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11.1.2018 A8-0381/343 

Изменение  343 

Аня Хазекамп, Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, София Сакорафа, 

Лола Санчес Калдентей, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 6 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Където е уместно, техническите 

мерки следва да се прилагат за 

любителски риболов, което може да има 

значително въздействие върху запасите от 

риба и черупкови организми. 

(6) Където е уместно, техническите 

мерки следва да се прилагат за 

любителски риболов, което може да има 

значително въздействие върху морската 

среда, запасите от риба и други 

организми. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.1.2018 A8-0381/344 

Изменение  344 

Аня Хазекамп, Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, София Сакорафа, 

Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 6 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (6a) Дънните хрилни мрежи се 

използват на различни места в 

крайбрежните води за т.нар. 

любителски риболовни дейности. 

Морски бозайници като морските 

свине, тюлените и морските птици се 

заплитат и загиват в тези мрежи. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.1.2018 A8-0381/345 

Изменение  345 

Аня Хазекамп, Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, Димитриос 

Пападимулис, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

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. en 
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11.1.2018 A8-0381/346 

Изменение  346 

Лиа Ни Риада, Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, София Сакорафа, 

Лола Санчес Калдентей, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 4 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 4а 

 Социално-икономически цели 

 С цел да се вземат предвид социално-

икономическите цели, посочени в 

букви в), е) и и) от член 2, параграф 5 

от Регламент (ЕС) № 1380/2013, при 

приемането и прилагането на 

технически мерки и мерки за опазване 

държавите членки следва широко да 

използват мерките, определени в 

членове 38, 39 и 40 от Регламент (ЕС) 

№ 508/2014. 

Or. en 

Обосновка 

Този член създава кръстосана препратка към ЕФМДР, за да призове настоятелно 

държавите членки да използват мерки на ЕФМДР, за да се компенсират социално-

икономически потребности при прилагането на технически мерки и мерки за опазване. 
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BG Единство в многообразието BG 

 

11.1.2018 A8-0381/347 

Изменение  347 

Аня Хазекамп, Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, Димитриос 

Пападимулис, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) гарантират, че въздействията 

на риболова върху хуманното 

отношение към животните се 

свеждат до минимум, а където е 

възможно – се премахват;  

Or. en 



 

AM\1143216BG.docx  PE614.331v01-00 
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11.1.2018 A8-0381/348 

Изменение  348 

Мария Лидия Сенра Родригес, Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, 

Димитриос Пападимулис, София Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Марина 

Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 10 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(10) „консултативни съвети“ означава 

групи на заинтересованите страни, 

създадени в рамките на ОПОР, за да се 

насърчи балансираното 

представителство на всички 

заинтересовани страни и да се 

подпомогне постигането на целите 

на ОПОР;   

(10) „консултативни съвети“ означава 

групи на заинтересованите страни, 

създадени в рамките на ОПОР, за да се 

насърчи балансираното 

представителство на всички 

заинтересовани страни, включително 

представителите на непромишления, 

дребномащабния, крайбрежния 

риболов и риболова на черупкови 

организми; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/349 

Изменение  349 

Мария Лидия Сенра Родригес, Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, Аня Хазекамп, 

Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, Димитриос Пападимулис, София 

Сакорафа, Лола Санчес Калдентей, Марина Албиол Гусман 

от името на групата GUE/NGL 

 

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; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/350 

Изменение  350 

Аня Хазекамп, Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, София Сакорафа, 

Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 з а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 за) всякакви други видове риболовни 

съоръжения, които биха могли сериозно 

да повлияят на хуманното отношение 

към целевите и нецелевите видове. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/351 

Изменение  351 

Аня Хазекамп, Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, София Сакорафа, 

Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 5 a (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 5a. С цел намаляване на прилова на 

нецелеви видове от риболова, като 

например морски свине, тюлени и 

морски птици, дънните хрилни мрежи 

престават да се използват за 

развлекателни риболовни дейности. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/352 

Изменение  352 

Лиа Ни Риада, Палома Лопес Бермехо, Хосу Хуаристи Абаунс, София Сакорафа, 

Лола Санчес Калдентей 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 19 – параграф 4 – буква в 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

в) предоставят стимули на 

риболовните кораби, които използват 

селективни риболовни уреди или 

техники за риболов с намалено 

въздействие върху околната среда, чрез 

разпределението на възможностите за 

риболов. 

в) предоставят стимули на 

риболовните кораби, които използват 

селективни риболовни уреди или 

техники за риболов с намалено 

въздействие върху околната среда, 

включително чрез разпределението на 

възможностите за риболов и използване 

на подкрепата, предвидена в член 4а. 

Or. en 

Обосновка 

ЕФМДР предлага финансови стимули за разработване на селективни риболовни уреди 

или техники за риболов с намалено въздействие върху околната среда. Кръстосаната 

препратка в член 4 към съответните разпоредби на ЕФМДР гарантира съгласуваност 

между изискванията в различните регламенти. 

 

 


