been 

scientifically tested (peer review studies) and have been known to be effective in tackling 

seabird bycatch. This includes bird scaring devices such as streamers (also known as tori 

line), line weighting, night settings, and hook shielding. A combination of use of these 

measures can be effective in minimizing bycatch by more than 95%. 
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10.1.2018 A8-0381/288 

Изменение  288 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение ІХ– част Г – параграф 2 – точка 2.2 (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.2. Пространствени мерки се 

прилагат в Средиземно море в 

случаите, в които научните 

изследвания са идентифицирали зони, 

в които според данните 

чувствителни видове морски птици 

биват улавяни случайно, докато те 

могат да бъдат заменени от други 

технически мерки. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/289 

Изменение  289 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение ІХ– част Г – параграф 2 – точка 2.3 (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2.3. Държавите членки 

осъществяват мониторинг и оценка 

на ефективността на мерките за 

смекчаване на въздействието, които 

са установени, включително по 

отношение на улова на риба и 

риболовното усилие. 

Or. en 



 

AM\1143172BG.docx  PE614.331v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

10.1.2018 A8-0381/290 

Изменение  290 

Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение Х – част Г – параграф 1 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1a. Мерки за свеждане до минимум 

на случайния улов на морски птици 

 1а1. Програми за научни изследвания 

се установяват в Черно море с цел 

идентифициране на припокриване на 

чувствителни видове с риболовни 

съоръжения и риболовно усилие и 

определяне на технически решения за 

риболовните съоръжения. 

 1a.2. Пространствени мерки се 

прилагат в Черно море в случаите, в 

които научните изследвания са 

идентифицирали зони, в които според 

данните чувствителни видове морски 

птици биват улавяни случайно, 

докато те могат да бъдат заменени 

от други технически мерки. 

 1а.3. Държавите членки 

осъществяват мониторинг и оценка 

на ефективността на мерките за 

смекчаване на въздействието, които 

са установени, включително по 

отношение на улова на риба и 

риболовното усилие. 

Or. en 
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Обосновка 

Липсват мерки за смекчаване на въздействието за морските птици. В Черно море 

следва да се приложи принципът на предпазните мерки. Много малко се знае за 

прилова на морски птици и въздействието на риболова. Държавите членки следва да 

установят научноизследователски програми за определяне на обхвата на 

въздействието и необходимите технически мерки, които могат да се приложат. 
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Рикарду Серан Сантуш 
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Доклад A8-0381/2017 

Габриел Мато 

Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 

COM(2016)0134 – C8-0117/2016 – 2016/0074(COD) 

Предложение за регламент 

Приложение ХІ – част Б a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Част Ба 

 Мерки за смекчаване с цел опазването 

на уязвими видове 

 1. Мерки за намаляване на 

случайния улов на морски бозайници 

 1.1. Забранява се плавателните 

съдове да използват статични 

мрежи, плаващи мрежи, пелагични 

тралове или високи тралове с 

вертикален отвор или други 

риболовни съоръжения, когато има 

доказателства за прилов в най-

отдалечените региони, без 

едновременното използване на 

технология с доказано действие на 

смекчаване на въздействието.  

Изключения се правят само за 

риболовните съоръжения с доказан 

пренебрежим кумулативен прилов. 

 1.2. Точка 1 не се прилага за 

риболовни операции, извършвани 

единствено за целите на научни 

изследвания, които се провеждат с 

разрешението и под ръководството 

на държавите членки или 

засегнатите държави членки и които 

целят разработване на нови 

технически мерки за намаляване на 
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случайния улов и убиването на 

китоподобни. 

 1.3. Държавите членки, чрез 

специални схеми за ежегоден 

мониторинг, осъществяват 

мониторинг и оценка, чрез научни 

изследвания или пилотни проекти, на 

ефективността на съоръженията за 

намаляване на въздействието 

съобразно описанието в точка 1.1 в 

съответните риболовни дейности и 

зони. 

 2. Мерки за свеждане до минимум 

на случайния улов на морски птици 

 2.1. Програми за научни 

изследвания се установяват в най-

отдалечените региони с цел 

идентифициране на припокриване на 

чувствителни видове с риболовни 

съоръжения и риболовно усилие и 

определяне на технически решения за 

риболовните съоръжения. 

 2.2. Пространствени мерки се 

прилагат в най-отдалечените региони 

в случаите, в които научните 

изследвания са идентифицирали зони, 

в които според данните 

чувствителни видове морски птици 

биват улавяни случайно, докато те 

могат да бъдат заменени от други 

технически мерки. 

Or. en 

Обосновка 

Mitigation measures for sensitive species were missing. Baseline measures for incidental 

catches of marine mammals are also needed in the Outermost Regions, especially to ensure 

regionalisation process within this proposal can be applied. Measures applied need to be 

monitored and amended according to their efficacy in reducing bycatch. Furthermore, annual 

reporting to the Commission allows the data from all Member States to be reviewed annually 

to identify levels of monitoring and bycatch across areas of sea, rather than by individual 

Member States. Precautionary approach should be applied in the (French) Outermost 

Regions. Very little is known about the bycatch of seabirds and the impact of the fisheries in 

these regions. However, several studies have been carried out in adjacent waters, in 
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particular in Southern Africa and in South America. Member States should establish research 

programmes to determine the extent of the impact and the needed technical measures that can 

be applied. Furthermore, several longline vessels in southern waters have been able to apply 

mitigation measures to their fleets, in particular for fleets in countries such as South Africa, 

where vulnerable and declining populations of Albatrosses are known to occur. 

 

 


