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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 
В Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета бяха установени възможностите за риболов за 
2016 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. Обикновено тези 
възможности за риболов се изменят неколкократно по време на периода, в който са в 
сила. 

• Съгласуваност със съществуващите разпоредби в тази област на 
политиката 

Предложените мерки са разработени в съответствие с целите и правилата на ОПОР и са 
съгласувани с политиката на Съюза за устойчиво развитие. 

• Съгласуваност с политиката на Съюза в други области 
Предложените мерки са съгласувани с политиката на Съюза в други области, по-
специално с политиките 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.  

Ангажиментът на Съюза към устойчивата експлоатация на живите водни ресурси 
произтича 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 Съветът приема мерки за 
определянето и разпределянето на възможностите за риболов. 

• Избор на инструмент 
Предложен инструмент: регламент.  

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИ СЪС 
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Последващи оценки/Проверки за годност на съществуващото 
законодателство 

Не се прилага 
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• Консултации със заинтересованите страни 
Предложението взема предвид обратната информация от заинтересовани страни, 
консултативни съвети, национални администрации, рибарски организации и 
неправителствени организации.  

• Събиране и използване на експертни становища 
Предложението се основава на научните становища на Международния съвет за 
изследване на морето (ICES) и на Научно-техническия и икономически комитет по 
рибарство (НТИКР). 

• Оценка на въздействието 
Обхватът на Регламента относно възможностите за риболов е ограничен от член 43, 
параграф 3 от Договора. 

• Пригодност и опростяване на законодателството 
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 предложените изменения е Регламент (ЕС) 2016/72 да бъде изменен, както е 
описано по-долу. 

Пясъчницата е вид с кратък живот, за който научното становище ще бъде предоставено 
през втората половина на февруари, а риболовът започва още през месец април. В 
Регламент (ЕС) № 2016/72 на Съвета общият допустим улов (ОДУ) бе определен като 
нулев. Поради това той следва да бъде изменен в съответствие с научните становища на 
ICES, публикувани на 22 февруари 2016 г. 

ОДУ на морски лисици във води на Съюза от зони VIa, VIb, VIIa—VIIc и VIIe—VIIk и 
VIId в приложение IA не се прилага за вълнист скат (Raja microocellata), но в 
бележките под линия в съответните таблици за възможностите за риболов се посочва, 
че уловът на този вид трябва да се отчита отделно. Тези бележки под линия следва да 
бъдат коригирани. 

Посоченият в приложение IБ код за отчитане за други видове в гренландски води 
следва да бъде коригиран, за да се позволи правилното отчитане на улова. Таблицата с 
възможностите за риболов следва да се актуализира така, че да отразява факта, че тя се 
отнася за всичкия прилов в гренландски води освен за макрурус, чийто прилов е 
обхванат от отделни таблици за възможности за риболов. 

След консултации с Норвегия Съюзът прие да прехвърли на тази държава възможности 
за риболов за 25 000 тона син меджид за сметка на арктическа треска и пикша, морска 
щука и някои други видове. Прехвърлените количества следва да се отразят в 
регламента относно възможностите за риболов. 
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В приложение IБ данните в таблицата за възможностите за риболов на атлантическа 
треска в зони I и IIb следва да бъдат коригирани, за да отразяват разпределението на 
квотите в съответствие с Решение 87/277/ЕИО на Съвета.  

В приложение IE следва да се добави код за отчитане, за да се позволи правилно 
отчитане на прилова на атлантически големоглав в подучастък В1 на SEAFO. 

На четвъртото си годишно заседание през 2016 г. Регионалната организация за 
управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) определи 
възможностите за риболов, състоящи се от общ допустим улов (ОДУ) за чилийски 
сафрид. Този ОДУ следва да бъде включен в регламента. 

В приложение VIII, броят на разрешенията за риболов за венецуелски кораби за 
риболов на снапер във водите на Френска Гвиана и максималният брой кораби, които 
могат да се намират там във всеки един момент, не са били установени. До 
актуализирането на научните становища за запаса е целесъобразно да се запази същият 
брой, както през 2015 г. 
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Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) 2016/72 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) В Регламент (ЕС) 2016/72 на Съвета бяха установени възможностите за риболов 
за 2016 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) В Регламент (ЕС) 2016/72 общият допустим улов (ОДУ) за пясъчницата бе 
определен като нулев. Пясъчницата е вид с кратък живот и научното становище 
ще бъде предоставено през втората половина на февруари, а риболовът започва 
още през месец април. Ограниченията на улова за този вид следва да бъдат 
изменени в съответствие с научните становища на ICES от 22 февруари. 

(3) Приложение IA към Регламент (ЕС) 2016/72 определя, наред с другото, ОДУ на 
морски лисици във водите на Съюза от участъци VIa, VIb, VIIa—VIIc и VIIe—
VIIk и в участък VIId и предвижда в бележките под линия към тези таблици с 
възможности за риболов уловът на дребноок скат (Raja microocellata) в тези зони 
да се отчита отделно. Тъй като ОДУ за морски лисици обаче не се прилага за 
дребноокия скат, съответните бележки под линия следва да бъдат коригирани 
съответно. 

(4) В приложение IБ към Регламент (ЕС) 2016/72 таблицата с възможностите за 
риболов в частта за прилова в гренландски води следва да бъде коригирана, за да 
се позволи правилно отчитане на този прилов. 

(5) След консултации с Норвегия Съюзът прие да прехвърли на тази държава 
възможности за риболов за 25 000 тона син меджид за сметка на арктическа 
треска и пикша, морска щука и някои други видове. Това споразумение следва 
да се отрази в правото на Съюза. 

(6) Разпределението на квотите за атлантическа треска в подзона I на ICES и 
участък IIb, установено в приложение IБ към Регламент (ЕС) 2016/72 следва да 
бъде коригирано, за да се спази разпределението на квотите, определено в 
Решение 87/277/ЕИО на Съвета. 

(7) В приложение IE към Регламент (ЕС) 2016/72 е нужно да се добави код за 
отчитане за прилова на атлантически големоглав в подучастък В1 на SEAFO. 

(8) На четвъртото си годишно заседание през 2016 г. Регионалната организация за 
управление на рибарството в южната част на Тихия океан (SPRFMO) определи 
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общ допустим улов (ОДУ) за сафрид. Тази мярка следва да се отрази в правото 
на Съюза. 

(9) Броят на разрешенията за риболов за венецуелски кораби, извършващи риболов 
на снапер във води на Френска Гвиана, както и максималният брой кораби, 
които могат да се намират там във всеки един момент, трябва да се установи в 
приложение VIII към Регламент (ЕС) 2016/72. 

(10) Поради това Регламент (ЕС) № 2016/72 следва да бъде съответно изменен. 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 
Изменения на Регламент (ЕС) 2016/72 

Приложения IА, IБ, IЕ, IЙ и VIII 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. 

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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