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BG Единство в многообразието BG 

10.1.2018 A8-0381/316 

Изменение  316 

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 – таблица 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Размер 

на 

отвора 

на 

трална

та 

торба 

Географски 

район 

Условия 

Най-

малко 

120 
mm 

Цялата зона Няма 

Най-

малко 

80 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на Nephrops 

norvegicus или на 

видове, които не 

са обхванати от 

ограничения на 

улова. Монтира 

се стена с 

квадратен отвор 

на мрежата 

минимум 

120 mm или 

сортираща 

решетка с 

максимално 

разстояние 

между пръчките 

Размер 

на 

отвора 

на 

трална

та 

торба 

Географски 

район 

Условия 

Най-

малко 

100 
mm 

Цялата зона Няма 

Най-

малко 

80 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на Nephrops 

norvegicus или на 

видове, които не 

са обхванати от 

ограничения на 

улова. Монтира 

се стена с 

квадратен отвор 

на мрежата 

минимум 

120 mm или 

сортираща 

решетка с 

максимално 

разстояние 

между пръчките 
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35 mm или 

устройство с 

равностойна 

селективност. 

Най-

малко 

80 mm 

Участък IVb 

на ICES 

южно от 54° 

30 ′ с. ш. и 

участък IVc 

на ICES 

Целеви риболов 

на морски език с 

бим тралове или 

[импулсни 

тралове]. Стена с 

размер на отвора 

на мрежата най-

малко 180 mm се 

монтира в 

горната 

половина на 

предната част на 

мрежата. 

Най-

малко 

32 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на скариди от 

вида Pandalus 

borealis. Монтира 

се сортираща 

решетка с 

разстояние 

между пръчките 

минимум 19 mm 

(или друго 

устройство с 

равностойна 

селективност). 

Най-

малко 

16 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на дребни 

пелагични 

видове 

Целеви риболов 

на норвежки 

паут. При улова 

на норвежки 

паут се монтира 

сортираща 

решетка с 

разстояние 

между пръчките 

35 mm или 

устройство с 

равностойна 

селективност. 

Най-

малко 

80 mm 

Участък IVb 

на ICES и 

участък IVc 

на ICES 

Целеви риболов 

на морски език 

(15% от улова) с 

бим тралове или 

[импулсни 

тралове]. 

Монтира се 
стена с 

минимален отвор 

на мрежата най-

малко 180 mm в 

горната 

половина на 

предната част на 

мрежата. 

Целеви риболов 

на меджид, 

скумрия или на 

видове, които не 

попадат в 

обхвата на 

ограниченията 

на улова (общо 

50% от улова). 

Монтира се 

слой мрежа с 

квадратно око 

най-малко 80 

mm. 

Най-

малко 

32 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на скариди от 

вида Pandalus 

borealis. Монтира 

се сортираща 

решетка с 

разстояние 

между пръчките 

минимум 19 mm 

(или друго 

устройство с 



 

AM\1143180BG.docx  PE614.331v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

22 mm. 

Целеви риболов 

на Crangon 

crangon Монтира 

се сортираща 

решетка, мрежа 

сито или 

устройство с 

равностойна 

селективност. 

Под 

16 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на пясъчна 

змиорка 
 

равностойна 

селективност). 

Най-

малко 

16 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на дребни 

пелагични 

видове 

Целеви риболов 

на норвежки 

паут. При улова 

на норвежки 

паут се монтира 

сортираща 

решетка с 

разстояние 

между пръчките 

22 mm. 

Целеви риболов 

на Crangon 

crangon Монтира 

се сортираща 

решетка, мрежа 

сито или 

устройство с 

равностойна 

селективност. 

Под 

16 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на пясъчна 

змиорка 
 

Or. en 



 

AM\1143180BG.docx  PE614.331v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

10.1.2018 A8-0381/317 

Изменение  317 

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 2 – таблица 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Размер 

на 

отвора 

Географски 

район 

Условия 

Най-

малко 

120 mm 

Цялата зона Няма 

Най-

малко 

100 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на морски език 

или на видове, 

които не са 

обхванати от 

ограничения на 

улова 

Най-

малко 

50 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на дребни 

пелагични 

видове 
 

Размер 

на 

отвора 

Географски 

район 

Условия 

Най-

малко 

120 mm 

Цялата зона Няма 

Най-

малко 

90 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на 

калканоподобни 

(50% от улова) 
или на видове, 

които не са 

обхванати от 

ограничения на 

улова (50% от 

улова) 

Най-

малко 

50 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на дребни 

пелагични 

видове 
 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/318 

Изменение  318 

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 VІ – част Б – параграф 1 – таблица 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Размер 

на 

отвора 

на 

трална

та 

торба 

Географски 

район 

Условия 

Най-

малко 

120 

mm 

Цялата зона Няма 

Най-

малко 

100 
mm 

Цялата 

зона 

Целеви риболов 

на атлантическа 

треска или 

меджид. Монтира 

се стена с 

квадратен отвор 

на мрежата 100 

mm. 

Най-

малко 

80 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на Nephrops 

norvegicus или на 

видове, които не 

са обхванати от 

ограничения на 

улова. Монтира 

Размер 

на 

отвора 

на 

трална

та 

торба 

Географски 

район 

Условия 

Най-

малко 

120 

mm 

Цялата зона Няма 

Най-

малко 

80 mm 

Участък VII 

на ICES 

Целеви риболов 

на мерлуза, 

мегрим и морски 

дявол (общо 50% 

от улова) или 

меджид (50% от 

улова). Монтира 

се стена с 

квадратен отвор 

на мрежата 80 

mm [или 

устройство с 

еквивалентна 

селективност]. 

Целеви риболов 
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се стена с 

квадратен отвор 

на мрежата 

минимум 120 mm 

или сортираща 

решетка с 

максимално 

разстояние 

между пръчките 

35 mm или 

устройство с 

равностойна 

селективност. 
 

на 

калканоподобни 

(30% от улова) 

чрез използване 

на тралове с 

трални дъски 1а 

или на видове, 

които не са 

обхванати от 

ограничения на 

улова (50% от 

улова). Монтира 

се стена с 

квадратен 

отвор на 

мрежата 80 mm 

[или устройство 

с еквивалентна 

селективност]. 

Най-

малко 

80 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на Nephrops 

norvegicus или на 

видове, които не 

са обхванати от 

ограничения на 

улова. Монтира 

се стена с 

квадратен отвор 

на мрежата 

минимум 120 mm 

или сортираща 

решетка с 

максимално 

разстояние 

между пръчките 

35 mm или 

устройство с 

равностойна 

селективност. 

Най-

малко 

80 mm 

Участъци 

VIIa, b, d, e, 

h и j на ICES 

Целеви риболов 

на морски език с 

бим тралове. 

Монтира се стена 

с размер на 

отвора на 
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мрежата най-

малко 180 mm в 

горната половина 

на предната част 

на мрежата. 

Най-

малко 

80 mm 

Подучастъц

и VIId и VIIe 

на ICES 

Целеви риболов 

на меджид, 

скумрия или на 

видове, които не 

са обхванати от 

ограничения на 

улова (общо 

50%). 

Най-

малко 

16 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на дребни 

пелагични видове 
 

 _____________ 

 1а На риболовните кораби се забранява 

да използват всякакви бим тралове с 

размер на отвора между 32 и 99mm на 

север от линията, образувана от 

следните точки: от точка на 

източния бряг на Обединеното 

кралство, разположена на 55° с.ш., 

след това на изток до 55° с.ш., 5° и.д., 

след това на север до 56° с.ш. и на 

изток до точка на западния бряг на 

Дания, разположена на 56° с.ш. 

Забранява се използването на 

всякакви бим тралове с размер на 

отвора между 32 и 119 mm в рамките 

на участък IIa на ICES и частта на 

подзона IV на ICES, разположена на 

север от 56°00′ с.ш. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0381/319 

Изменение  319 

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 VІ – част Б – параграф 2 – таблица 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Размер 

на 

отвора 

Географски 

район 

Условия 

Най-

малко 

120 mm1 

Цялата зона Няма 

Най-

малко 

100 mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на морски език 

или на видове, 

които не са 

обхванати от 

ограничения на 

улова 

Най-

малко 50 

mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на дребни 

пелагични 

видове 
 

Размер 

на 

отвора 

Географски 

район 

Условия 

Най-

малко 

120 mm1 

Цялата зона Няма 

Най-

малко 

100 

mm1a 

Цялата зона Целеви риболов 

на 

калканоподобн

и (50% от 

улова) или на 

видове, които 

не са обхванати 

от ограничения 

на улова (50% 

от улова) 

Целеви риболов 

на пикша, 

меджид, 

лиманда и 

лаврак (70% от 

улова) 

Най-

малко 50 

mm 

Цялата зона Целеви риболов 

на дребни 

пелагични 
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видове 
 

 ____________ 

 

 1а В участък VIId на ICES се прилага 

размер на отвора 90 mm. 

Or. en 

 

 


