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11.1.2018 A8-0381/353 

Изменение  353 

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 24 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато държавите членки 

представят съвместни препоръки в 

съответствие с член 19, за да се даде 

възможност за използване или 

разширяване на използването в рамките 

на даден морски басейн на новаторски 

риболовни уреди, включително 

импулсни тралове, описани в част Д 

от приложение V, те предоставят 

оценка на вероятните въздействия от 

използването на такива уреди върху 

целевите видове и върху уязвимите 

видове и местообитания. 

1. Когато държавите членки 

представят съвместни препоръки в 

съответствие с член 19, за да се даде 

възможност за използване или 

разширяване на използването в рамките 

на даден морски басейн на новаторски 

риболовни уреди, те предоставят оценка 

на вероятните въздействия от 

използването на такива уреди върху 

целевите видове и върху уязвимите 

видове и местообитания. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/354 

Изменение  354 

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 24 – параграф 3 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Използването на новаторски 

риболовни уреди не се разрешава, ако 

научната оценка покаже, че тяхното 

използване ще доведе до отрицателни 

въздействия върху уязвимите 

местообитания и нецелевите видове. 

3. Използването на новаторски 

риболовни уреди се разрешава само ако 

научната оценка покаже, че тяхното 

използване няма да доведе до 

отрицателни въздействия върху 

хуманното отношение към 

животните, уязвимите местообитания 

и нецелевите видове. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/355 

Изменение  355 

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 

Приложение V – част Б – параграф 1 – ред 3 

 

 

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 mm Участък IVb на ICES 

южно от 54° 30 ′ с. 

ш. и участък IVc на 

ICES 

Целеви риболов на 

морски език с бим 

тралове. Стена с 

размер на отвора на 

мрежата най-малко 

180 mm се монтира в 

горната половина на 

предната част на 

мрежата. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/356 

Изменение  356 

Юнус Омаржи, Лиа Ни Риада, 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 

Приложение V –  част Д 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Новаторски методи на риболов заличава се 

Използването на електрически 

импулсни тралове в участъци IVb и IVc 

на ICES 

 

Независимо от разпоредбите на член 

13, риболовът с електрически импулсен 

трал се разрешава в участъци IVb и IVc 

на ICES при условията, определени в 

съответствие с член 27, параграф 1, 

второ тире от настоящия регламент, 

по отношение на характеристиките на 

използвания импулс и мерките за 

контрол и мониторинг южно от 

локсодрома, образувана от следните 

точки, които се измерват съгласно 

координатна система WGS84:  

 

–  точка на източния бряг на 

Обединеното кралство, разположена на 

55° с.ш. 

 

–  на изток до 55° с.ш., 5° и.д.  

–  на изток до точка на западния бряг 

на Дания, разположена на 56° с.ш.  
 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0381/357 

Изменение  357 

Мария Лидия Сенра Родригес, 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 

Приложение VII – част В – параграф 2 – алинея 1 а (нова) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1 а. За плаващи мрежи „шейто“ 

(xeito) се използва размер на отвора на 

мрежата между 23 и 40 mm. 

Or. en 

 

 


