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ОБЯСНИТЕЛЕН МЕМОРАНДУМ 

1. КОНТЕКСТ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО 

• Основания и цели на предложението 

С Регламент (EС) 2019/124 на Съвета се определят възможностите за риболов през 

2019 г. на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във водите на 

Съюза, както 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 инструмент 

Предложен инструмент: регламент.  

3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ПОСЛЕДВАЩИТЕ ОЦЕНКИ, КОНСУЛТАЦИИТЕ СЪС 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ И ОЦЕНКИТЕ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО 

• Последващи оценки/проверки за пригодност на действащото 

законодателство 

Не е приложимо. 
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• Консултации със заинтересованите страни 

Както при изготвянето на предложението, така и при определянето на възможностите 

за риболов е взета предвид обратната информация, представена през годината от 

заинтересованите страни, консултативните съвети, националните администрации, 

рибарските и неправителствените организации. 

• Събиране и използване на експертни становища 

Предложението се основава на научните становища
1
 на Международния съвет за 

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

рибарство. 

• 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 е приложимо. 

• Основни права 

Не е приложимо. 

4. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЮДЖЕТА 

Предложените мерки няма да имат отражение върху бюджета. 

5. ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ 

• Подробно разяснение на специфичните разпоредби на предложението 

Целта на предложението е Регламент (ЕС) 2019/124 да бъде изменен, както е описано 

по-долу. 

Риболовно усилие за корабите в контекста на възстановяването на някои запаси от 

мерлуза и норвежки омар в участъци 8с и 9а на ICES, с изключение на залива Кадис 

Планът за възстановяване на запасите от мерлуза и норвежки омар беше отменен с 

многогодишния план за западните води, който влезе в сила на 26 март 2019 г. 

Ограниченията на усилието, съдържащи се в приложение II към Регламента относно 

възможностите за риболов, са определени в съответствие с посочения план за 

възстановяване. Тъй като съответните запаси ще бъдат управлявани съобразно 

разпоредбите на многогодишния план за западните води чрез определяне на 

ограничения на улова в рамките на диапазоните на максималния устойчив улов, отпада 

необходимостта от по-нататъшно определяне на ограничения на риболовното усилие за 

флотовете, извършващи риболов на тези запаси. Поради това приложение II следва да 

бъде отменено. 

Меджид в Ирландско море (участък 7а на ICES) 

По искане на Комисията ICES ѝ представи актуализиран научен анализ относно 

равнището на неизбежния прилов на меджид в Ирландско море. В този анализ се 

прогнозира по-високо равнище на прилова на меджид при други целеви видове 

                                                 
1
 http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx  

http://www.ices.dk/community/advisory-process/Pages/Latest-advice.aspx
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риболов, в случай че те бъдат осъществявани в съответствие с максималния устойчив 

улов. Независимо от това в актуализираното становище отново се препоръчва уловът 

на меджид в участък 7а през 2019 г. да е нулев предвид все още неустойчивите равнища 

както на смъртността от риболов, така и на биомасата. В този контекст предложението 

на Комисията установява баланс, позволяващ увеличаване на общия допустим улов 

(ОДУ) на меджид, с цел да се предотврати налагането на преждевременна забрана на 

риболова, като същевременно се даде възможност за увеличаване на биомасата на 

репродуктивния запас. 

Норвежки омар в участък 8c на ICES 

На 28 март ICES представи становището си относно контролния улов на норвежки омар 

във функционална единица 31 от участък 8c на ICES. В съответствие с това становище 

уловът следва да е нулев, тъй като извършваното с подводни телевизионни камери 

наблюдение на числеността на запасите не е съпроводено с отстраняване на животни. 

Независимо от това, когато не е възможно наблюдение с такива камери, ICES 

препоръчва извършването на контролен улов за събиране на данни относно улова на 

норвежки омар за единица усилие във функционална единица 31 от участък 8c на ICES. 

Препоръката е уловът на норвежки омар да не надвишава 0,7 тона. Поради това 

възможностите за улов на норвежки омар следва да се изменят, така че да се предвиди 

извършването на посочения контролен улов. 

Северна скарида в участъци 3a и 4a изток на ICES 

На 28 март 2019 г. ICES представи становището си относно улова на северна скарида 

(Pandalus borealis) в участъци 3а и 4а изток на ICES (Скагерак, Категат и северната част 

на Северно море — в т. нар. „норвежка дълбоководна зона“). След консултации с 

Норвегия делът на ЕС от улова на северна скарида в Скагерак беше определен на 2010 

тона. 

Сайда в Северно море 

На 22 февруари 2019 г. ICES представи актуализирано становище относно улова на 

сайда (Pollachius virens) в подзони 4 и 6 и в участък 3a на ICES. В съответствие с това 

становище и след консултации с Норвегия ОДУ за сайда следва да бъде съответно 

изменен съобразно максималния устойчив улов. 

Цаца в Северно море 

На 12 април 2019 г. ICES представи годишното си становище относно цацата (Sprattus 

sprattus) в Северно море. Съгласно това становище уловът на цаца в Северно море през 

периода от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. не следва да надвишава XXX тона. 

Възможностите за риболов на посочения вид следва да бъдат съобразени със 

становището. 

Ограничения на риболовното усилие в района на Конвенцията ICCAT 

На своето 21-во извънредно заседание през 2018 г. Международната комисия за 

опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) прие Препоръка 18-02 за 

установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната част на 

Атлантическия океан и в Средиземно море. Този план за управление се основава на 

издадената от Постоянния комитет за изследвания и статистика препоръка за изготвяне 

на многогодишен план за управление на посочения запас през 2018 г., тъй като 

текущото състояние на запаса вече не изисква прилагане на спешните мерки, въведени 

с плана за възстановяване на червения тон (Препоръка 17-17 за изменение на 

Препоръка 14-04). В плана за управление са взети предвид особеностите на различните 
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видове уреди и риболовни техники. Поради това бяха преразгледани разпоредбите 

относно ограниченията на усилието и максималното количество в стопанствата за 

отглеждане на риба тон. 

 

2019/0117 (NLE) 

Предложение за 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) 2019/124 по отношение на определени 

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) 2019/124 на Съвета
2
 се определят възможностите за риболов за 

2019 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) Планът за възстановяване на запасите от мерлуза и норвежки омар
3
 беше 

отменен с многогодишния план за западните води
4
, който влезе в сила на 26 

март 2019 г. Ограниченията на риболовното усилие, посочени в приложение II 

към Регламент (ЕС) 2019/124 на Съвета, са определени в съответствие с 

посочения план за възстановяване. Тъй като съответните запаси ще бъдат 

управлявани съобразно разпоредбите на многогодишния план за западните води 

чрез определяне на ограничения на улова, така че да се постигне целева 

смъртност от риболов в съответствие с диапазоните на максималния устойчив 

улов, отпада необходимостта от по-нататъшно определяне на ограничения на 

риболовното усилие за флотовете, извършващи риболов на тези запаси. Поради 

това приложение II следва да бъде отменено. 

                                                 
2
 Регламент (ЕС) 2019/124 на Съвета от 30 януари 2019 г. за определяне за 2019 г. на 

възможностите за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, приложими във 

водите на Съюза и за риболовните кораби на Съюза в някои води извън Съюза (ОВ L 29, 

31.1.2019 г., стр. 1). 
3
 Регламент (ЕО) № 2166/2005 на Съвета от 20 декември 2005 г. за установяване на мерки за 

възстановяването на запасите от южен хек и норвежки омар в Кантабрийско море и западната 

част на Иберийския полуостров и за изменение на Регламент (ЕО) № 850/98 относно опазването 

на риболовните ресурси посредством технически мерки за защита на младите екземпляри 

морски организми (ОВ L 345, 28.12.2005 г., стр. 5). 
4
 Регламент (ЕС) 2019/472 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. за създаване 

на многогодишен план за запасите — обект на риболов в западните води и съседните на тях 

води, и за видовете риболов, които експлоатират тези запаси, за изменение на регламенти (ЕС) 

2016/1139 и (ЕС) 2018/973 и за отмяна на регламенти (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО) 

№ 388/2006, (ЕО) № 509/2007 и (ЕО) № 1300/2008 на Съвета (ОВ L 83, 25.3.2019 г., стр. 1). 
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(3) Международният съвет за изследване на морето (ICES) представи научно 

становище, в което се препоръчва уловът на меджид (Merlangius merlangus) в 

участък 7a на ICES (Ирландско море) да бъде на нулево равнище. Общият 

допустим улов (ОДУ) за прилова на този запас за 2019 г. се определя с цел да се 

постигне баланс между продължаването на риболова предвид потенциално 

сериозните социално-икономически последици от неговото прекъсване и 

необходимостта от постигане на добро биологично състояние на запасите, като 

се вземат предвид трудностите, които съпровождат риболовните дейности, 

насочени едновременно към всички запаси в контекста на смесен риболов при 

максимален устойчив улов. Актуализираният научен анализ на ICES относно 

състоянието на меджида (Merlangius merlangus) в участък 7a на ICES и неговия 

неизбежен прилов при други риболовни дейности се отнасяше до сценарий за 

запазване на статуквото, при който прогнозираното количество на съответния 

улов беше 1385 тона. Вследствие на този научен анализ ОДУ следва да бъде 

изменен, така че да отразява количество, при което рискът от преждевременна 

забрана на риболова ще бъде сведен до минимум, като същевременно се даде 

възможност за по-нататъшното възстановяване на биомасата на репродуктивния 

запас. Наред с това равнището на ОДУ следва да бъде такова, че да не се 

увеличава смъртността при посочения запас и да се осигуряват стимули за 

подобряване на селективността и избягване на нежелания улов. 

(4) През декември 2018 г. съответните държави членки се споразумяха да си 

сътрудничат в рамките на Групата на държавите членки с излаз на 

северозападните води и в тясно сътрудничество с Консултативния съвет за 

северозападните води, с цел да бъде изготвен многогодишен план за намаляване 

на прилова. С този план следва да се гарантира намаляването — посредством 

мерки за селективност или мерки за избягване — на прилова на въпросните пет 

запаса (включително на запаса от меджид в Ирландско море), за които ICES е 

представил становище за нулев улов. Комисията възнамерява да представи 

плана на пленарната сесия на Научния, технически и икономически комитет по 

рибарство (НТИКР), която ще се проведе през юли 2019 г., така че да се извърши 

оценка на неговата ефективност. Ако оценката на НТИКР покаже, че планът за 

намаляване на прилова няма да постигне желания резултат, изразяващ се в 

намаляване на смъртността от риболов при прилова, Комисията ще разгледа 

алтернативни мерки за намаляване на смъртността от риболов за съответните 

запаси. 

(5) Съгласно становището на ICES от 28 март уловът на норвежки омар (Nephrops 

norvegicus) във функционална единица 31 от участък 8c на ICES за периода от 1 

януари 2019 г. до 31 декември 2019 г. не следва да надвишава 0,7 тона. 

Съответно следва да се определят възможностите за риболов на норвежки омар 

във функционална единица 31 от участък 8c на ICES. 

(6) На 28 март 2019 г. ICES представи становището си относно улова на северна 

скарида (Pandalus borealis) в участъци 3а и 4а изток на ICES (Скагерак, Категат 

и северната част на Северно море — в т. нар. „норвежка дълбоководна зона“). 

Въз основа на това становище и след консултации с Норвегия беше счетено за 

целесъобразно квотата на Съюза за северна скарида в участък 3a на ICES да се 

определи на 2010 тона в съответствие с максималния устойчив улов. 

(7) На 22 февруари 2019 г. ICES представи актуализирано становище относно улова 

на сайда (Pollachius virens) в Северно море. В съответствие с това становище и 
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след консултации с Норвегия ОДУ за сайда следва да бъде съответно изменен 

съобразно максималния устойчив улов. 

(8) Съгласно становището на ICES от 12 април 2019 г. уловът на цаца (Sprattus 

sprattus) в Северно море за периода от 1 юли 2019 г. до 30 юни 2020 г. не следва 

да надвишава XXX тона. Възможностите за риболов на цаца в участък 2a на 

ICES (Норвежко море) и подзона 4 на ICES (Северно море) следва да бъдат 

съответно определени. 

(9) На своето 21-во извънредно заседание през 2018 г. Международната комисия за 

опазване на рибата тон в Атлантическия океан (ICCAT) прие Препоръка 18-02 за 

установяване на многогодишен план за управление на червения тон в източната 

част на Атлантическия океан и в Средиземно море. Този план за управление се 

основава на издадената от Постоянния комитет за изследвания и статистика 

препоръка за изготвяне на многогодишен план за управление на посочения запас 

през 2018 г., тъй като текущото състояние на запаса вече не изисква прилагане 

на спешните мерки, въведени с плана за възстановяване на червения тон 

(Препоръка 17-17 за изменение на Препоръка 14-04). В плана за управление са 

взети предвид особеностите на различните видове уреди и риболовни техники. 

Поради това е целесъобразно да се преразгледат разпоредбите относно 

ограниченията на усилието и максималното количество в стопанствата за 

отглеждане на риба тон. 

(10) Ограниченията на улова, предвидени в Регламент (ЕС) 2019/124, се прилагат от 

1 януари 2019 г. От същата дата следва съответно да се прилагат и разпоредбите 

на настоящия регламент във връзка с ограниченията на улова. Това прилагане с 

обратно действие не засяга принципите на правна сигурност и защита на 

оправданите правни очаквания, тъй като съответните възможности за риболов 

все още не са изчерпани. 

(11) Поради това Регламент (ЕС) 2019/124 следва да бъде съответно изменен, 

 

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ: 

Член 1 

 

Регламент (ЕС) 2019/124 се изменя, както следва: 

(1) в член 9 буква а) се заличава; 

(2) приложение IA към Регламент (ЕС) 2019/124 се изменя в съответствие с 

приложението към настоящия регламент; 

(3) приложение IIА се заличава; 

(4) приложение IV се изменя 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. 



 

BG 7  BG 

Той се прилага от 1 януари 2019 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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