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BG Единство в многообразието BG 

10.1.2018 A8-0381/336 

Изменение  336 

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

 

 

Текст, предложен от 

Комисията 

 

Най-малко 80 mm Цялата зона Целеви риболов на видове, които не 

са обхванати от ограничения на 

улова 

Изменение  

Най-малко 60 mm Цялата зона Целеви риболов на видове, които не 

са обхванати от ограничения на 

улова (30% от улова) 

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 

 

10.1.2018 A8-0381/337 

Изменение  337 

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 VІI – част Б – таблица – ред 4 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от 

Комисията 

 

   

Изменение  

Най-малко 40 mm Цялата зона Целеви риболов на червен барбун, 

скарида (Penaeus spp), богомолкова 

скарида, морски език и зеленушка 

(40% от улова) 

  

Or. en 

Обосновка 

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

 

10.1.2018 A8-0381/338 

Изменение  338 

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 VII – част В – параграф 1 – буква а 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) от 1 октомври до 31 януари на 

следващата година в географската 

зона, ограничена от прави линии, 

свързващи последователно следните 

координати: 

а) в установената затворена зона 

могат да оперират тези дънни 

тралове, които отговарят на 

следните характеристики: 

- 43°46,5′ с.ш., 07°54,4′ з.д. - използване на мрежа с отвор 70 

mm или по-голям; както и 

- 44°01,5′ с.ш., 07°54,4′ з.д - Средният им улов на мерлуза 

през предходната година не надхвърля 

8% от общия улов. 

-  43°25,0′ с.ш., 09°12,0′ з.д.  

-  43°10,0′ с.ш., 09°12,0′ з.д.  

Or. en 

Обосновка 

Изменението има за цел адаптиране на риболовните дейности към реалността. При 

преобладаващото използване на мрежа с размер на отвора 70 mm във флотилията от 

дънни траулери в Бискайския залив, мерлузата съставлява едва 7% от улова. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.1.2018 A8-0381/339 

Изменение  339 

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 VІI – част В – параграф 4 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Използване на статични мрежи в 

подзони VIII, IX, X и XII на ICES 

източно от 27° з.д. 

4. Използване на статични мрежи в 

подзони IX, X и XII на ICES източно от 

27° з.д. 

Or. en 

Обосновка 

В подзона VIII е традиционно използването на статични мрежи на дълбочина под 800 

метра. За предпочитане е да се запази настоящата ситуация, за да се избегнат 

оперативни трудности с влизането в сила на Регламента. В случай на необходимост 

биха могли да се направят подходящи корекции чрез регионални мерки. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

10.1.2018 A8-0381/340 

Изменение  340 

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 VII – Част Г 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

[...] заличава се 

Or. en 

Обосновка 

Присъствието на китоподобни в зоната е много оскъдно и случайният им улов е на 

практика нищожен. В зоната няма уязвими видове морски птици. 
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10.1.2018 A8-0381/341 

Изменение  341 

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 ІХ – част В – параграф 6 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Забранява се целевият риболов на 

северен пагел (Pagellus bogaraveo) със 

следните уреди: 

Забранява се целевият риболов (20% от 

улова) на северен пагел (Pagellus 

bogaraveo) със следните уреди: 

Or. en 

 

 


