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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0381/299 

Изменение  299 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

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 

Съображение 8 а (ново) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8a) Количествени цели са 

необходими с цел ефективна 

процедура на регионализация, като в 

същото време се гарантира 

равнопоставеност между всички 

морски региони на ЕС 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0381/300 

Изменение  300 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

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 

Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) подкрепят постигането на 

качествени показатели 1, 3, 4 и 6, 

определени в приложение 1 към 

Директива 2008/56/ЕО. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/301 

Изменение  301 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

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 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да се гарантира, че уловът на 

морски видове под минималния 

референтен размер за опазване не 

надхвърля 5 % от обема, в 

съответствие с член 2, параграф 2 и с 

член 15 от Регламент (ЕС) № 1380/2013; 

а) да се гарантира, че уловът на 

морски видове под минималния 

референтен размер за опазване 

намалява постепенно до нива с 25% 

под специфичните равнища за 

основни риболовни дейности, както 

са определени в параграф 1а (нов), в 

срок от шест години от датата на 

публикуване на настоящия 

регламент. 
В съответствие с процедурата, 

предвидена в член 18 от Регламент (ЕС) 

№ 1380/2013, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове за адаптиране на 

процента на намаляване, съдържащ 

се в предходната алинея, въз основа на 

научни изследвания, одобрени от 

НТИКР. 

Преразгледаният процент на 

намаляване се приема по същата 

процедура на всеки шест години. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0381/302 

Изменение  302 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

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 

Член 4 – параграф 1а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. На Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове в съответствие с член 32 от 

настоящия регламент и член 18 от 

Регламент (ЕС) № 1380/2013 с оглед 

допълнение на настоящия регламент 

чрез определяне, за целите на 

параграф 1, буква а) от настоящия 

член, на: 

 а) основните риболовни дейности, 

посочени в тази буква; 

 б) равнищата на настоящия улов на 

морски видове под минималните 

референтни размери за опазване за 

всяка от тези основни риболовни 

дейности, въз основа на 

предоставените от държавите 

членки данни за референтните години 

2010 – 2015 г.; 

 За целите на приемането на 

делегираните актове, посочени в 

настоящия член, държавите членки 

могат да представят съвместна 

препоръка в съответствие с член 18, 

параграф 1 от Регламент (ЕС) 

№ 1380/2013 до 12 месеца след датата 

на влизане в сила на настоящия 

регламент. 

 При липса на съвместна препоръка в 

рамките на 12-те месеца, посочени в 

настоящия член, Комисията в срок до 
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18 месеца след датата на влизане в 

сила на настоящия регламент приема 

такива делегирани актове. 

Or. en 

 


