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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

С Регламент (ЕС) 2017/127 на Съвета се определят възможностите за риболов за 2017 г. 

на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на Съюза 

и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза. Обичайна практика е тези 

възможности за риболов да се изменят неколкократно по време на периода, за който са 

в сила. 

• Съгласуваност с действащите разпоредби в тази област на политиката 

Предложените мерки са разработени в съответствие с целите и правилата на общата 

политика в областта на рибарството (ОПОР) и са съгласувани с политиката на Съюза за 

устойчиво развитие. 

• Съгласуваност с политиките на Съюза в други области 

Предложените мерки са съгласувани с политиките на Съюза в други области, по-

специално в областта на околната среда. 

2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ, СУБСИДИАРНОСТ И ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ 

• Правно основание 

Правното основание на настоящото предложение е член 43, параграф 3 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз.  

Ангажиментите на Съюза към устойчивата експлоатация на живите водни ресурси 

произтичат от задълженията съгласно член 2 от новия Основен регламент за ОПОР. 

• Субсидиарност (при неизключителна компетентност)  

Предложението попада в обхвата на изключителната компетентност на Съюза в 

съответствие с член 3, параграф 1, буква г) от Договора. Следователно принципът на 

субсидиарност не се прилага. 

• Пропорционалност 

Предложението е в съответствие с принципа на пропорционалност, тъй като ОПОР е 

обща политика. Съгласно член 43, параграф 3 от Договора мерките за определянето и 

разпределянето на възможностите за риболов се приемат от Съвета. 

• Избор на правен акт 

Предложен правен акт: регламент.  

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Последващи оценки/Проверки за годност на съществуващото 

законодателство 

Не се прилага 
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• Консултации със заинтересованите страни 

В предложението е взета предвид обратната информация от заинтересованите страни, 

консултативните съвети, националните администрации, рибарските и 

неправителствените организации.  

• Събиране и използване на експертни становища 

Предложението се основава на научните становища на Международния съвет за 

изследване на морето (ICES) и на Научния, технически и икономически комитет по 

рибарство (НТИКР). 

• Оценка на въздействието 

Обхватът на Регламента относно възможностите за риболов е определен в член 43, 

параграф 3 от Договора. 

• Регулаторна пригодност и опростяване 

Не се прилага. 

• Основни права 

Не се прилага. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Предложените мерки няма да имат отражение върху бюджета. 

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

• Подробно разяснение на конкретните разпоредби на предложението 

Целта на предложението е Регламент (ЕС) 2017/127 да бъде изменен, както е указано 

по-долу. 

Пясъчницата е вид с кратък живот, за който научното становище се предоставя през 

втората половина на февруари, докато риболовът започва още през месец април. Във 

връзка с този вид в Регламент (ЕС) 2017/127 на Съвета е определен нулев общ 

допустим улов (ОДУ). Той следва да бъде изменен в съответствие с най-актуалното 

научно становище на ICES. 

Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC) прие мерки по 

отношение на жълтоперия тунец, големоокия тон и ивичестия тон в зоната на действие 

на Конвенцията IATTC. Тези мерки следва да се въведат в правото на Съюза. 

В съответствие с процедурата, предвидена в Спогодбата за партньорство в областта на 

рибарството с Гренландия и протокола към нея, Съвместният комитет определи 

равнището на възможностите за риболов на мойва в гренландски води за 2017 г. 

Съответно е необходимо тези възможности за риболов да бъдат включени в настоящия 

регламент. 

На петото си годишно заседание през 2017 г. Регионалната организация за управление 

на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) определи възможностите за 

риболов, състоящи се от ОДУ по отношение на сафрида. Този ОДУ следва да бъде 

включен в регламента. 
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След проведените консултации с Фарьорските острови бе решено да се увеличи броят 

на разрешенията за риболовните кораби, извършващи улов на скумрия — както за 

корабите на Съюза, извършващи риболов във фарьорски води, така и за фарьорските 

кораби, извършващи риболов във водите на Съюза. 

С цел да се гарантира правилното отчитане на улова е необходимо да бъдат изменени 

някои кодове за отчитане. 



BG 5   BG 

2017/0054 (NLE) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 по отношение на някои възможности за 

риболов 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, 

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално 

член 43, параграф 3 от него, 

като взе предвид предложението на Европейската комисия, 

като има предвид, че: 

(1) С Регламент (ЕС) 2017/127 на Съвета се определят възможностите за риболов за 

2017 г. на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във 

водите на Съюза и за корабите на Съюза в някои води извън Съюза. 

(2) На своето 91-во (извънредно) годишно заседание, проведено на 7—10 февруари 

2017 г., Междуамериканската комисия за тропическа риба тон (IATTC) прие 

мерки по отношение на жълтоперия тунец, големоокия тон и ивичестия тон в 

зоната на действие на Конвенцията IATTC. Тези мерки следва да се въведат в 

правото на Съюза. 

(3) В Регламент (ЕС) 2017/127 е определен нулев общ допустим улов (ОДУ) по 

отношение на пясъчницата. Пясъчницата е вид с кратък живот, за който 

научното становище се предоставя през втората половина на февруари, докато 

риболовът започва още през месец април. Ограниченията на улова по отношение 

на този вид следва да бъдат изменени в съответствие с най-актуалното научно 

становище на ICES от 23 февруари 2017 г. 

(4) В съответствие с процедурата, предвидена в Спогодбата за партньорство в 

областта на рибарството с Гренландия и протокола към нея, Съвместният 

комитет определи равнището на възможностите за риболов на мойва в 

гренландски води за 2017 г. Съответно е необходимо тези възможности за 

риболов да бъдат включени в настоящия регламент. 

(5) На петото си годишно заседание, проведено на 18—22 януари 2017 г., 

Регионалната организация за управление на рибарството в южната част на Тихия 

океан (SPRFMO) определи ОДУ по отношение на сафрида. Тази мярка следва да 

се въведе в правото на Съюза. 

(6) След проведените с Фарьорските острови консултации относно риболовните 

права бе договорено увеличаване на броя на разрешенията за корабите на Съюза, 

извършващи улов на скумрия във фарьорски води, и за фарьорските кораби, 

извършващи такъв улов във водите на Съюза. Броят на разрешенията следва да 

бъде съответно изменен. 

(7) С цел да се осигури точното отчитане на улова следва да се изменят някои 

кодове за отчитане, като е необходима и корекция на някои позовавания. 
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(8) Предвидените в Регламент (ЕС) 2017/127 ограничения на улова се прилагат от 1 

януари 2017 г. Поради това разпоредбите на настоящия регламент, засягащи 

ограниченията на улова, следва също да се прилагат от посочената дата. Това 

обратно действие не засяга принципите на правната сигурност и защитата на 

оправданите правни очаквания, тъй като съответните възможности за риболов 

все още не са изчерпани, 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

Изменения на Регламент (ЕС) 2017/127 

1. В член 12, параграф 1 буква х) се заменя със следното: 

„х) черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) във водите на Съюза от 

подзони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X и XII на ICES, с изключение на 

програмите за избягване на прилова, както е посочено в приложение IA;“. 

2. В член 27 след параграф 2 се вмъква следният параграф: 

„Държавите членки въвеждат забрана за риболова, извършван от корабите с 

мрежи гъргър, плаващи под тяхно знаме и използващи УПР, когато бъде 

достигнато ограничението на улова, определено за съответния риболов.“ 

3. В член 41, параграф 1 буква п) се заменя със следното: 

„п) черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) във водите на Съюза от 

подзони I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X и XII на ICES;“. 

4. Приложения IA, IБ, IГ, IД, IЙ, IIГ, III и VIII към Регламент (ЕС) 2017/127 се 

изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент. 

Член 2 

Настоящият регламент влиза в сила в деня след деня на публикуването му в Официален 

вестник на Европейския съюз. 

Той се прилага от 1 януари 2017 г. 

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички 

държави членки. 

Съставено в Брюксел на  година. 

 За Съвета 

 Председател 
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