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Многогодишен план за запасите от треска в Балтийско море  *
Законодателна резолюция на Европейския парламент от 7 юни 2007 г. относно 
предложението за регламент на Съвета за приемане на многогодишен план за 
запасите от треска в Балтийско море и рибните стопанства, които експлоатират 
тези запаси (COM(2006)0411 – C6-0281/2006 – 2006/0134(CNS))
(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2006)0411)1,

– като взе предвид член 37 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът се е допитал 
до него (C6-0281/2006),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на Комисията по рибно стопанство и становището на 
Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
(A6-0163/2007),

1. Одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. Приканва Комисията да внесе съответните промени в предложението си, съгласно 
член 250, параграф 2, от Договора за ЕО;

3. Приканва Съвета, в случай че възнамерява да се разграничи от текста, одобрен от  
Парламента, да информира последния за това;

4. Призовава Съвета да се допита отново до него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени промени по предложението на Комисията;

5. Възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента на Съвета и на 
Комисията.

  
1 Все още непубликувано в ОВ.



Текст, предложен от Комисията Изменения, внесени от Парламента

Изменение 1
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 последното научно 
становище на Международния съвет за 
изучаване на морето (МСИМ) запасите 
от треска в подучастъци 25-32 по 
МСИМ на Балтийско море са спаднали 
до равнища под сигурните биологични 
граници, при което тяхната способност 
за възпроизводство е понижена, и не 
могат да се поддържат настоящите 
равнища на експлоатация на запасите.

Изменение 2
Съображение 2 а (ново)

(2а) Един достатъчно сериозен и
устойчив многогодишен план за
управление на риболова на треска, 
разработен на основата на принципа
на предпазливостта, би позволил
установяването на постоянно и
устойчиво рибно стопанство в много
по-голям мащаб, отколкото
понастоящем.

Изменение 3
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 бе приет през 2003 г. под егидата 
на Международната комисия по 
риболова в Балтийско море. 

Изменение 4
Съображение 3 а (ново)

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



Изменение 5
Съображение 3 б (ново)

(3) Според последните данни на 
МСИМ приблизително 35-45 % от 
треската, разтоварена на източното 
крайбрежие на Балтийско море, е 
уловена нелегално.

Изменение 6
Съображение 3 в (ново)

(3в) Съгласно Международния план за 
действие на Организацията по 
прехрана и земеделие относно 
нелегалния, безотчетен и 
нерегламентиран риболов държавите 
следва да предприемат мерки с цел да 
гарантират, че техните вносители, 
оператори, прехвърлящи товар, 
купувачи, потребители, доставчици 
на оборудване, банки, 
застрахователни предприятия, 
доставчици на други услуги и 
обществеността осъзнават 
отрицателното въздействие на 
осъществяването на стопанска 
дейност с кораби, за които се е 
установило, че извършват нелегален, 
безотчетен и нерегламентиран 
риболов.

Изменение 7
Съображение 4 а (ново)

(4а) Член 5, параграф 1 от Регламент 
(ЕО) № 2371/2002 изисква Съветът да 
приеме с приоритетно значение 
планове за възстановяване на рибните 
стопанства, които експлоатират 
запаси, намиращи се под сигурните 
биологични граници.

Изменение 8
Член 7

By way of derogation from Article 6, the 
Council may, where it considers this 
appropriate, adopt a TAC that is below the 
TAC that follows from applying Article 6.

По дерогация от член 6 Съветът може 
по целесъобразност да приеме 
допустими количества улов, различни 
от допустимите количества улов, които 
произтичат от прилагането на член 6.



Изменение 9
Член 8, заглавие

Procedure for setting periods when fishing 
with gear of a mesh size equal to or larger 
than 90 mm or with bottom set lines is 
allowed

Процедура за определяне на периоди, 
през които се разрешава улов на треска
с принадлежности с мрежи с размер на 
отворите от или над 90 мм 

Изменение 10
Член 8, параграф 1, въведение

1. It shall be prohibited to fish with trawls, 
Danish seines or similar gear of a mesh 
size equal to or larger than 90 mm, with 
gillnets, entangling nets or trammel nets of 
a mesh size equal to or larger than 90 mm, 
or with bottom set lines:

1. Забранява се риболовът с тралове, 
датски грибове или подобни 
принадлежности с мрежи с отвори с 
размер от или над 90 мм, с хрилни, 
заплитащи или тройни риболовни 
мрежи с размер от или над 90 мм:

Изменение 11
Член 8, параграф 3

3. Where the fishing mortality rate for one 
of the cod stocks concerned has been 
estimated by the STECF to be at least 10% 
higher than the minimum fishing mortality 
rate defined in Article 4, the total number 
of days when fishing with the gear referred 
to in paragraph 1 is allowed shall be 
reduced by 10 % compared to the total 
number of days allowed in the current year.

3. В случаите, в които риболовната 
смъртност за един от съответните 
запаси от треска се изчислява от 
Научния, технически и икономически 
комитет по риболов (НТИКР), че е най-
малко с 10 % по-висока, отколкото 
минималната риболовна смъртност, 
определена в член 4, общият брой дни, 
през които се разрешава риболов с 
принадлежности, посочени в член 1, се 
намалява с 8 % в сравнение с общия 
брой дни, за които има разрешение през 
текущата година.

Изменение 12
Член 8, параграф 6 а (нов)

6 a) Чрез дерогация от правилата за 
минималния размер на рибата при 
разтоварване по отношение на 
треската, установени от Регламент 
(ЕО) № 2187/2005, минималният 
размер при разтоварване на треската 
за подучастъци 22-32 следва да бъде 40 
cм.



Изменение 13
Член 12, параграф 1

1. By way of derogation from Article 6(4) 
of Regulation (EEC) No 2847/93 
establishing a control system applicable to 
the common fisheries policy, the masters of 
all Community vessels of an overall length 
equal to or greater than eight metres shall 
keep a logbook of their operations in 
accordance with Article 6 of that 
Regulation.

1. Чрез дерогация от член 6, параграф 4 
от Регламент (ЕИО) № 2847/93 относно 
установяването на система за контрол, 
приложима към общата политика в 
областта на рибарството, капитаните на 
всички плавателни съдове на Общността 
с дължина, равняваща се или 
надхвърляща 8 метра, извършващи 
риболов по силата на специално 
разрешение за улов на треска в 
Балтийско море, издадено съгласно 
член 11 от настоящия регламент, 
водят бордов дневник за своята дейност 
в съответствие с член 6 от настоящия 
регламент.

Изменение 14
Член 16

By way of derogation from Article 5(2) of 
Regulation (EEC) No 2807/83, the 
permitted margin of tolerance in estimating 
quantities, in kilograms, of fish subject to a 
TAC that are retained on board vessels 
shall be 8% of the logbook figure.

Чрез дерогация от член 5, параграф 2 от 
Регламент (ЕИО) № 2807/83, 
разрешените допустими отклонения при 
приблизително оценяване в килограми 
на количествата риба, съхранявани на 
борда и предмет на правилата за 
допустимите количества улов, се 
равняват на 10 % от цифрата в бордовия 
дневник.

For catches which are landed unsorted the 
permitted margin of tolerance in estimating 
quantities shall be 8% of the total quantity 
that are retained on board.

За улов, който е разтоварен без да се 
сортира, разрешените допустими 
отклонения при приблизително 
оценяване на количествата риба се 
равняват на 10 % от общото количество, 
съхранявано на борда.

Изменение 15
Член 17, параграф 2

2. When a fishing vessel exits from either 
Area A, B or Subdivision 28-32 (Area C) 
with more than 100 kg of cod on board, it 
shall:

2. Когато риболовен кораб напуска зони
А, Б или подучастък 28-32 (зона В) с над
100 кг треска на борда, капитанът на
кораба незабавно уведомява
съответния риболовен инспекторат
относно размера на улова в зоната, 
която корабът е напуснал. 

(a) go directly to port within the Area it 
has been fishing and land the fish, or



(b) go directly to port outside the Area 
where it has been fishing and land the 
fish.
(c) When leaving the Area where the 
vessel has been fishing, the nets shall be 
stowed in accordance with the following 
conditions so that they may not readily be 
used:
(i) nets, weights and similar gear shall be 
disconnected from their trawl boards and 
towing and hauling wires and ropes,
(ii) nets which are on or above deck shall 
be securely lashed to some part of the 
superstructure.

Изменение 16
Член 20, параграф 1

1. Fishing vessels with more than 100 kg of 
cod on board shall not commence 
discharging until authorised by the 
competent authorities of the place of 
discharge.

1. Риболовни кораби с над 300 кг треска
на борда не могат да започнат да
разтоварват, докато не получат
разрешение от компетентните органи на
мястото на разтоварване.

Изменение 17
Член 27, параграф 1

1. The Commission shall, on the basis of 
advice from STECF and the Baltic 
Regional Advisory Council (RAC), 
evaluate the impact of the management 
measures on the stocks concerned and on 
the fisheries exploiting those stocks in the 
third year of application of this Regulation 
and in each of the following years.

1. Комисията, въз основа на изразените
от НТИКР и Регионалния консултативен
съвет за Балтийско море (РКС) 
становища, оценява въздействието на
мерките за управление върху
съответните запаси и рибните
стопанства, които експлоатират тези
запаси, през втората година от
прилагането на настоящия регламент и
през всяка от последващите години.

Изменение 18
Член 27, параграф 2

2. The Commission shall seek scientific 
advice from STECF on the rate of progress 
towards the targets specified in Article 4 in 
the third year of application of this 
Regulation and each third successive year 
of its application. Where the advice 
indicates that the targets are unlikely to be 
met, the Council shall decide by a qualified 
majority on a proposal from the 
Commission on additional and/or 

2. Комисията се обръща към НТИКР за
научно становище относно темповете на
напредък към осъществяване на целите, 
посочени в член 4, през втората
година от прилагането на настоящия
регламент и през всяка втора от
последващите години на неговото
прилагане. В случаите, в които
изразеното становище сочи, че е малко
вероятно да се постигнат тези цели, 



alternative measures required to ensure that 
the objectives are met.

Съветът взима решение чрез
квалифицирано мнозинство по
предложение на Комисията относно
допълнителните и/или други възможни
мерки, необходими за гарантиране на
постигане на целите.

Изменение 19
Член 27 а (нов)

Член 27а

Наблюдение на социоикономическото 
въздействие на прилагането на 

регламента

Комисията изготвя доклад за 
социоикономическото въздействие на 
прилагането на настоящия 
регламент върху рибарския сектор, 
по-специално върху заетостта и 
икономическото положение на 
рибарите, собствениците на кораби и 
предприятията, участващи в улов и 
преработка на треска. Комисията 
изготвя този доклад през втората 
година от прилагането на настоящия 
регламент и през всяка последваща 
година от неговото прилагане, и го 
предоставя на Европейския 
парламент в срок до 30 април от 
съответната година.


