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Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 11
Съображение 1

(1) Recent scientific advice from the 
International Council for the Exploration of 
the Sea (ICES) indicates that the cod stock 
in ICES Subdivisions 25 to 32 of the Baltic 
Sea has declined to levels where it is 
suffering from reduced reproductive 
capacity and that the stock is being 
harvested unsustainably.

(1) Според скорошни мнения на учените 
от Международния съвет за изследване 
на морето (МСИМ) запасите от треска в 
МСИМ подразделенията от 25 до 32 на 
Балтийско море са спаднали до нива под 
безопасните биологични граници, при 
което нейната способност за 
възпроизводство е понижена, и че не 
могат да се поддържат настоящите нива 
на експлоатация на запасите.

Or. en

Justification

The Basic Regulation of the Common Fisheries Policy 2371/2002/EC defines safe biological 
limits and both Baltic cod stocks are below that level.
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Изменение, внесено от Anders Wijkman и Frieda Brepoels

Изменение 12
Съображение 2 а (ново)

2 а) Рязкото намаляване на запасите 
от треска, която е важен 
стабилизиращ фактор в екосистемата 
на Балтийско море, би било 
опустошително по няколко причини; 
една от тях е загубата на вид ядивна 
риба и отрицателния ефект от това 
върху риболовната промишленост, а 
друга причина е важността на 
треската за екосистемата, 
произтичаща от нейната способност 
да намалява цъфтежа на водораслите.
Временното прекратяване на риболова 
на треска за около четири години би 
било в съгласие с препоръките на 
учените, които предлагат да се 
възприеме предохранителния принцип, 
и би позволило установяването на 
постоянен и устойчив риболов в много 
по-голям мащаб отколкото по 
настоящем.

Or. en

Justification

Cod is important for the Baltic eco system as a whole; one example is that cod reduces the 
problems of algal blooms. Simply put: too little cod leads to too much sprat, which in turn 
leads to very little zooplankton and subsequently to too much phytoplankton and too much 
phosphorous.

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 13
Съображение 2 а (ново)

2 а) Един достатъчно сериозен и 
изпълним многогодишен план за 
управление на риболова на треска, 
разработен на основата на 
предохранителния принцип, би 
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позволил установяването на постоянен 
и устойчив риболов в много по-голям 
мащаб отколкото по настоящем.

Or. en

Justification

The cod is important for the Baltic eco system as a whole. In the medium to long term, it is 
advantageous both for the fishery sector as well as the eco system to allow it to recover and 
take very strong measures to allow that to happen. If we do not take action urgently we risk 
facing the same problems as we have seen in New Foundland.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 14
Съображение 3

(3) Measures need to be taken to establish a 
multi-annual plan for fisheries 
management of the cod stocks in the Baltic 
Sea.

3) Многогодишен план за управление на 
запасите от треска в Балтийско море 
е приет под егидата на 
Международната комисия за риболов в 
Балтийско море (МКРБМ) през 2003 г.

Изменение, внесено от Anders Wijkman и Frieda Brepoels

Изменение 15
Съображение 3 а (ново)

3 а) Разделянето на Балтийско море на 
Западна (МСИМ подразделения 22, 23 и 
24) и Източна част (МСИМ 
подразделения от 25 до 32) се определя 
от факта, че те представляват 
отделни екосистеми с напълно 
различни характеристики.

Or. en

Justification

It is important to keep the division of the Baltic Sea into two separate parts since they are two 
eco systems with totally different properties. Therefore the quotas need to be set for each of 
the two parts. If they are not kept separate there is a risk that the fishing predominantly takes 
place in one of the parts, and that that part of the Baltic risks a total depletion. The larger, 
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eastern part, is unique and the cod stocks there are uniquely adapted to the Baltic Sea. 

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 16
Съображение 4 а (ново)

4 a) Разпоредбите на плана на 
Международната комисия за риболов в 
Балтийско море (МКРБМ) относно 
определянето на общи годишни 
риболовни квоти не са взети предвид в 
решенията на Съвета.

Or. en

Justification

Council has consistently adopted TACs that have been too high.

Изменение, внесено от Anders Wijkman и Frieda Brepoels

Изменение 17
Съображение 4 а (ново)

4 а) Най-сериозните заплахи за 
устойчивото управление на рибните 
запаси в Балтийско море са прекомерно 
високите риболовни квоти, отпускани 
в миналото, и незаконния риболов, 
който от своя страна се дължи на 
липсата на контрол върху риболовната 
дейност и нежеланието да се 
преследват нарушенията на 
действащите разпоредби.

Or. en

Justification

Illegal fishing is a serious problem, but generous quotas as well. For the eastern management 
area (in ICES Subdivisions 25 to 32) a temporary ban on fishing seems to be the only safe 
option for stocks to recover. In 2005, the catches in the western part were 25 000 tonnes and 
in the eastern part 40 000 tonnes. The researcher´s opinion is however that it should have 
been zero in the eastern part. The relation between legal and illegal fishing tells us that the 
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illegal fishing represents around 40% of the total fishing. 

Изменение, внесено от Andres Tarand

Изменение 18
Съображение 4 а (ново)

4 а) Въпреки че промените в климата и 
замърсяването са причина за 
значителни изменения в екосистемата 
на Балтийско море, най-сериозната 
заплаха за запасите от треска в 
Балтийско море е незаконния риболов, 
което от своя страна се дължи на 
липсата на контрол върху риболовната 
дейност и нежеланието да се 
преследват нарушенията на 
действащите разпоредби.

Or. en

Justification

Indirect impact of man via pollution is best known as eutrofication (algae) of the Baltic Sea. 
During the last 20 years a statistically significant change of frequency of fresh water inflow 
from Danish straits has not an exhaustive scientific explanation, but the presence of cod 
stocks in the northernmost parts of the Baltic Sea is well correlated with fresh water inflow.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 19
Съображение - 5 (ново)

- 5) Член 5, параграф 1 от Регламента 
(ЕО) № 2371/2002 задължава Съвета да 
приеме приоритетно планове за 
възстановяване относно риболова, 
който експлоатира запаси, намиращи 
се извън безопасните биологически 
граници.

Or. en
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Justification

Therefore, the plan for the cod stock in Subdivisions 25-32 should be a recovery plan with all 
of the requirements included in Regulation 2371/2003.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 20
Съображение 5

(5) Regulation (EC) No 2371/2002 requires 
inter alia that, to achieve that objective, the 
Community is to apply the precautionary 
approach in taking measures to protect and 
conserve the stock, to provide for its 
sustainable exploitation and to reduce to a 
minimum the impact of fishing on marine 
ecosystems. It should aim at a progressive 
implementation of an ecosystem-based 
approach to fisheries management, and 
should contribute to efficient fishing 
activities within an economically viable and 
competitive fisheries industry, providing a 
fair standard of living for those who 
depend on fishing Baltic cod and taking the 
interests of consumers into account.

5) Член 5, параграф 3 от Регламента 
(ЕО) № 2371/2002 изисква по-специално 
плановете за възстановяване (i) да 
бъдат изработени на основата на 
предохранителния подход, (ii) да 
осигуряват устойчивата експлоатация 
на запасите и да гарантират, че 
въздействието на риболовната 
дейност върху морските екосистеми се 
поддържа на устойчиви нива, както и 
(iii) да бъдат многогодишни и да 
посочват предвиждания график за 
постигане на набелязаните цели.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 21
Съображение 9

(9) To ensure stability in the fishing 
possibilities, it is appropriate to limit the 
variation in the TACs from one year to the 
next.

9) За да се предотврати рязкото 
намаляване на риболова и да се улесни 
бързото възстановяване на запасите до 
нива, в състояние да поддържат по-
високи годишни риболовни квоти, е 
важно определянето на квотите да 
става в съгласие с препоръките на 
МСИМ.

Or. en
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Justification

The EU claims to follow scientific advice and the scientific advice from ICES has been 
consistently exceeded, resulting in today’s depleted stock.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 22
Член 4

1. Планът има за цел да увеличи 
количеството на полово зрялата риба 
до стойности равни на или по-големи 
от:
1) 23 000 тона за запасите от треска в 
подразделения 22, 23 и 24, и
2) 160 000 тона за запасите от треска 
в подразделенията от 25 до 32.

The plan shall ensure the sustainable 
exploitation of the cod stocks concerned by 
gradually reducing and maintaining the 
fishing mortality rates at levels no lower
than: 

2. В случаите, когато МСИМ установи, 
че набелязаните нива са достигнати, 
планът следва да осигури също така и 
устойчивата експлоатация на съответните 
запаси от треска, като поддържа размера 
на риболовната смъртност на нива не по-
високи от:

1) 0.6 on ages 3 to 6 years for the cod stock 
in Subdivisions 22, 23 and 24, and

1) 0,6 за риба на възраст от 3 до 6 години, 
за запасите от треска в подразделения 22, 
23 и 24, и

2) 0.3 on ages 4 to 7 years for the cod stock 
in Subdivisions 25 to 32.

2) 0,3 за риба на възраст от 4 до 7 години, 
за запасите от треска в подразделенията 
от 25 до 32.

Or. en

Justification

ICES has defined the lowest acceptable limit for stock size (Blim) for cod in subdivisions 25-32 
as 160,000 tonnes, but has not defined that limit for subdivisions 22-24, so the precautionary 
limit (Bpa) of 23,000 tonnes is used for that stock instead. ICES has also stated that a fishing 
mortality of 0.3 to 0.6 for subdivisions 22-24 and 0.3 for subdivisions 25-32 would result in a 
low risk to reproduction and high long-term yields, so mortality should be kept below those 
levels.
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Изменение, внесено от Anders Wijkman and Frieda Brepoels

Изменение 23
Член 4, точка 2

2) 0.3 on ages 4 to 7 years for the cod stock 
in Subdivisions 25 to 32.

2) 0 за риба на възраст от 4 до 7 години, 
за запасите от треска в подразделенията 
от 25 до 32.

Or. en

Justification

The scientific expertise has expressed serious concern about the fast depletion of the cod 
stocks in the eastern management area and proposed a total ban on fishing for the time being 
to enable the stocks to recover. It is better to have a total ban for all countries at the same 
time, rather than different periods for different countries, to allow the cod to recover. During 
a total ban, the illegal fishing is made impossible in practice. 

Изменение, внесено от Jens Holm

Изменение 24
Член 5, параграф 1

1. Each year, the Council shall decide by a 
qualified majority on the basis of a proposal 
from the Commission on the TACs for the 
following year for the cod stocks concerned.

1. Всяка година, Съветът взима решение с 
квалифицирано мнозинство, на основата 
на предложение на Комисията, относно 
годишните риболовни квоти за 
следващата година за съответните запаси 
от треска. Всяка заинтересована 
държава-членка има право да въведе 
временно прекратяване на риболова на 
треска, ако счита това за необходимо.

Or. sv

Justification

Det är betydelsefullt att enskilda medlemsländer ges rätten att vidta ytterligare åtgärder som 
kan skydda fiskebeståndet om detta anses behövligt. 

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 25
Член 6
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1. The Council shall adopt the TAC for the 
cod stocks concerned that, according to a 
scientific evaluation carried out by the 
Scientific, Technical and Economic 
Committee for Fisheries (STECF), is the 
higher of:

1. Съветът приема годишните риболовни 
квоти за съответните запаси от треска 
съобразно с научната оценка, изготвена 
от научно-техническата и икономическа 
комисия по риболова, така че 
количеството полово зряла риба в 
морето да бъде по-голямо от 
размерите, определени от член 4, 
параграф 1.

Ако научната оценка потвърди 
наличието на тези количества, 
Съветът приема годишни риболовни 
квоти, които позволяват постигането 
на ниво на риболовна смъртност в 
размера, определен от член 4, параграф 
2.
Ако научната оценка не потвърди 
наличието на тези количества, 
Съветът приема възможно най-
ниските годишни риболовни квоти.

(a) the TAC that would result in a 10% 
reduction in the fishing mortality rate in its 
year of application compared to the fishing 
mortality rate estimated for the preceding 
year.
(b) the TAC that would result in the level of 
fishing mortality rate defined in Article 4.
2. Where the application of paragraph 1 
would result in a TAC that exceeds the TAC 
for the preceding year by more than 15%, 
the Council shall adopt a TAC which is 15% 
greater than the TAC of that year.

2. 2. В случаите, когато прилагането на 
параграф 1 би довело до годишна 
риболовна квота, надвишаваща тази за 
предишната година с повече от 15%, 
Съветът приема годишна риболовна 
квота с 15% по-висока от квотата за 
съответната година.

3. Where the application of paragraph 1 
would result in a TAC that is more than 
15% below the TAC of the preceding year, 
the Council shall adopt a TAC which is 
15% less the TAC of that year.
4. Paragraph 3 shall not apply where a 
scientific evaluation carried out by the 
STECF shows that the fishing mortality 
rate in the year of application of the TAC 
will exceed a value of 1 per year from the 
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ages 3 to 6 years for the cod stock in 
Subdivisions 22, 23 and 24 or a value of 0.6 
per year for the ages 4 to 7 years for the 
cod stock in Subdivisions 25 to 32.

Or. en

Justification

The Commission proposes that TACs should not decrease by more than 15% in a year, but in 
cases where stocks are depleted and in need or urgent conservation measures, waiting too 
long can serve to increase the risk to the stock. 

Изменение, внесено от Frieda Brepoels

Изменение 26
Член 6, параграф 1, буква а)

(a) the TAC that would result in a 10%
reduction in the fishing mortality rate in its 
year of application compared to the fishing 
mortality rate estimated for the preceding 
year.

а) годишната риболовна квота, която би 
довела до намаляване с 30% на размера
на риболовната смъртност в годината на 
нейното прилагане в сравнение с 
оценката за размера на риболовната 
смъртност за предишната година.

Изменение, внесено от Anders Wijkman и Frieda Brepoels

Изменение 27
Член 6, параграф 1, буква а)

(a) the TAC that would result in a 10% 
reduction in the fishing mortality rate in its 
year of application compared to the fishing 
mortality rate estimated for the preceding 
year.

а) годишната риболовна квота, която би 
довела до намаляване с 10% на размера 
на риболовната смъртност в годината на 
нейното прилагане в сравнение с 
оценката за размера на риболовната 
смъртност за предишната година (с 
изключение на подразделенията от 25 
до 32, за които се предлага временна 
забрана).

Or. en
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Justification

The figure of 10 % is derived from a political agreement between the Member States and is 
not based on scientific advice. In order to have stricter measures for the stocks concerned, 
this figure has to be increased, leading to a more appropriate protection of cod in the Baltic 
Sea allowing the stocks to regenerate.

Изменение, внесено от Anders Wijkman и Frieda Brepoels

Изменение 28
Член 8, параграф 1, буква б)

(b) from 15 June to 14 September in 
Subdivisions 25 to 27.

В подразделенията от 25 до 32 не се 
разрешава никакъв риболов.

Or. en

Justification

This amendment is related to the amendment of Ms Brepoels and Mr Wijkman on article 4, 
point 2.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 29
Член 11, параграф 2

2. Member States shall issue the special 
permit for fishing for cod referred to in 
paragraph 1 only to Community vessels 
holding in 2005 a special permit for fishing 
for cod in the Baltic Sea in accordance with 
point 6.2.1 of Annex III to Council 
Regulation (EC) No 27/2005 of 22 
December 2004 fixing for 2005 the fishing 
opportunities and associated conditions for 
certain fish stocks and groups of fish stocks, 
applicable in Community waters and, for 
Community vessels, in waters where catch 
limitations are required. However, a 
Member State may issue a special permit for 
fishing for cod to a Community vessel, 
flying the flag of that Member State, not 
holding a special fishing permit in 2005 if it 
ensures that at least an equivalent capacity, 

2. Държавите-членки издават 
специалното разрешение за риболов на 
треска, упоменато в параграф 1, 
единствено на риболовни кораби на 
Общността, притежаващи през 2005 г. 
специално разрешение за риболов на 
треска в Балтийско море в съответствие с 
приложение III, точка 6.2.1 от Регламент 
(ЕО) № 27/2005 на Съвета от 22 декември 
2004 определящ, за 2005 г., 
възможностите за риболов и свързаните с 
тях условия относно някои рибни запаси 
и групи от рибни запаси, приложим във 
водите на Общността и за нейните 
риболовни кораби, във води, в които са 
наложени ограничения върху улова.
Въпреки това, държава-членка може да 
издаде специално разрешение за риболов 
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measured in kilowatts (kW), is prevented 
from fishing in the Baltic Sea with any gear 
referred to in paragraph 1.

на треска на риболовен кораб на 
Общността, плаващ под флага на 
съответната държава-членка и не 
притежавал специално разрешение за 
риболов през 2005 г., при условие че 
гарантира спирането от риболов в 
Балтийско море на кораби с капацитет 
равен най-малко на 1,2 пъти същата 
стойност, измерена в киловати (kW), с 
каквото и да било оборудване, упоменато 
в параграф 1.

Or. en

Justification

This would reduce the excessive capacity in the Baltic fleets that target cod.

Изменение, внесено от Carl Schlyter

Изменение 30
Член 11, параграф 2 а (нов)

2 a) Равностойния капацитет, 
споменат в параграф 2, не може да 
включва риболовни кораби, 
демонтирани с помощта на 
обществено финансиране.

Or. en

Justification

The fleets in the Baltic that target cod are too large, so this would be a way to decrease 
capacity.
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