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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0337/93 

Изменение  93 

Никола Капуто, Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0337/2018 

Ружа Томашич 

Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за 

свързаните с тях риболовни дейности 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 ва) „МУУ Б-миграция“ означава 

детерминистична граница на 

биомасата, под която се счита, че 

даден запас има намалена 

възпроизводителна способност, 

включително изискваната 

допълнителна буферна биомаса. В 

контекста на стратегията за МУУ 

Б-миграция МУУ Б-миграцията е 

минималната биомаса, която следва 

да остане в морето всяка година след 

риболов, осигуряващ най-високия 

устойчив улов чрез поддържане на 

достатъчно биомаса в 

репродуктивния запас, за да се 

гарантира пълна възпроизводителна 

способност с 95% вероятност. 

Равнището на МУУ Б-миграцията се 

определя ежегодно от НТИКР; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0337/94 

Изменение  94 

Никола Капуто, Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0337/2018 

Ружа Томашич 

Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за 

свързаните с тях риболовни дейности 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 2 – параграф 2 – буква в б (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 вб) „таван на смъртността от 

риболов“ означава определена от 

НТИКР граница на равнищата на 

експлоатация, когато има високо 

наличие на биомаса. Чрез определяне 

на тавана на смъртността от 

риболов мигриращата биомаса се 

увеличава пропорционално на размера 

на запаса, като се запазва голяма 

вероятност за постигане на 

минимално количество биомаса за 

репродуктивни цели; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0337/95 

Изменение  95 

Никола Капуто, Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0337/2018 

Ружа Томашич 

Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за 

свързаните с тях риболовни дейности 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

1. Целевите равнища на 

смъртност от риболов трябва да се 

постигат възможно най-скоро, 

постепенно и с натрупване – срокът 

за съответните запаси е 2020 г., след 

което тези равнища се поддържат в 

диапазони, определени в приложение I 

и съответстващи на целите, 

посочени в член 3, параграф 1. 

1. В случай на прилагане на 

стратегия за миграция на биомасата 

и в съответствие с член 16, параграф 

4 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, 

когато Съветът определя 

възможностите за риболов за всеки 

запас, като се започне от 

риболовната 2022 година, той 

установява тези възможности за 

риболов, така че да съответстват на 

прогнозната биомаса на запасите, 

надхвърляща равнищата на МУУ Б-

миграцията, но ограничени до нива, 

позволяващи смъртност от риболов, 

която не надхвърля тавана на 

смъртността от риболов. Въз основа 

на най-добрите налични научни 

становища всяка година се определя 

делът на отстранимата биомаса на 

запасите, надхвърляща равнищата на 

МУУ Б-миграцията, така че 

допустимият улов да води до по-

малко от 5% вероятност биомасата 

на репродуктивния запас да спадне 

под Blim. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0337/96 

Изменение  96 

Никола Капуто, Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0337/2018 

Ружа Томашич 

Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за 

свързаните с тях риболовни дейности 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 5 – параграф 3 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

3. Когато в научните становища се 

посочва, че биомасата на 

репродуктивния запас на някой от 

съответните запаси е под референтното 

равнище на биомасата на 

репродуктивния запас (Blim), определено 

в колона Б от приложение II към 

настоящия регламент, се приемат 

всички подходящи коригиращи мерки с 

цел своевременно възстановяване на 

съответния запас на равнища над тези, 

позволяващи МУУ. По-специално, чрез 

дерогация от член 4, параграфи 2 и 4, 

коригиращите мерки могат да включват 

преустановяване на целевия риболов за 

съответния запас и подходящо 

намаляване на възможностите за 

риболов. 

3. Когато в научните становища се 

посочва, че биомасата на 

репродуктивния запас на някой от 

съответните запаси е под референтното 

равнище на биомасата на 

репродуктивния запас (Blim), се приемат 

всички подходящи коригиращи мерки с 

цел своевременно възстановяване на 

съответния запас на равнища над тези, 

позволяващи МУУ Б-миграция. По-

специално, чрез дерогация от член 4, 

параграф 1 коригиращите мерки могат 

да включват намаляване на 

възможностите за риболов, 

достатъчно за възстановяване на 

запаса до равнището на МУУ Б-

миграцията за следващата година 

или, ако е необходимо, преустановяване 

на целевия риболов за съответния запас. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

8.11.2018 A8-0337/97 

Изменение  97 

Никола Капуто, Рикарду Серан Сантуш 

от името на групата S&D 

 

Доклад A8-0337/2018 

Ружа Томашич 

Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за 

свързаните с тях риболовни дейности 

(COM(2017)0097 – C8-0095/2017 – 2017/0043(COD)) 

 

Предложение за регламент 

Член 6 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Член 6а 

 Предоставяне на научни данни 

 Ако в края на първите три години от 

прилагането на настоящия 

многогодишен план най-добрите 

налични научни становища, както и 

най-актуалните данни, получени чрез 

методиките и протоколите, 

договорени в съответствие с втора 

алинея, показват, че запасите не са на 

равнището на FMSY, се прилага се 

стратегия за миграция на биомасата. 

 В подкрепа на изпълнението на този 

план държавите членки провеждат 

научни изследвания в морето и 

предоставят данни за улова въз основа 

на договорените научни протоколи, 

както следва: 

 i) за запасите от хамсия и сардина – 

данните от отолити и акустичните 

ехограми са предмет на съвместен 

международен протокол между 

Италия, Хърватия и Словения, който 

трябва да бъде разработен до 1 

декември 2019 г.; 

 ii) акустичните проучвания в 

Адриатическо море се извършват по 

един и същ хармонизиран научен 

протокол, в съответствие с MEDIAS, 
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и се провеждат в морето през едни и 

същи месеци всяка година, за да се 

гарантира пълна съпоставимост на 

резултатите; 

 iii) акустичните проучвания се 

предоставят за научна оценка на 

възможностите за риболов за 

следващата година, най-късно един 

месец след приключване на 

проучването; 

 iv) Данните за улова за всеки запас се 

предоставят ежемесечно, данните за 

улова по възраст се предоставят до 1 

ноември всяка година, за да се 

гарантира пълен контрол на риболова 

и предоставяне на научни становища 

в срок, достатъчен за определяне на 

възможностите за риболов. 

 Ако данните и оценките, изброени в 

точки i) – iv), не бъдат предоставени, 

това води до намаляване на 

възможностите за риболов. 

Or. en 

 


