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BG Единство в многообразието BG 

7.11.2018 A8-0337/98 

Изменение  98 

Марко Афронте 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Съображение 4 a (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4a) За видовете с кратък живот е 

подходящо приемането на стратегия 

за минимална миграция на биомаса, 

необходима, за да се гарантира, че 

възпроизводителната способност на 

запаса няма да бъде нарушена, е 

подходяща. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.11.2018 A8-0337/99 

Изменение  99 

Марко Афронте 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Съображение 4 б (ново) 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (4б) Въвеждането на подход за 

минимална миграция изисква промени 

във вземането на биологични проби и 

изследователските протоколи, които 

ще отнемат време, а това налага 

преходен период, преди този подход да 

може да бъде приложен. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.11.2018 A8-0337/100 

Изменение  100 

Марко Афронте 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Съображение 13 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(13) С оглед определянето на 

възможностите за риболов следва да 

е налице праг за диапазоните на 

FMSY при нормална употреба, а ако 

се счита, че съответният запас е в 

добро състояние — по-висока горна 

граница за определени случаи. 

Възможностите за риболов следва да 

могат да се определят единствено до 

горната граница, ако въз основа на 

научно становище или доказателство 

това е необходимо за постигането на 

целите, установени в настоящия 

регламент в случай на смесен риболов, 

или ако е необходимо, за да се избегне 

увреждане на запасите, предизвикано 

от вътрешни процеси в рамките на 

запаса или от процеси на 

взаимодействие между запаси от 

различни видове, или за да се 

ограничат годишните промени във 

възможностите за риболов. 

заличава се 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.11.2018 A8-0337/101 

Изменение  101 

Марко Афронте 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

Съображение 15 

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(15) За запасите, за които са въведени 

референтни равнища на опазване, и за 

целите на прилагането на предпазните 

мерки е необходимо установяването на 

такива равнища, изразени като МУУ 

Btrigger и Blim, по отношение на 

запасите от хамсия и сардина. В случай 

че числеността на запасите спадне 

под МУУ Btrigger, смъртността от 

риболов следва да се ограничи под 

FMSY. 

(15) За запасите, за които са въведени 

референтни равнища на опазване, и за 

целите на прилагането на предпазните 

мерки е необходимо установяването на 

такива равнища, изразени като Blim,  

МУУ Б-миграция и таван на 

смъртността от риболов, по 

отношение на запасите от хамсия и 

сардина. 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

7.11.2018 A8-0337/102 

Изменение  102 

Марко Афронте 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

 

7.11.2018 A8-0337/103 

Изменение  103 

Марко Афронте 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

 

7.11.2018 A8-0337/104 

Изменение  104 

Марко Афронте 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 в (нова)  

 

 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (вв) „Най-добри налични научни 

становища“ означава публично 

достъпни научни становища, 

подкрепени от най-актуалните 

научни данни и методи, които са 

публикувани или преминали през 

партньорска проверка от независим 

международен научен орган, признат 

на равнището на Съюза или на 

международно равнище, като 

например Научния, технически и 

икономически комитет по рибарство 

(НТИКР) и Генералната комисия по 

рибарство за Средиземно море 

(GFCM), и отговаря на изискванията 

по член 25 от Регламент (ЕС) 

№ 1380/2013. 

Or. en 

 

 


