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10.1.2018 A8-0381/330 

Изменение  330 

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 В – точка 7.1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7.1 Целевият риболов на скумрия с 

теглени риболовни уреди с трална торба 

с размер на отвора под 80 mm или с 

мрежи гъргър, когато над 50 тона от 

задържания на борда улов се състои 

от скумрия, се забранява в зоните, 

ограничени от локсодроми, 

последователно съединяващи следните 

координати, които се измерват съгласно 

системата WGS84: 

7.1 Целевият риболов на скумрия с 

теглени риболовни уреди с трална торба 

с размер на отвора под 80 mm или с 

мрежи гъргър, освен когато теглото на 

скумрията не надхвърля 15% от 

живото тегло на цялото количество 

скумрия и други морски организми на 

борда, които са били уловени, се 

забранява в зоните, ограничени от 

локсодроми, последователно 

съединяващи следните координати, 

които се измерват съгласно системата 

WGS84: 

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел адаптиране на риболова към реалните дадености. 
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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 В – точка 9.1 – тире 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

- закотвени хрилни мрежи, 

използвани за целеви риболов на 

мерлуза, с размер на отвора на мрежата 

най-малко 120 mm и на дълбочина не 

повече от 100 отвора, когато общата 

дължина на всички разгърнати мрежи не 

надвишава 25 km на кораб и 

максималното време на потапяне е 24 

часа; 

- закотвени хрилни мрежи, 

използвани за целеви риболов на 

мерлуза (85% от улова) с размер на 

отвора на мрежата най-малко 100 mm, а 

на дълбочина не повече от 100 отвора, 

когато общата дължина на всички 

разгърнати мрежи не надвишава 25 km 

на кораб и максималното време на 

потапяне е 24 часа. 

Or. en 
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Предложение за регламент 

Приложение VII – част A – таблица – ред 14 

 

 

Текст, предложен от Комисията  

Скумрия (Scomber spp.) 20 cm 

Изменение  

Скумрия (Scomber spp.) 20 cm1a 

 __________________ 

 1a Минималните референтни 

размери за опазване на сардината, 

хамсията, херингата, сафрида и 

скумрията не се прилагат в рамките 

на ограничението от 10% живо тегло 

от общия улов, задържан на борда, за 

всеки един от тези видове. 

 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. 
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Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се запази сегашното положение на нещата. 
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Опазване на рибните ресурси и защита на морските екосистеми чрез технически мерки 
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Предложение за регламент 

Приложение VII – част A – таблица – ред 16 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Сафрид (Trachurus spp.) 15 cm1 

 __________________ 

 1 Не се прилага минимален референтен 

размер за опазване за сафрид (Trachurus 

pictaratus), уловен във водите около 

Азорските острови и под суверенитета 

или юрисдикцията на Португалия. 

Изменение  

Сафрид (Trachurus spp.) 15 cm1,1а, 1б 

 __________________ 

 1Не се прилага минимален референтен 

размер за опазване за сафрид (Trachurus 

pictaratus), уловен във водите около 

Азорските острови и под суверенитета 

или юрисдикцията на Португалия. 

 1 а. Не повече от 5% може да се 

състоят от сафрид с размери 

между 12 и 15 cm. За целите на 

контрола на това количество, 

прилаганият към теглото на улова 

коефициент за преобразуване е равен 

на 1,20. Тези разпоредби не се 

прилагат за улов, по отношение на 

който важи задължението за 

разтоварване на сушата. 

 1а Чрез дерогация от член 15 от 
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Регламент (ЕС) № 1380/2013, 

минималните референтни размери за 

опазване на сардина, хамсия, херинга, 

сафрид и скумрия не се прилагат в 

рамките на ограничение от 10 % от 

живото тегло на общия улов, 

задържан на борда, за всеки от тези 

видове. 

 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. 

 Процентът може да бъде изчисляван 

на основата на една или няколко 

представителни проби. Границата 

от 10% не се превишава по време на 

трансбордирането, разтоварването 

на брега, превоза, складирането, 

излагането или продажбата. 

Or. en 

Обосновка 

Целта на изменението е да се запази сегашното положение на нещата. 
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Предложение за регламент 

Приложение VII – част Б – параграф 1 – таблица – ред 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията  

  

Изменение  

Най-малко 70mm1а Цялата зона Няма 

_________   

1 а. При целеви риболов на мерлуза 

(40% от улова) се използва размер 

на отвора 100 mm в участъци VIII 

a, b, d и e на ICES. 

  

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение повтаря правилата за отвора по мрежи, които в момента се 

прилагат в зоната. То също така позволява да се запазят настоящите размери на 

отвора за мерлуза. Настоящият праг от 20% обаче изглежда проблематичен в 

светлината на текущата практика. Поради това се предлага да се определи праг в 

размер на 40%, което би позволило да се прилага задължението за разтоварване на 

сушата, без да се налагат драстични последствия върху настоящите риболовни 

практики. 
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Предложение за регламент 

Приложение VII – част Б – параграф 1 – таблица – ред 5 

 

 

Текст, предложен от Комисията  

Най-малко 55mm Цялата зона Целеви риболов 

на видове, които 

не са обхванати 

от ограничения 

на улова, и на 

северен пагел 

Изменение   

Най-малко 55 mm Цялата зона Целеви риболов 

на видове, които 

не са обхванати 

от ограничения 

на улова (30% 

от улова) 

  Целеви риболов 

на северен пагел 

(30% от улова) 

  Целеви риболов 

на скумрия, 

сафрид и син 

меджид (60% 

от улова) 

Or. en 

Обосновка 

Настоящото изменение повтаря действащото в момента законодателство. 


