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BG Единство в многообразието BG 

11.1.2018 A8-0381/320 

Изменение  320 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

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 10 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Независимо от параграф 1 се 

забранява съхраняването на борда или 

използването на каквито и да било 

плаващи мрежи в Балтийско море. 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Забраната за използване на плаващи мрежи в Балтийско море е въведена с цел да се 

избегне случайният улов на делфини. В Полша са публикувани научни становища, в 

които се потвърждава, че там няма случаи на случаен улов на делфини с плаващи 

мрежи. 



 

AM\1143256BG.docx  PE614.331v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

11.1.2018 A8-0381/321 

Изменение  321 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

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 10 – параграф 4 – тире 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- Акули, принадлежащи към 

следните видове или родове Hexanchus 

griseus; Cetorhinus maximus; всички 

видове Alopiidae; Carcharhinidae; 

Sphymidae; Isuridae; Cetorhinidae 

заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Тази разпоредба е предвидена конкретно за Средиземно море. Тя не следва да бъде 

разширявана за прилагане към други морски басейни. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.1.2018 A8-0381/322 

Изменение  322 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

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 – ред 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията  

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. 

Изменение  

Най-малко 80 mm1а Участък IVb на ICES и 

участък IVc на ICES 

Целеви риболов на 

морски език (15% от 

улова) с бим тралове. 

Стена с размер на 

отвора на мрежата най-

малко 180 mm се 

монтира в горната 

половина на предната 

част на мрежата. shall be 

fitted. 

 

 

________  Целеви риболов на 

меджид, скумрия или 

на видове, които не 

попадат в обхвата на 

ограниченията на 

улова (общо 55% от 
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улова). Монтира се 

стена с квадратен 

отвор на мрежата 

най-малко 100 mm. 
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° и.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 119mm в 

рамките на 

участък IIa на ICES и 

частта на подзона IV 

на ICES, разположена 

на север от 56°00′ с.ш. 

  

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение повтаря действащото в момента законодателство. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.1.2018 A8-0381/323 

Изменение  323 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

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 – ред 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията  

Най-малко 100 mm Цялата зона Целеви риболов 

на морски език 

или на видове, 

които не са 

обхванати от 

ограничения на 

улова 

Изменение  

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) 

Or. en 

Обосновка 

Размер на окото 90 mm е разпоредба, приложима понастоящем в зони VIId, IIa и в 

Северно море (приложение VI към Регламент 850/98). Използването на този размер на 

окото за конкретната риболовна дейност следва да се обуславя от определен процент 

от улова. Този процент е адаптиран към реалността на всеки риболовен район. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.1.2018 A8-0381/324 

Изменение  324 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

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 VI – част A – таблица – ред 14 

 

 

Текст, предложен от Комисията  

Скумрия (Scomber spp.) 20 cm 

Изменение  

Скумрия (Scomber spp.) 20 cm 1а 

 

 ___________ 

 1а Минималните референтни размери 

за опазване на сардината, хамсията, 

херингата, сафрида и скумрията не се 

прилагат в рамките на 10% живо 

тегло от общия улов за всеки един от 

тези видове, задържани на борда. 
 Процентът маломерна сардина, 

хамсия, херинга, сафрид или скумрия 

се изчислява пропорционално на 

живото тегло на всичките морски 

организми, налични на борда след 

сортиране или при разтоварването 

им на сушата. 
 Този процент се изчислява на 

основата на една или няколко 

представителни проби. Границата 

от 10% не може да се превишава по 

време на трансбордирането, 

разтоварването на сушата, превоза, 

съхранението, излагането или 

продажбата. 

Or. en 
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Обосновка 

Целта на споразумението е запази сегашното положение на нещата. 
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11.1.2018 A8-0381/325 

Изменение  325 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

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 VI – част Б – параграф 1 – таблица – ред 3 

 

 

Текст, предложен от 

Комисията 

 

Най-малко 100 mm Цялата зона Целеви риболов на 

атлантическа треска или 

меджид. Монтира се стена 

с квадратен отвор на 

мрежата 100 mm. 

Изменение  

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. 

  Целеви риболов на 

морски език (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 слой мрежа с 

квадратно око най-малко 

80 mm. 

  __________________ 

  1а Общият улов може да 

съдържа до 10% 
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атлантическа треска и 

пикша. 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

  

Or. en 

Обосновка 

Целесъобразно е да се определи специфичен размер на отвора на мрежата за този 

риболов в зависимост от състава на улова. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.1.2018 A8-0381/326 

Изменение  326 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

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 VI – част Б – параграф 1 – таблица – ред 4 

 

 

Текст, предложен от 

Комисията 

 

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. 

Изменение  

Най-малко 80mm Цялата зона Целеви риболов на Nephrops 

norvegicus (30% от 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. 

Or. en 

Обосновка 

Целесъобразно е да се определи специфичен размер на отвора на мрежата за този 

риболов в зависимост от състава на улова. 
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11.1.2018 A8-0381/327 

Изменение  327 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

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 VI – част Б – параграф 1 – таблица – ред 5 

 

 

Текст, предложен от 

Комисията 

 

Най-малко 80mm 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 мрежата най-

малко 180 mm в горната 

половина на предната част на 

мрежата. 

Изменение  

Най-малко 80mm Участъци VIIa, 

b, d, e, f, g, h и j 

на ICES 

Целеви риболов на морски език 

(15% от улова) с бим тралове. 

Монтира се стена с размер на 

отвора на мрежата най-малко 180 

mm в горната половина на 

предната част на мрежата. 

Or. en 

Обосновка 

Целесъобразно е да се определи специфичен размер на отвора на мрежата за този 

риболов в зависимост от състава на улова. 
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11.1.2018 A8-0381/328 

Изменение  328 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

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 VI – част Б – параграф 1 – таблица – ред 5 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от 

Комисията 

 

   

Изменение  

Най-малко 80 mm Подучастъци 

VIId и e на 

ICES 

Целеви риболов на меджид, 

скумрия или на видове, които 

не са обхванати от 

ограничения на улова (общо 

50%). 

Or. en 

Обосновка 

Целесъобразно е да се определи специфичен размер на отвора на мрежата за този 

риболов в зависимост от състава на улова. 
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11.1.2018 A8-0381/329 

Изменение  329 

Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

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 VI – част Б – параграф 2 – таблица – ред 3 

 

 

Текст, предложен от 

Комисията 

 

Най-малко 100 mm Цялата зона Целеви риболов на морски език 

или на видове, които не са 

обхванати от ограничения на 

улова 

Изменение  

Най-малко 100 mm1а Цялата зона Целеви риболов на 

калканоподобни (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) 

1а В участък VIId на 

ICES се прилага размер 

на отвора 90 mm. 

  

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение повтаря действащото в момента законодателство. 

 

 


