
 

AM\1143181BG.docx  PE614.331v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

10.1.2018 A8-0381/307 

Изменение  307 

Силви Годен, Франс Жаме 

от името на групата ENF 

 

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 11 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) Някои разрушителни риболовни 

уреди или методи, при които се 

използват взривни вещества, отрови, 

зашеметяващи субстанции, 

електрически ток, пневматични чукове 

или други ударни инструменти, теглени 

устройства и кошове за събиране на 

червени корали или друг вид корали и 

коралоподобни видове следва да бъдат 

забранени, освен в конкретния случай 

на електрически импулсен трал, 

който може да се използва при 

определени строги условия. 

(11) Някои разрушителни риболовни 

уреди или методи, при които се 

използват взривни вещества, отрови, 

зашеметяващи субстанции, 

електрически ток, пневматични чукове 

или други ударни инструменти, теглени 

устройства и кошове за събиране на 

червени корали или друг вид корали и 

коралоподобни видове следва да бъдат 

забранени. 

Or. fr 

Обосновка 

Електрическите импулси не са селективни и обездвижват без разлика всички видове, 

които се намират в близост, включително младите екземпляри. Рибарите от Северна 

Франция отбелязват, че корабите, оборудвани с електрически трал, опасно 

намаляват запасите от морски език в зони, в които се извършва този тип риболов. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.1.2018 A8-0381/308 

Изменение  308 

Силви Годен, Франс Жаме 

от името на групата ENF 

 

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 32 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(32) Въз основа на научни оценки за 

въздействието на новаторските уреди, 

надлежно оценени от НТИКР, 

използването на такива уреди или 

разширяване на употребата на нови 

уреди, като например електрически 

импулсен трал, биха могли да бъдат 

включени като опция в съвместните 

препоръки на регионалните групи на 

държавите членки. Използването на 

новаторски риболовни уреди не следва 

да бъде позволено, ако научната оценка 

покаже, че тяхното използване ще 

доведе до отрицателни въздействия 

върху уязвимите местообитания и 

нецелеви видове. 

(32) Въз основа на научни оценки за 

въздействието на новаторските уреди, 

надлежно оценени от НТИКР, 

използването на такива уреди или 

разширяване на употребата на нови 

уреди, с изключение на електрическия 

импулсен трал, който трябва да се 

забрани, биха могли да бъдат включени 

като опция в съвместните препоръки на 

регионалните групи на държавите 

членки. Използването на новаторски 

риболовни уреди не следва да бъде 

позволено, ако научната оценка покаже, 

че тяхното използване ще доведе до 

отрицателни въздействия върху 

уязвимите местообитания и нецелеви 

видове. 

Or. fr 

Обосновка 

Електрическите импулси не са селективни и обездвижват без разлика всички видове, 

които се намират в близост, включително младите екземпляри. Рибарите от Северна 

Франция отбелязват, че корабите, оборудвани с електрически трал, опасно 

намаляват запасите от морски език в зони, в които се извършва този тип риболов. 
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10.1.2018 A8-0381/309 

Изменение  309 

Силви Годен, Франс Жаме 

от името на групата ENF 

 

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 39 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(39) С цел да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на разпоредбите 

на настоящия регламент по отношение 

на установяването на спецификацията 

на съоръжения за намаляване на 

износването, за засилване или 

ограничаване на изплъзването на улова 

в предната част на теглени уреди; 

определянето на спецификациите на 

селективните устройства, прикрепени 

към определени основни риболовни 

уреди; определянето на 

спецификациите на импулсния трал; 

определянето на ограничения по 

отношение на конструкцията и на 

мерките за мониторинг и контрол, които 

трябва да бъдат приети от държавата 

членка на знамето; определянето на 

правила относно: мерките за 

мониторинг и контрол, които трябва да 

бъдат приети от държавата членка на 

знамето, когато се използват статични 

риболовни уреди на дълбочина между 

200 и 600 метра; определянето на 

подробни правила за мерките за 

мониторинг и контрол, които трябва да 

бъдат приети за някои затворени зони 

или зони с ограничен достъп; и 

определянето на подробни правила 

относно сигнала и характеристиките на 

(39) С цел да се осигурят еднакви 

условия за прилагането на разпоредбите 

на настоящия регламент по отношение 

на установяването на спецификацията 

на съоръжения за намаляване на 

износването, за засилване или 

ограничаване на изплъзването на улова 

в предната част на теглени уреди; 

определянето на спецификациите на 

селективните устройства, прикрепени 

към определени основни риболовни 

уреди; забраната за използването на 

импулсния трал; определянето на 

ограничения по отношение на 

конструкцията и на мерките за 

мониторинг и контрол, които трябва да 

бъдат приети от държавата членка на 

знамето; определянето на правила 

относно: мерките за мониторинг и 

контрол, които трябва да бъдат приети 

от държавата членка на знамето, когато 

се използват статични риболовни уреди 

на дълбочина между 200 и 600 метра; 

определянето на подробни правила за 

мерките за мониторинг и контрол, които 

трябва да бъдат приети за някои 

затворени зони или зони с ограничен 

достъп; и определянето на подробни 

правила относно сигнала и 

характеристиките на използване на 
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използване на устройствата, които 

служат за отблъскване на представители 

на китообразни от статични мрежи, и 

методите, използвани за намаляване на 

прилова на морски птици и морски 

влечуги, на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета22.  

устройствата, които служат за 

отблъскване на представители на 

китообразни от статични мрежи, и 

методите, използвани за намаляване на 

прилова на морски птици и морски 

влечуги, на Комисията следва да бъдат 

предоставени изпълнителни 

правомощия. Тези правомощия следва 

да бъдат упражнявани в съответствие с 

Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета22. 

__________________ __________________ 

22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13). 

22 Регламент (ЕС) № 182/2011 на 

Европейския парламент и на Съвета от 

16 февруари 2011 г. за установяване на 

общите правила и принципи относно 

реда и условията за контрол от страна 

на държавите членки върху 

упражняването на изпълнителните 

правомощия от страна на Комисията 

(ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13). 

Or. fr 

Обосновка 

Електрическите импулси не са селективни и обездвижват без разлика всички видове, 

които се намират в близост, включително младите екземпляри. Рибарите от Северна 

Франция отбелязват, че корабите, оборудвани с електрически трал, опасно 

намаляват запасите от морски език в зони, в които се извършва този тип риболов. 
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10.1.2018 A8-0381/310 

Изменение  310 

Силви Годен, Франс Жаме 

от името на групата ENF 

 

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 6 – параграф 1 – точка 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(16) „електрически импулсен трал“ 

обозначава риболовен метод, който 

използва електрическо поле за улов на 

риба. Импулсните тралове се състоят от 

редица електроди, прикрепени към 

уредите в посоката на теглене, които 

излъчват кратки електрически импулси; 

(16) „електрически импулсен трал“ 

обозначава забранен риболовен метод, 

който използва електрическо поле за 

улов на риба. Импулсните тралове се 

състоят от редица електроди, 

прикрепени към уредите в посоката на 

теглене, които излъчват кратки 

електрически импулси; 

Or. fr 

Обосновка 

Електрическите импулси не са селективни и обездвижват без разлика всички видове, 

които се намират в близост, включително младите екземпляри. Рибарите от Северна 

Франция отбелязват, че корабите, оборудвани с електрически трал, опасно 

намаляват запасите от морски език в зони, в които се извършва този тип риболов.
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10.1.2018 A8-0381/311 

Изменение  311 

Силви Годен, Франс Жаме 

от името на групата ENF 

 

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 7 – параграф 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) електрически ток, с изключение 

на използването на електрически 

импулсен трал съгласно член 24 и 

приложение V, част Д; 

б) електрически ток, включително 

използването на електрически импулсен 

трал съгласно член 24 и приложение V, 

част Д; 

Or. fr 

Обосновка 

Електрическите импулси не са селективни и обездвижват без разлика всички видове, 

които се намират в близост, включително младите екземпляри. Рибарите от Северна 

Франция отбелязват, че корабите, оборудвани с електрически трал, опасно 

намаляват запасите от морски език в зони, в които се извършва този тип риболов. 
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10.1.2018 A8-0381/312 

Изменение  312 

Силви Годен, Франс Жаме 

от името на групата ENF 

 

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 24 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато държавите членки 

представят съвместни препоръки в 

съответствие с член 19, за да се даде 

възможност за използване или 

разширяване на използването в рамките 

на даден морски басейн на новаторски 

риболовни уреди, включително 

импулсни тралове, описани в част Д от 

приложение V, те предоставят оценка на 

вероятните въздействия от използването 

на такива уреди върху целевите видове 

и върху уязвимите видове и 

местообитания. 

1. Когато държавите членки 

представят съвместни препоръки в 

съответствие с член 19, за да се даде 

възможност за използване или 

разширяване на използването в рамките 

на даден морски басейн на новаторски 

риболовни уреди, с изключение на 

импулсни тралове, които са забранени, 

описани в част Д от приложение V, те 

предоставят оценка на вероятните 

въздействия от използването на такива 

уреди върху целевите видове и върху 

уязвимите видове и местообитания. 

Or. fr 

Обосновка 

Електрическите импулси не са селективни и обездвижват без разлика всички видове, 

които се намират в близост, включително младите екземпляри. Рибарите от Северна 

Франция отбелязват, че корабите, оборудвани с електрически трал, опасно 

намаляват запасите от морски език в зони, в които се извършва този тип риболов. 
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10.1.2018 A8-0381/313 

Изменение  313 

Силви Годен, Франс Жаме 

от името на групата ENF 

 

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 V – част Б – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

В Северно море и Скагерак/Категат се 

използват трални торби със следните 

размери на отвора: 

В Северно море и Скагерак/Категат, с 

изключение на риболова с 

електрически импулсен трал, който е 

забранен, се използват трални торби със 

следните размери на отвора: 

Or. fr 

Обосновка 

Електрическите импулси не са селективни и обездвижват без разлика всички видове, 

които се намират в близост, включително младите екземпляри. Рибарите от Северна 

Франция отбелязват, че корабите, оборудвани с електрически трал, опасно 

намаляват запасите от морски език в зони, в които се извършва този тип риболов. 
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10.1.2018 A8-0381/314 

Изменение  314 

Силви Годен, Франс Жаме 

от името на групата ENF 

 

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 V – част Д– подзаглавие 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Използването на електрически 

импулсни тралове в участъци IVb и 

IVc на ICES 

заличава се 

Or. fr 

Обосновка 

Електрическите импулси не са селективни и обездвижват без разлика всички видове, 

които се намират в близост, включително младите екземпляри. Рибарите от Северна 

Франция отбелязват, че корабите, оборудвани с електрически трал, опасно 

намаляват запасите от морски език в зони, в които се извършва този тип риболов. 
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10.1.2018 A8-0381/315 

Изменение  315 

Силви Годен, Франс Жаме 

от името на групата ENF 

 

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 V – подзаглавие 1 - алинея 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Независимо от разпоредбите на член 

13, риболовът с електрически 

импулсен трал се разрешава в 

участъци IVb и IVc на ICES при 

условията, определени в 

съответствие с член 27, параграф 1, 

второ тире от настоящия 

регламент, по отношение на 

характеристиките на използвания 

импулс и мерките за контрол и 

мониторинг южно от локсодрома, 

образувана от следните точки, които 

се измерват съгласно координатна 

система WGS84: 

заличава се 

- точка на източния бряг на 

Обединеното кралство, разположена 

на 55° с.ш. 

 

- на изток до 55° с.ш., 5° и.д.  

- на север до 56° с.ш.  

- на изток до точка на западния 

бряг на Дания, разположена на 56° 

с.ш. 

 

Or. fr 

Обосновка 

Електрическите импулси не са селективни и обездвижват без разлика всички видове, 
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BG Единство в многообразието BG 

които се намират в близост, включително младите екземпляри. Рибарите от Северна 

Франция отбелязват, че корабите, оборудвани с електрически трал, опасно 

намаляват запасите от морски език в зони, в които се извършва този тип риболов. 

 

 

 


