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Предложение за регламент 

Съображение 7 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Техническите мерки следва да 

допринесат за постигане на целите на 

ОПОР за риболов на нивото на 

максимално устойчив улов, намаляване 

на нежелания улов и премахване на 

изхвърлянето на улов, както и за 

постигането на добро екологично 

състояние, както е посочено в 

Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета 18. 

(7) Техническите мерки следва да 

допринесат за постигане на целите на 

ОПОР, така че да се възстановят 

подлежащите на улов видове до 

равнища над тези, които могат да 

произведат максимално устойчив улов, 

намаляване на нежелания улов и 

премахване на изхвърлянето на улов, 

както и за постигането на добро 

екологично състояние, както е посочено 

в Директива 2008/56/ЕО на Европейския 

парламент и на Съвета 18. 

_________________ _________________ 

18 Директива 2008/56/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 

действие на Общността в областта на 

политиката за морска среда (ОВ L 164, 

25.6.2008 г., стр.19). 

18 Директива 2008/56/ЕО на 

Европейския парламент и на Съвета от 

17 юни 2008 г. за създаване на рамка за 

действие на Общността в областта на 

политиката за морска среда (ОВ L 164, 

25.6.2008 г., стр.19). 
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Предложение за регламент 

Член 3 – параграф 2 – буква г a (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 гa) гарантират, че са изпълнени 

критериите, описани в качествени 

показатели 1, 3, 4 и 6 от Решение 

2010/477/ЕО на Комисията. 
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Предложение за регламент 

Член 4 – параграф 1 – буква а 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

а) да се гарантира, че уловът на 

морски видове под минималния 

референтен размер за опазване не 

надхвърля 5 % от обема, в 

съответствие с член 2, параграф 2 и с 

член 15 от Регламент (ЕС) № 

1380/2013; 

а) степента, до която уловът на 

морски видове под минималния 

референтен размер за опазване 

намалява постепенно до нива с 50 % 

под настоящите равнища за основни 

риболовни дейности, както са 

установени от процедурата в 
параграф 1а, в срок от пет години от 

датата на публикуване на настоящия 

регламент. 
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Член 7 – параграф 1 – алинея 1 (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Независимо от разпоредбите на член 

2, настоящият член се прилага за 

международни води и води на трети 

държави. 
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Предложение за регламент 

Член 22 – параграф 1 – алинея 1 (нова) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато държавите членки не 

представят съвместни препоръки, 

Комисията се оправомощава да 

приема делегирани актове за 

изменение или установяване на 

минималните референтни размери за 

опазване, посочени в част А от 

приложения V – X, когато е 

необходимо, за да се осигури 

защитата на младите екземпляри 

морски видове. 
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Предложение за регламент 

Член 25 – параграф 1 а (нов) 

 
Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Когато държавите членки не 

представят съвместни препоръки, на 

Комисията се предоставя 

правомощието да приема делегирани 

актове, за да се даде възможност за 

използване на мерките за опазване на 

природата, изброени по-горе, за 

защита на уязвимите видове и 

местообитания. 

Or. en 

 


