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ОБОБЩЕНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

за предложението за регламент на Съвета относно опазването на рибните ресурси 
посредством технически мерки 

Оценката на въздействието се отнася за проектопредложение за регламент относно 
опазването на рибните ресурси посредством технически мерки в Атлантическия океан 
и Северно море. 

Предложението за нов регламент относно технически мерки за опазване в 
Атлантическия океан и Северно море бе определено в Плана за действие на Комисията 
2006—2008 г. за опростяване на законодателството на общата политика в областта на 
рибарството (ОПР)1 като основен тест за опростяване. Предложението представлява 
също част от Постоянната програма на Комисията за опростяване. 

Като признава, че законодателството за техническите мерки за Атлантическия океан и 
Северно море се е превърнало в твърде сложно и трудно за тълкуване, контрол и 
прилагане, Съветът прикани Комисията да предаде опростено предложение. В своите 
заключения за насърчаване на по-природосъобразни риболовни методи, Съветът също 
препоръча локализиран подход, където мерките са пригодени към регионалните 
условия, ако е уместно. 

Ключова цел на новопредложения регламент е опростяването. Специфичните 
оперативни цели са, както следва: 

• включване на всички преразгледани условия и изменения в обширен пакет 
технически мерки, които са лесни за разбиране, контрол и осъществяване; 

• установяване на баланс между мерките, които са общоприложими във 
всички райони и мерките, които са приложими специално на регионална 
основа в районите на Регионалните консултативни съвети (РКС). 

Обхватът на предложението е относително малък, тъй като то не променя същността на 
съответното законодателство, а само законодателния подход и следователно вероятните 
екологични, социални и икономически въздействия са скромни. Това е съразмерна 
оценка на въздействието, за която не е била учредявана управителна група между 
отделните служби. Бяха консултирани научни комитети и комитети на заинтересовани 
страни. 

Осигурени са подробности за процесите на консултация, вариантите и въздействието. 

                                                 
1 COM(2005) 647 окончателен 
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