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22.4.2015 A8-0128/50 

Изменение  50 

Ярослав Валенса, Габриел Мато 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0128/2015 

Ярослав Валенса 

Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за 

риболовните дейности, свързани с тези запаси 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Предложение за регламент 

Съображение 25 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(25) Очаква се максималният 

устойчив улов за съответните запаси да 

бъде постигнат до 2015 г. От този 

момент нататък той следва да бъде 

поддържан. 

(25) Там, където е възможно, целта за 

съответните запаси следва да бъде 

постигната до 2015 г. Постигането 

на нивата на експлоатация на по-

късна дата следва да се разрешава 

само ако постигането им до 2015 г. би 

застрашило социалната и 

икономическата стабилност на 

засегнатите риболовни флоти. След 

2015 г. тези равнища следва да бъдат 

постигнати възможно най-бързо и 

при всички случаи не по-късно от 

2020 г. От тези дати нататък целта 

следва да бъде поддържана. 

Or. en 
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Изменение  51 

Jarosław Wałęsa, Gabriel Mato 

от името на групата PPE 

 

Доклад A8-0128/2015 

Ярослав Валенса 

Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за 

риболовните дейности, свързани с тези запаси 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Целевата смъртност от риболов ще 

бъде постигната до 2015 г. и след 

това поддържана за съответните запаси 

в следните интервали: 

1. Целта за процентите на смъртност 

от риболов взема предвид най-новите 

научни становища, трябва да бъде 

постигната по възможност до 2015 г. 

и най-късно до 2020 г. чрез постепенно 

постъпателно нарастване и трябва 

да бъде поддържана след това за 

съответните запаси. Смъртността 

от риболов за съответните запаси се 

определя в следните интервали: 

Запас Смъртност от 

риболов — 

целеви диапазон 

Запас Смъртност от 

риболов — 

целеви диапазон 

Треска в 

западната част 

на Балтийско 

море 

0,23–0,29 Треска в 

западната част 

на Балтийско 

море 

0–FMSY 

Треска в 

източната част 

на Балтийско 

море 

0,41–0,51 Треска в 

източната част 

на Балтийско 

море 

0–FMSY 

Херинга в 

централната 

част на 

Балтийско море 

0,23-0,29 Херинга в 

централната 

част на 

Балтийско море 

0–FMSY 

Херинга в 

залива на Рига 

0,32–0,39 Херинга в 

залива на Рига 

0–FMSY 

Херинга в 

Ботническо море 

0,13–0,17 Херинга в 

Ботническо море 

0–FMSY 
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Херинга в 

Ботническия 

залив 

Не е определено Херинга в 

Ботническия 

залив 

Не е определено 

Херинга в 

западната част 

на Балтийско 

море 

0,25–0,31 Херинга в 

западната част 

на Балтийско 

море 

0–FSMY 

Балтийска цаца 0,26–0,32 Балтийска цаца 0–FMSY 

 Стойностите на FMSY (смъртност 

от риболов, съответстваща на целта 

за постигане на максимален устойчив 

улов) трябва да бъдат взети от 

последните надеждни налични 

научни становища, а смъртността 

от риболов (F) следва да бъде под 

FMSY. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/52 

Изменение  52 

Нилс Турвалдс 

от името на групата ALDE 

 

Доклад A8-0128/2015 

Ярослав Валенса 

Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за 

риболовните дейности, свързани с тези запаси 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Целевата смъртност от риболов ще 

бъде постигната до 2015 г. и след това 

поддържана за съответните запаси в 

следните интервали: 

1. Целта за проценти на смъртност от 

риболов взема предвид най-новите 

научни становища, трябва да бъде 

постигната по възможност до 2015 г. 

и най-късно до 2020 г. чрез постепенно 

постъпателно нарастване и трябва 

да бъде поддържана след това за 

съответните запаси. Смъртността от 

риболов за съответните запаси се 

определя в следните интервали: 

Запас Смъртност от 

риболов — 

целеви диапазон 

Запас Смъртност от 

риболов — 

целеви диапазон 

Треска в 

западната част 

на Балтийско 

море 

0,23–0,29 Треска в 

западната част 

на Балтийско 

море 

0–0,26 

Треска в 

източната част 

на Балтийско 

море 

0,41–0,51 Треска в 

източната част 

на Балтийско 

море 

0–FMSY 

Херинга в 

централната 

част на 

Балтийско море 

0,23–0,29 Херинга в 

централната 

част на 

Балтийско море 

0–0,22 

Херинга в 

залива на Рига 

0,32–0,39 Херинга в 

залива на Рига 

0–0,32 
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Херинга в 

Ботническо море 

0,13–0,17 Херинга в 

Ботническо море 

0–0,12 

Херинга в 

Ботническия 

залив 

Не е определено Херинга в 

Ботническия 

залив 

0–FMSY 

Херинга в 

западната част 

на Балтийско 

море 

0,25–0,31 Херинга в 

западната част 

на Балтийско 

море 

0–0,32 

Балтийска цаца 0,26–0,32 Балтийска цаца 0–0,26 

 Целевата стойност за смъртността 

от риболов (F) следва да бъде 0,8 x 

FMSY. 

Or. en 

Обосновка 

ICES публикува окончателните си стойности на 31 март 2015 г. Това изменение 

представлява техническа актуализация и включва последните актуализирани 

стойности на ICES в член 4 от регламента във вида, приет от комисията по рибно 

стопанство. 
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22.4.2015 A8-0128/53 

Изменение 53 

Улрике Родуст, Изабел Тома 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0128/2015 

Ярослав Валенса 

Многогодишен план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за 

риболовните дейности, свързани с тези запаси 

COM(2014)0614 – C8-0174/2014 – 2014/0285(COD) 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 1а. Когато бъдат получени нови 

научни данни относно процентите на 

смъртност или минималните 

равнища на биомаса на 

репродуктивния запас, Комисията 

има правомощието за приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 15, така че да създаде 

възможност за преразглеждане на 

плана в светлината на най-новите 

научни данни. Актуализирането 

следва да се извършва съгласно 

разумен график, както в интерес на 

риболовните дейности, така и за да 

се наблюдава ефективността на 

приетите мерки, свързани с 

биомасата. 

Or. en 

 

 


