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Съображение 12 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Целесъобразно е да се 

определят целевите равнища на 

смъртност от риболов (F), които 

отговарят на целта за постигане и 

поддържане на МУУ, като диапазон 

от стойностите, съответстващи на 

целта за постигане на максимален 

устойчив улов (FМSY). Този диапазон, 

основан на научни становища, е 

необходим за осигуряване на 

гъвкавост, отчитане на промените в 

научните становища, допринасяне за 

изпълнението на задължението за 

разтоварване и отчитане на 

характеристиките на смесения 

риболов. Диапазоните на FMSY са 

изчислени от ICES, като целта е с 

тях да се постигне не повече от 5 % 

намаление на улова в дългосрочен план 

в сравнение с МУУ6. Горната граница 

на диапазона е ограничена, така че 

вероятността от спадане на запаса 

под Blim или Abundancelimit е не повече 

от 5 %. Също така тази горна 

граница съответства на т. нар. 

„консултативно правило“ на ICES7, 

което гласи, че когато биомасата на 

репродуктивния запас или изобилието 

е в лошо състояние, F се намалява до 

стойност, която не надхвърля горна 

(12) За да се възстановят рибните 

популации във възможно най-кратък 

срок поне до нива, които могат да 

осигурят максимален устойчив улов, 

максималното устойчиво равнище на 

експлоатация се постига постепенно 

и с постъпателно нарастване най-

късно до 2020 г. за всички запаси и 

впоследствие бива поддържано в 

съответствие с цел 14 от целите за 

устойчиво развитие на ООН и 

Регламент (ЕС) № 1380/2013. 



 

AM\1134038BG.docx  PE605.639v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

граница, равна на стойността на 

FMSY, умножена по стойността на 

биомасата на репродуктивния запас 

или изобилието за годината, за която 

се определя ОДУ, разделена на Btrigger 

или Abundancelimit за МУУ. ICES 

използва тези съображения и 

консултативните правила при 

предоставянето на научни 

становища относно възможностите 

за улов и смъртността от риболов. 

___________________  

6 Искане на ЕС до ICES за 

предоставяне на диапазони на FMSY 

за определени запаси в Балтийско и 

Северно море. 

 

7 Общ контекст на становищата на 

ICES, юли 2015 г. 

 

Or. en 
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Член 4 – параграф 4 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

4. Независимо от параграфи 2 и 3 

възможностите за риболов за даден 

запас могат да бъдат определени в 

съответствие с диапазоните за 

смъртност от риболов, посочени в 

колона Б от приложение I, при 

условие че съответните запаси са над 

минималните референтни равнища 

на биомасата на репродуктивния 

запас, предвидени в колона А от 

приложение II:  

заличава се 

а) ако, въз основа на научно 

становище или доказателство, това е 

необходимо за постигането на 

установените в член 3 цели в случая 

на смесен риболов; 

 

б) ако, въз основа на научно 

становище или доказателство, това е 

необходимо, за да се избегне сериозно 

увреждане на запаса, предизвикано от 

вътрешни процеси в запаса или от 

процеси на взаимодействие между 

запаси от различни видове; или  

 

в) за да се ограничат промените 

във възможностите за риболов между 

последователни години до не повече 

от 20 %. 

 

Or. en 
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