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ИЗМЕНЕНИЯ 001-031  

внесени от Комисията по рибно стопанство 

 

Доклад 

Pat the Cope Gallagher A7-0342/2012 

Опазване на рибните ресурси посредством технически мерки за защита на младите 

екземпляри морски организми 

 

Предложение за регламент (COM(2012)0298 – C7-0156/2012 – 2012/0158(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Изменение  1 

Предложение за регламент 

Съображение 3 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (3а) За да се гарантира 

продължаването на доброто опазване 

и управление на морските биологични 

ресурси в Черно море, следва да бъде 

установен минимален размер при 

разтоварване и минимален размер на 

окото на улова при риболова на 

калкан. 

 

Изменение  2 

Предложение за регламент 

Съображение 8 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (8а) В светлината на препоръката на 

НТИКР следва да се запази забраната 

за риболов в участък VIb на ICES, за 

да се защитят младите екземпляри 
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на пикша. 

Обосновка 

Съображение 11 е поставено на погрешно място, то следва да бъде преди съображение 

9, за да се следва редът на членовете. 

 

Изменение  3 

Предложение за регламент 

Съображение 9 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(9) В светлината на препоръките на 

ICES и НТИКР следва да се запазят 

някои технически мерки за опазване в 

зоната на запад от Шотландия 

(участък VIa на ICES), Келтско море 

(участъци VIIf и VIIg на ICES) и 

Ирландско море (участък VIIa на ICES), 

за защита на запасите от пикша в 

Rockall, атлантическа треска, пикша и 

мерланг като принос към опазването на 

рибните запаси. 

(9) В светлината на препоръките на 

ICES и НТИКР следва да се запазят 

някои технически мерки за опазване в 

Келтско море (участъци VIIf и VIIg на 

ICES) и Ирландско море (участък VIIa 

на ICES), с цел защита на запасите от 

атлантическа треска, пикша и мерланг 

като принос към опазването на рибните 

запаси. 

Обосновка 

Атлантическата треска, пикшата и мерлангът в зоната на запад от Шотландия 

следва вече да не бъдат обхванати от правилата за състава на улова (член 29г). Пикша 

от Rockall неправилно се свързва с треската от Ирландско море (участък VIIa). 

Пикшата от Rockall е обхваната в съображение 11. 

 

Изменение  4 

Предложение за регламент 

Съображение 11 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(11) В светлината на препоръката на 

НТИКР следва да се запази забраната 

за риболов в участък VIb на ICES, за 

да се защитят младите екземпляри 

на пикша. 

заличава се 
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Обосновка 

Съображение 11 е поставено на погрешно място, то следва да бъде преди съображение 

9, за да се следва редът на членовете. 

 

Изменение  5 

Предложение за регламент 

Съображение 18 a (ново) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (18a) В контекста на становището 

на НТИКР, което гласи че „няма 

основание тройните мрежи да се 

разглеждат по различен начин от 

хрилните мрежи или заплитащите 

мрежи по отношение на член 9.4“, 

използването на тройните мрежи в 

подзона IX на ICES във води по-

дълбоки от 200 m, но под 600 m следва 

да бъде позволено. 

 

Изменение  6 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 1 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 2 – параграф 1 – буква з а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (1а) В член 2 се добавя следната 

точка: 

 „за) Всички води от Черно море, 

съответстващи на географските 

подзони на Генералната комисия по 

рибарство за Средиземно море, 

определени в Резолюция 

ГКРСМ/33/2009/2.“ 

 

Изменение  7 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 19а – параграф 1 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Всички видове, за които е въведена 

квота, уловени при риболовна дейност 

в региони 1 до 4, се вземат на борда на 

кораба и впоследствие се разтоварват 

на брега. 

заличава се 

Обосновка 

Настоящата разпоредба, която представлява задължение за разтоварване на целия 

улов, се обсъжда активно в рамките на реформата на общата политика в областта на 

рибарството и тъй като ясно заявеното намерение, посочено в обяснителния 

меморандум на Комисията, е да се преразгледа Регламент (ЕО) № 850/98 след 

провеждането и в съответствие с реформата на общата политика в областта на 

рибарството, която понастоящем е в процес на преговори, не е подходящо този член да 

се включва на настоящия етап. Предложените технически мерки са временни 

технически мерки, които трябва да осигурят време за разработване на нова рамка за 

технически мерки. 

 

Изменение  8 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 19а – параграф 1 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Маломерните морски организми се 

връщат незабавно в морето. 

Задържането на борда, 

прехвърлянето, разтоварването, 

превозът, съхранението на склад, 

продажбата, излагането или 

предлагането за продажба на 

маломерни морски организми се 

забранява. 

Обосновка 

Предложените технически мерки са временни технически мерки, които трябва да 

осигурят време за разработване на нова рамка за технически мерки. В светлината на 

това е подходящо тези транснационални технически мерки да забраняват 

разтоварването на маломерни морски организми, както е предвидено в съществуващия 

Регламент (ЕО) № 850/98. 
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Изменение  9 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 19 а – параграф 1 б (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1б. Морските организми с размер по-

малък от минималния размер на 

улова, определен в приложение ХІІ 

към Регламент (ЕО) № 850/98, се 

връщат незабавно в морето. 

Забраняват се задържането им на 

борда, претоварването, 

разтоварването, транспортирането, 

съхранението на склад и пускането 

им в продажба. 

Обосновка 

Този временен регламент следва да включва разпоредбите на Регламент (ЕО) № 850/98 

във връзка с намаляването на изхвърлянето на улов. 

 

Изменение  10 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 2 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 19 а – параграф 2 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Разпоредбите, посочени в параграф 

1, не засягат задълженията, 

изложени в настоящия регламент 

или в други разпоредби относно 

риболова. 

заличава се 

Обосновка 

Този член става излишен предвид заличаването на член 19а, параграф 1. 
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Изменение  11 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 1 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Забранява се всеки риболов на 

атлантическа треска, пикша и мерланг в 

рамките на тази част от участък VIa на 

ICES, която е разположена източно или 

южно от локсодромите, 

последователно съединяващи 

следните координати, които се 

измерват съгласно системата WGS84: 

1. Забранява се всеки риболов на 

атлантическа треска, пикша и мерланг в 

рамките на тази част от участък VIa на 

ICES, която е разположена в следната 

област, която се състои от следните 

статистически квадранти на ICES 

или коя да е част от тях: 

– 54°30' северна ширина, 10°35' западна 

дължина 

– 54°30' северна ширина, 10°00' западна 

дължина 

– 55°20' северна ширина, 09°50' западна 

дължина 

– 55°00' северна ширина, 10°00' западна 

дължина 

– 55°30' северна ширина, 09°20' западна 

дължина 

– 55°00' северна ширина, 09°00' западна 

дължина 

– 56°40' северна ширина, 08°55' западна 

дължина 

– 58°00' северна ширина, 09°00' западна 

дължина 

– 57°00' северна ширина, 09°00' западна 

дължина 

– 58°00' северна ширина, 08°00' западна 

дължина 

– 57°20' северна ширина, 09°20' западна 

дължина 

– 58°30' северна ширина, 08°00' западна 

дължина 

– 57°50' северна ширина, 09°20' западна 

дължина 

– 58°30' северна ширина, 07°00' западна 

дължина 

– 58°10' северна ширина, 09°00' западна 

дължина 

– 59°00' северна ширина, 07°00' западна 

дължина 

– 58°40' северна ширина, 07°40' западна 

дължина 

– 59°00' северна ширина, 06°00' западна 

дължина 

– 59°00' северна ширина, 07°30' западна 

дължина 

– 59°30' северна ширина, 06°00' западна 

дължина 

– 59°20' северна ширина, 06°30' западна 

дължина 

– 59°30' северна ширина, 06°00' западна 

дължина 

– 59°40' северна ширина, 06°05' западна 

дължина 

– 59°30' северна ширина, 05°00' западна 

дължина 

– 59°40' северна ширина, 05°30' западна 

дължина 

– 60°00' северна ширина, 05°00' западна 

дължина 

– 60°00' северна ширина, 04°50' западна – 60°00' северна ширина, 04°00' западна 
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дължина дължина 

– 60°15' северна ширина, 04°00' 

западна дължина 

 

Обосновка 

Определената област е неподходяща и следва или да бъде изменена, или да бъде 

премахната. Това се основава на последните коментари на НТИКР за оценката на 

плана за възстановяване на атлантическата треска и относно линията на управление 

на запад от Шотландия. Определената област също така става невалидна поради 

факта, че Комисията въведе спешни мерки за премахване на пикшата от разпоредбите 

за прилова в област VІа и нулев ОДУ, определени за атлантическата треска през 2012 г. 

в VІа. Освен това стана ясно, че тази линия няма желания ефект за намаляване на 

смъртността от риболов на атлантическата треска, макар че е налице значително 

намаляване на усилието. 

 

Изменение  12 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 3 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Чрез дерогация от параграф 1 се 

разрешава да се извършват риболовни 

дейности с използване на крайбрежни 

статични мрежи, фиксирани върху 

подпори, драги за пектен и за миди, 

парагади с дръжка, механизирани 

кърмаци, теглени от кораб грибове, на 

които единият край е фиксиран върху 

брега, крайбрежни грибове, кошове и 

винтери в посочените зони и периоди, 

при условие че: 

3. Чрез дерогация от параграф 1 се 

разрешава да се извършват риболовни 

дейности с използване на крайбрежни 

статични мрежи, фиксирани върху 

подпори, драги за пектен, уреди, с 

които се улавят кралски миди, и драги 

за миди, парагади с дръжка, 

механизирани кърмаци, дънни хрилни и 

заплитащи мрежи, теглени от кораб 

грибове, на които единият край е 

фиксиран върху брега, крайбрежни 

грибове, кошове и винтери в посочените 

зони и периоди, при условие че: 

Обосновка 

Дънните хрилни и заплитащите мрежи се използваха от малките крайбрежни кораби 

за улов на мекотели и ракообразни и по-малка петниста акула,сайда и пикша в 

определена зона в района VIa преди влизането в сила на приложение ІІІ и допълненията 

към приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 43/2009. Тези мрежи не се използват за улов 

на атлантическа треска или мерланг и ще имат почти нулево въздействие върху тези 

запаси. Пикшата вече не се счита за прилов съгласно спешните мерки на Комисията и 

поради това следва да бъде разрешено да бъде ловена с дънни хрилни мрежи. 
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Засегнатите крайбрежни рибари са лишени ненужно от приход и понесоха сериозни 

щети през последните четири години. 

 

Изменение  13 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 3 – буква а) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) никакви други риболовни уреди, 

различни от крайбрежни статични 

мрежи, фиксирани върху подпори, драги 

за пектен и за миди, парагади с дръжка, 

механизирани кърмаци, теглени от 

кораб грибове, на които единият край е 

фиксиран върху брега, крайбрежни 

грибове, винтери и кошове, не се носят 

на борда и не се използват; и  

а) никакви други риболовни уреди, 

различни от крайбрежни статични 

мрежи, фиксирани върху подпори, драги 

за пектен и за миди, парагади с дръжка, 

механизирани кърмаци, дънни хрилни и 

заплитащи мрежи, теглени от кораб 

грибове, на които единият край е 

фиксиран върху брега, крайбрежни 

грибове, винтери и кошове, не се носят 

на борда и не се използват; и 

Обосновка 

Дънните хрилни и заплитащите мрежи се използваха от малките крайбрежни кораби 

за улов на мекотели и ракообразни и по-малка петниста акула,сайда и пикша в 

определена зона в района VIa преди влизането в сила на Приложение ІІІ и допълненията 

към Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 43/2009. Тези мрежи не се използват за улов 

на атлантическа треска или мерланг и ще имат почти нулево въздействие върху тези 

запаси. Пикшата вече не се счита за прилов съгласно спешните мерки на Комисията и 

поради това следва да бъде разрешено да бъде ловена с дънни хрилни мрежи. 

 

Изменение  14 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 3 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) никаква друга риба освен скумрия, 

сребриста сайда, сайда и сьомга, и 

никакви други черупчести животни 

освен мекотели и ракообразни не се 

задържат на борда, не се разтоварват и 

не се пренасят на брега. 

б) никаква друга риба освен скумрия, 

сребриста сайда, сайда, пикша, 

дребнопетниста акула (Scyliorhinus 

Canicula) и сьомга, и никакви други 

черупчести животни освен мекотели и 

ракообразни не се задържат на борда, не 
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се разтоварват и не се пренасят на брега. 

Обосновка 

Дънните хрилни и заплитащите мрежи се използваха от малките крайбрежни кораби 

за улов на мекотели и ракообразни и по-малка петниста акула,сайда и пикша в 

определена зона в района VIa преди влизането в сила на Приложение ІІІ и допълненията 

към Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 43/2009. Тези мрежи не се използват за улов 

на атлантическа треска или мерланг и ще имат почти нулево въздействие върху тези 

запаси. Пикшата вече не се счита за прилов съгласно спешните мерки на Комисията и 

поради това следва да бъде разрешено да бъде ловена с дънни хрилни мрежи. 

 

Изменение  15 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6  

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 4 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 4а. Чрез дерогация от параграф 1 се 

разрешава риболовът на кралски миди 

(Aequipecten opercularis) при условие 

че: 

 а) използваният риболовен уред е 

специализиран трал, чиито 

характеристики позволяват подбор 

на улова на риба (60 cm ниско водещо 

въже); 

 б) риболовният уред включва платно с 

квадратно око, описано в приложение 

XІVв; 

 в) риболовният уред има минимален 

размер на окото 80 mm; 

 г) не по-малко от 90 % (тегловни) на 

задържания улов се състои от 

кралски миди (Aequipecten opercularis). 

 

Изменение  16 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 5 – буква а) 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) в използваните риболовни уреди е 

вградена сортираща решетка в 

съответствие с приложение ХIVа; или 

платно с квадратно око, описано в 

приложение XІVв; 

а) в използваните риболовни уреди е 

вградена сортираща решетка в 

съответствие с приложение ХIVа; или 

комбинация от платно с квадратно око, 

описано в приложение XІVв, и/или 

еквивалентен високо селективен уред, 

одобрен от НТИКР. 

 

Изменение  17 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 5 – буква г) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

г) не повече от 10 тегловни процента 

от задържания улов се състоят от 

смес от атлантическа треска, пикша 

и/или мерланг; 

заличава се 

Обосновка 

Пикшата вече се е възстановила достатъчно, за да може да се улавя, и следователно 

трябва да остане извън правилата за състава на улова, които разширяват настоящите 

спешни мерки на Комисията, за да се предотврати увеличаване на изхвърлянето. 

Понастоящем ОДУ за атлантическата треска е 0, с 1,5% прилов, което прави тези 

правила ненужни. Обединеното кралство въведе национални мерки, за да се гарантира 

подходяща защита за мерланга, тъй като правилата вече не се считат за подходящи. 

Атлантическата треска и мерлангът се възстановяват, затова е необходим бърз и 

гъвкав подход за гарантиране на най-доброто управление, тъй като запасите се 

възстановяват, без да се увеличава изхвърлянето. 

 

Изменение  18 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 7 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

7. Чрез дерогация от параграф 1 се 

позволява риболовът с тралове, дънни 

7. Чрез дерогация от параграф 1 се 

позволява риболовът със статични 
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грибове или сходни уреди, при условие 

че: 

мрежи, тралове, дънни грибове или 

сходни уреди, при условие че: 

Обосновка 

Статичните мрежи са селективни риболовни уреди, позволяващи ефикасното улавяне 

на конкретни видове с ниски равнища на прилов. Въпреки това единствено тяхната 

употреба е забранена, независимо от размера на използваното око. Корабите с 

мрежени уреди, извършващи дейност в тази зона, преди забраната за достъп улавяха 

изключително мерлуза с процент на улова на атлантическа треска/мерланг/пикша по-

нисък от 1,5% . 

 

Изменение  19 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 7 – буква б) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) не повече от 30 тегловни процента 

от задържания улов се състоят от 

смес от атлантическа треска, пикша 

и/или мерланг; 

заличава се 

Обосновка 

Пикшата вече се е възстановила достатъчно, за да може да се улавя, и следователно 

трябва да остане извън на правилата за състава на улова, които разширяват 

настоящите спешни мерки на Комисията, за да се предотврати увеличаване на 

изхвърлянето. Понастоящем ОДУ за атлантическата треска е 0, с 1,5% прилов, което 

прави тези правила ненужни. Обединеното кралство въведе национални мерки, за да се 

гарантира подходяща защита за мерланга, тъй като правилата вече не се считат за 

подходящи. Атлантическата треска и мерлангът се възстановяват, затова е 

необходим бърз и гъвкав подход за гарантиране на най-доброто управление, тъй като 

запасите се възстановяват, без да се увеличава изхвърлянето. 

 

Изменение  20 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 7 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 7а. В  светлината на научните 
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становища и след консултация с 

НТИКР Комисията може да вземе 

решение да приеме актове за 

изпълнение, с които да измени 

характеристиките на уредите, 

посочени в параграф 7, в областта, 

определена в параграф 1.  

 

Изменение  21 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 8 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 8а. От 1 януари до 31 март и от 1 

октомври до 31 декември се забранява 

извършването на всякаква риболовна 

дейност с използването на кой да е от 

уредите, посочени в приложение І към 

Регламент (ЕО) № 1342/2008 на 

Съвета от 18 декември 2008 г. за 

създаване на дългосрочен план за 

запасите от атлантическа треска и 

риболовните стопанства, които 

експлоатират тези запаси
1
, в зона VIa 

на ICES, ограничена от локсодроми, 

последователно съединяващи 

следните координати: 

 - 7°07 западна дължина, 55°25 северна 

ширина, 

 
- 7°00 западна дължина, 55°25 северна 

ширина, 

 
- 6°50 западна дължина, 55°18 северна 

ширина, 

 
- 6°50 западна дължина, 55°17 северна 

ширина; 

 
- 6°52 западна дължина, 55°17 северна 

ширина, 

 
- 7°07 западна дължина, 55°25 северна 

ширина; 

 
Чрез дерогация от параграф 1 в 

периода от 1 октомври до 31 декември 

се разрешава да се извършват 
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риболовни дейности с използване на 

драги за пектен и уреди, с които се 

ловят кралски миди. 

 Капитанът на риболовен кораб или 

друго лице на борда не разпорежда или 

не допуска лице, намиращо се на 

борда, да прави опит за риболов, 

разтоварване, прехвърляне или 

задържане на борда на риба, уловена в 

определената зона. 

 ______________ 

 
1
 ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.  

 

Изменение  22 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 6 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 29 г – параграф 10 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 10а. В светлината на ежегодните 

препоръки от ICES и НТИКР 

Комисията може да приеме актове за 

изпълнение, с които да измени 

координатите на зоната, определена 

в параграф 1, за да отрази научните 

становища относно състоянието на 

запасите от атлантическа треска и 

мерланг в тази зона. 

Обосновка 

Съществуващата определена зона е неподходяща и неефективна, както вече бе 

подчертано в изменение шест. В зависимост от препоръките на ICES и НТИКР една 

нова зона може да се окаже или да не се окаже подходяща. Следващите изменения 

приемат, че в светлината на препоръките от ICES и НТИКР ще бъде определена нова 

определена зона. Ако ICES и НТИКР преценят, че вече не е валидна необходимостта от 

нова определена зона, член 29г ще бъде излишен. 

 

Изменение  23 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 34а – параграф 2 – буква а) – тире 1 a (ново) 



 

 

 PE493.680/ 14 

 BG 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 – са само от единия диапазон 

разрешен размер на окото: и 

Обосновка 

Това тире беше необходима част от оригиналния текст, която бе пропусната в 

предложението на Комисията. 

 

Изменение  24 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 34б – параграф 3 – буква б) – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) заплитащи мрежи с размер на окото, 

равен на или по-голям от 250 mm, при 

условие че: 

б) заплитащи мрежи и тройни мрежи с 

размер на окото, равен на или по-голям 

от 250 mm, при условие че: 

Обосновка 

Не може да съществува несправедливо и неприемливо дискриминиране на тройните 

мрежи (мрежи с три очи). На дълбочина 200-600 метра може да се извършва дейност 

със заплитащи мрежи, с които се улавят дълбоководни акули, но не може да се 

извършва дейност с тройни мрежи за улов на морски дяволи, макар че те не са 

предназначени за улов на риба и поради това няма основание за изхвърляне на акули. 

Поради това не е обосновано, тъй като не е подкрепено нито от доказателства, 

свързани с рибарството, нито от научни становища, дискриминационно разглеждане 

на тези мрежи. 

 

Изменение  25 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 34б – параграф 3 – буква в а) (нова) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) тройни мрежи в подзона IX на 

ICES с размер на окото, равен на или 

по-голям от 220 mm, при условие че: 

 – се използват във води с 
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картографирана дълбочина под 600 

метра; 

 – са потопени на дълбочина не повече 

от 30 отвора и имат коефициент на 

висене не по-малък от 0,44; 

 – не са съоръжени с поплавъци или 

други плаващи съоръжения; 

 – всяка от тях е с максимална 

дължина от 5 km; общата дължина 

на всички мрежи, използвани 

едновременно, не надвишава 20 km за 

кораб; 

 – максималният престой във водата е 

72 часа. 

 

Изменение  26 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 9 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 34б – параграф 11 а (нов) 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 11а. След консултация с STECF 

Комисията може да вземе решение да 

освободи определени риболовни 

дейности в зони VIII, IX, X на ICES от 

прилагане на точки 9.1–9.11, когато 

предоставената от държавите 

членки информация показва, че тези 

риболовни дейности имат много 

ниски нива на прилов на акули и 

изхвърляния. 

Обосновка 

Точка 9 от Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 43/2009 предвижда възможността за 

освобождаване на определени риболовни дейности в зони VIII, IX, X, когато 

информацията, предоставена на STECF от държавите членки, показва, че тези 

риболовни дейности имат много ниски нива на прилов. 

 

Изменение  27 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 9 
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Регламент (ЕО) № 850/98 

Член 34 г – параграф 1 – уводна част 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Забраняват се използването на дънни 

тралове и риболовът със статични 

уреди, включително дънни хрилни 

мрежи и парагади, в зоните, ограничени 

от локсодроми, последователно 

съединяващи следните координати, 

които се измерват съгласно 

координатната система WGS84: 

1. Забраняват се използването на дънни 

тралове и риболовът със статични 

уреди, включително дънни хрилни 

мрежи и дънни парагади, в зоните, 

ограничени от локсодроми, 

последователно съединяващи следните 

координати, които се измерват съгласно 

координатната система WGS84: 

 

Изменение  28 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 12 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Приложение І 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) В приложение I бележка под линия 

6 към таблицата се заличава. 

(12) В приложение I: 

 a) добавят се нови редове в 

таблицата, както следва: 

 

Целеви видове Диапазон на размера на окото на мрежата 

(милиметри) 

 <16 16 – 31 32 – 

54 

55 – 69 70 – 

79 

80 – 

99 
≥≥≥≥ 100 

 Минимални проценти целеви видове 

 95 90

/6

0 

60 30 90/60 90 35 30 70 не 

Myctophiformes x          
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Stomiiformes x          

 

 б) бележка под линия 6 към таблицата 

се заличава. 

 

Обосновка 

Определеният размер на окото за видовете, които не са обхванати в таблиците от 

Регламент 850/98, е 100 mm. За да се избегне същият проблем, който възникна с 

капровата риба, поради който бе необходимо да се въведе специално изменение. Това 

изменение предвижда подходящ размер на окото за други малки пелагични видове от 

типа на Myctophiformes и Stomiatoidei. 

 

Изменение  29 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 12 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Приложение ІI 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (12а) в приложение ІІ се добавят нови 

редове в таблицата, както следва: 

 

Целеви видове Диапазон на размера на окото на мрежата (милиметри) 

 16 – 31 32 – 54 55 – 59 60 – 

69 
≥≥≥≥ 70 

 Минимални проценти целеви видове 

 50% 90% 90% 90% 30% 70% 70% не 

Myctophiformes  x         
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Stomiiformes  x         

Обосновка 

Определеният размер на окото за видовете, които не са обхванати в таблиците от 

Регламент 850/98, е 100 mm. За да се избегне същият проблем, който възникна с 

капровата риба, поради който бе необходимо да се въведе специално изменение. Това 

изменение предвижда подходящ размер на окото за други малки пелагични видове от 

типа на Myctophiformes и Stomiatoidei. 

 

Изменение  30 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 13 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Приложение ХІІ 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13б) В приложение ХІІ се добавя нова 

колона за регион 9 за вида калкан 

(Psetta maxima) с минимален размер 45 

cm. 

 

Изменение  31 

Предложение за регламент 

Член 1 – точка 13 а (нова) 

Регламент (ЕО) № 850/98 

Приложение ХІІ 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13б) В таблицата в приложение XII 

редовете за хамсия се заменят със 

следния текст: 

 „Хамсия (Engraulis encrasicolus) 

 Цялата зона, с изключение на участък 

ІХa на ICES на изток от 7°23′48″ 

западна дължина: 12 cm или 90 

индивида на килограм 

 Участък ІХa на ICES на изток от 

7°23′48″ западна дължина: 10 cm“ 
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Обосновка 

С цел опростяване на работата на борда на риболовните кораби и улесняване на 

контрола при разтоварването следва да има равностоен модел за минималния размер 

на хамсията. Определението за този модел беше предложено от компетентните по 

този въпрос научни институти; южният Регионален консултативен съвет изразява 

желание за това развитие в регламентирането от 2010 г. (становище 26). 

 


