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22.4.2015 A8-0128/54 

Изменение  54 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 8 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Целесъобразно е да се установи план 

за многовидов риболов, като се отчита 

динамиката между запасите от треска, 

херинга и цаца и като се вземе предвид 

приловът при риболова на запаси в 

Балтийско море, а именно запасите от 

писия, камбала, калкан и 

средиземноморски калкан. Целта на 

този план следва да бъде постигането и 

поддържането на максимален 

устойчив улов за съответните запаси. 

(8) Крайната цел е да се установи план 

за многовидов риболов, като се отчита 

динамиката между запасите от треска, 

херинга и цаца и като се вземе предвид 

приловът при риболова на запаси в 

Балтийско море, а именно запасите от 

писия, камбала, калкан и 

средиземноморски калкан. Целта на 

този план следва да бъде да се 

възстановят, постигнат и 

поддържат популациите на 

засегнатите видове над равнищата, 

позволяващи постигането на 

максимален устойчив улов за 

съответните запаси, като се сведе до 

възможния минимум въздействието 

върху останалите видове, като 

например морските птици и морски 

бозайници, и върху по-широко 

разбираната морска околна среда в 

съответствие с член 2, параграф 2 от 

Регламент (ЕС) 1380/2013. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/55 

Изменение  55 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

Аня Хазекамп, Лидия Сенра Родригес, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 1 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Планът се прилага също така за 

писия, камбала, калкан и 

средиземноморски калкан в 

подучастъци 22–32 на ICES, уловени 

при риболов за съответните запаси. 

2. Настоящият регламент предвижда 

мерки и по отношение на прилова на 

писия, камбала, калкан и 

средиземноморски калкан в 

подучастъци 22–32 на ICES, както и по 

отношение на случайния улов на 

морски птици и морски бозайници, 

които следва да се прилагат при 

риболов за посочените в параграф 1 

запаси. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/56 

Изменение  56 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

Улрике Родуст 

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 3 – параграф 1 – буква б 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

б) гарантиране на опазването на 

запасите от писия, камбала, калкан и 

средиземноморски калкан в 

съответствие с подхода на 

предпазливост. 

б) гарантиране на опазването на 

запасите от писия, камбала, калкан и 

средиземноморски калкан над 

равнищата, при които може да се 

постигне максимален устойчив улов. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/57 

Изменение  57 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

Марко Афронте 

от името на групата EFDD 

 

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 0,32 – 0,39 Херинга в 0 – 0,32 
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залива на Рига залива на Рига 

Херинга в 

Ботническо море 

0,13 – 0,17 Херинга в 

Ботническо море 

0 – 0,12 

Херинга в 

Ботническия 

залив 

Не е определена 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 

В предложението на Комисията стойностите в член 4 бяха предварително 

определени, докато бъде получена актуализирана информация от сравнително 

проучване на ICES. ICES публикува окончателните си стойности на 31 март 2015 г., 

така че с това изменение в многогодишния план се въвеждат новите стойности на 

ICES, както бе договорено по време на гласуването в комисията по рибно стопанство. 
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22.4.2015 A8-0128/58 

Изменение  58 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Възможностите за риболов се 

определят по начин, който да 

гарантира, че съществува под 5 % 

вероятност те да надхвърлят 

стойностите на F-MSY, посочени в 

таблицата, определена в параграф 1. 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/59 

Изменение  59 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 5 – параграф 2 а (нов) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 2а. Когато биомасата на някой от 

съответните запаси спадне за 

определена година под равнищата, 

определени в таблицата по-долу, се 

предприемат подходящи мерки за 

преустановяване на целевия риболов 

за съответния запас. 

 Запас Гранично 

равнище на 

биомасата 

(в тонове) 

 Треска в западната 

част на Балтийско 

море 

26 000 

 Треска в 

източната част на 

Балтийско море 

63 000 

 Херинга в 

централната част 

на Балтийско море 

430 000 

 Херинга в залива на 

Рига 

Не е 

определено 

 Херинга в 

Ботническо море 

Не е 

определено 

 Херинга в 

Ботническия залив 

Не е 

определено 
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 Херинга в 

западната част на 

Балтийско море 

90 000 

 Балтийска цаца 410 000 

Or. en 

Обосновка 

Числата в таблицата отговарят на стойностите на ICES за B-lim, точката, при 

която репродуктивният капацитет на запаса е застрашен, което води до по-нисък 

прираст. За да се гарантира пълен прираст, целевият улов следва да бъде 

преустановен до възстановяването на запаса. 



 

AM\1058938BG.doc  PE555.109v01-00 

BG Единство в многообразието BG 

 

22.4.2015 A8-0128/60 

Изменение  60 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

Аня Хазекамп, Лидия Сенра Родригес, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 6 – параграф 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Когато в научните становища се 

посочва, че опазването на някой от 

запасите от писия, камбала, калкан и 

средиземноморски калкан в Балтийско 

море е застрашено, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 15 относно специфични мерки за 

опазване на застрашения запас и по 

отношение на което и да е от следните 

положения: 

1. Когато в научните становища се 

посочва, че опазването на някой от 

запасите от писия, камбала, калкан и 

средиземноморски калкан в Балтийско 

море е застрашено, на Комисията се 

предоставя правомощието да приема 

делегирани актове в съответствие с 

член 15 относно специфични мерки за 

опазване за прилов на писия, камбала, 

калкан и средиземноморски калкан и 

за свеждане до минимум на случайния 

улов на морски птици и морски 

бозайници и по отношение на следните 

технически мерки: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/61 

Изменение  61 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

Аня Хазекамп, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 14 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Комисията гарантира извършването на 

оценка на въздействието на плана върху 

обхванатите от настоящия регламент 

запаси и върху риболовните дейности, 

свързани с тях, по-специално за да се 

вземат предвид промените в научните 

становища шест години след влизането 

в сила на плана, а след това — на всеки 

шест години. Комисията представя 

резултатите от тези оценки на 

Европейския парламент и на Съвета. 

Комисията гарантира извършването на 

оценка на въздействието на плана върху 

обхванатите от настоящия регламент 

запаси и върху риболовните дейности, 

свързани с тях, както и върху 

морските птици и морските 

бозайници, по-специално за да се 

вземат предвид промените в научните 

становища шест години след влизането 

в сила на плана, а след това — на всеки 

шест години. Комисията представя 

резултатите от тези оценки на 

Европейския парламент и на Съвета. 

 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/62 

Изменение  62 

Аня Хазекамп, Лидия Сенра Родригес, Мариза Матиаш 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 6 – заглавие 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Мерки в случай на заплаха за писия, 

камбала, калкан и средиземноморски 

калкан 

Технически мерки за опазване на 

писия, камбала, калкан и 

средиземноморски калкан и по 

отношение на случайния улов 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/63 

Изменение  63 

Марко Афронте 

от името на групата EFDD 

Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 3 – параграф 1 – уводна част 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Планът е насочен да допринесе за 

постигането на целите на общата 

политика в областта на рибарството, 

посочени в член 2 от Регламент (ЕС) 

№ 1380/2013, и по-специално: 

1. Планът гарантира постигането на 

целите на общата политика в областта 

на рибарството, посочени в член 2 от 

Регламент (ЕС) № 1380/2013, както и 

на Рамковата директива за морска 

стратегия № 2008/56/ЕО, по-

специално: 

Or. en 
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22.4.2015 A8-0128/64 

Изменение  64 

Марко Афронте 

от името на групата EFDD 

Аня Хазекамп 

от името на групата GUE/NGL 

Линеа Енгстрьом 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 9 – параграф 2 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

2. Мерките, посочени в параграф 1, са 

насочени към постигането на целите, 

определени в член 3, и по-специално 

защитата на млади екземпляри или на 

хвърляща хайвер риба. 

2. Мерките, посочени в параграф 1, са 

насочени към постигането на целите, 

определени в член 3, по-специално 

защитата на млади екземпляри и на 

хвърляща хайвер риба, както и към 

съгласуваност със 

законодателството на Съюза в 

областта на околната среда, както е 

посочено в член 3а, и гарантиране, че 

отрицателните въздействия на 

риболовните дейности върху 

морската екосистема, като например 

случайният улов на морски птици и 

морски бозайници, са сведени до 

минимум. 

Or. en 

 

 


