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PR_COD_1amCom

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Изменения в две колони, внесени от Парламента

Заличаванията се обозначават с получер курсив в лявата колона. 
Заместванията се обозначават с получер курсив в двете колони. Новият 
текст се обозначава с получер курсив в дясната колона.

В първия и втория ред на антетката на всяко изменение се посочва 
съответната част от текста в разглеждания проект на акт. Ако 
изменението се отнася до съществуващ акт, който проектът на акт има 
за цел да измени, антетката съдържа и трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и съответната разпоредба от 
него.

Изменения, внесени от Парламента под формата на консолидиран 
текст

Новите части от текста се посочват с получер курсив. Заличените части 
от текста се посочват със символа ▌ или се зачеркват. Заместванията се 
обозначават, като се посочва с получер курсив новият текст и се 
заличава или зачерква заместваният текст. 
По изключение не се отбелязват измененията с чисто техническо 
естество, които се нанасят от службите с оглед изготвянето на 
окончателния текст.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за 
изменение на Регламент (ЕС) 2019/833 на Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2019 г. за установяване на мерки за опазване и изпълнение, приложими в 
регулаторната зона на Организацията за риболова в северозападната част на 
Атлантическия океан
(COM(2020)0215 – C9-0157/2020 – 2020/0095(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2020)0215),

– като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла 
предложението (C9-0157/2020),

– като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

– като взе предвид член 59 от своя Правилник за дейността,

– като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A9-0220/2020),

1. приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2. приканва Комисията да се отнесе до него отново, в случай че замени своето 
предложение с друг текст или внесе или възнамерява да внесе съществени 
промени в това предложение;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение 1

Предложение за регламент
Съображение 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

(1) След приемането на Регламент 
(ЕС) 2019/833 на Европейския 

(1) След приемането на Регламент 
(ЕС) 2019/833 на Европейския 
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парламент и на Съвета2 Организацията 
за риболова в северозападната част на 
Атлантическия океан (NAFO) прие на 
41-вото си годишно събрание редица 
правно обвързващи решения за опазване 
на рибните ресурси, попадащи в нейната 
компетентност.

парламент и на Съвета2 Организацията 
за риболова в северозападната част на 
Атлантическия океан (NAFO) прие на 
41-вото си и 42-рото си годишни 
събрания, проведени през 2019 и 
2020 г., редица правно обвързващи 
решения за опазване на рибните 
ресурси, попадащи в нейната 
компетентност.

__________________ __________________
2 Регламент (ЕС) 2019/833 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2019 г. за установяване на мерки 
за опазване и изпълнение, приложими в 
регулаторната зона на Организацията за 
риболова в северозападната част на 
Атлантическия океан, за изменение на 
Регламент (ЕС) 2016/1627 и за отмяна 
на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) 
№ 1386/2007 на Съвета (ОВ L 141, 
28.5.2019 г., стр. 1).

2 Регламент (ЕС) 2019/833 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
20 май 2019 г. за установяване на мерки 
за опазване и изпълнение, приложими в 
регулаторната зона на Организацията за 
риболова в северозападната част на 
Атлантическия океан, за изменение на 
Регламент (ЕС) 2016/1627 и за отмяна 
на регламенти (ЕО) № 2115/2005 и (ЕО) 
№ 1386/2007 на Съвета (ОВ L 141, 
28.5.2019 г., стр. 1).

Обосновка

Необходимо е да се включи позоваване на заседанието през 2020 г., тъй като някои от 
взетите решения са представени от докладчика като изменения.

Изменение 2

Предложение за регламент
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

(2) Тези решения са насочени към 
договарящите страни в NAFO, но 
съдържат и задължения за операторите. 
След влизането им в сила на 2 
декември 2019 г. мерките на NAFO за 
опазване и изпълнение (МОИ) са 
задължителни за всички договарящи 
страни в NAFO. Що се отнася до Съюза, 
те трябва да бъдат включени в правото 
на Съюза, доколкото не са вече 
предвидени от него.

(2) Тези решения са насочени към 
договарящите страни в NAFO, но 
съдържат и задължения за операторите. 
Новите мерки на NAFO за опазване и 
изпълнение (МОИ), които са 
задължителни за всички договарящи 
страни в NAFO, влязоха в сила. Що се 
отнася до Съюза, те трябва да бъдат 
включени в правото на Съюза, 
доколкото не са вече предвидени от 
него.
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Обосновка

Необходимо е да се промени позоваването на влизането в сила на две различни групи 
мерки за опазване и изпълнение (МОИ) – МОИ от 2019 и от 2020 г., с които бяха 
направени промени, задължителни за всички договарящи страни по NAFO, и които 
сега се интегрират в правото на Съюза.

Изменение 3

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 3 – точка 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) „уебсайт относно наблюдението, 
контрола и надзора“ означава уебсайта 
на NAFO относно наблюдението, 
контрола и надзора, който съдържа 
информация за инспекции в морето и в 
пристанищата. Процедурата за 
предоставяне на достъп до този уебсайт 
на лица в рамките на договарящите 
страни е посочена в приложение II.XX 
към МОИ, посочено в точка 45 от 
приложението към настоящия 
регламент.“

(31) „уебсайт относно наблюдението, 
контрола и надзора“ означава уебсайта 
на NAFO относно наблюдението, 
контрола и надзора, който съдържа 
информация за инспекции в морето и в 
пристанищата. Процедурата за 
предоставяне на достъп до този уебсайт 
на лица в рамките на договарящите 
страни е посочена в приложение II.H 
към МОИ, посочено в точка 45 от 
приложението към настоящия 
регламент.

Обосновка

Позоваването на приложението за МОИ е неточно.

Изменение 4

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 6 – параграф 1 – буква e a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) В член 6, параграф 1 се вмъква 
следната буква :
„еа) забранява извършвания от 
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нейните кораби целеви риболов на 
атлантическа треска в участък 3M 
между 24,00 ч. координирано 
универсално време (UTC) на 31 
декември 2021 г. и 24,00 ч. UTC на 31 
март2021 г.;“

Обосновка

Решение, взето на заседанието на NAFO през 2020 г., което трябва да бъде включено 
в правото на Съюза.

Изменение 5

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 4 a (нова)
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(4a) Вмъква се следният член:
„Член 9a
Атлантическа треска в участък 3M
1. Следните мерки за контрол се 
прилагат за кораби с повече от 
1250 kg улов на атлантическа треска 
от участък 3M на борда:
a) корабите разтоварват или 
трансбордират своя улов на 
атлантическа треска от участък 3М 
само в пристанищата, определени в 
съответствие с член 39;
б) най-малко 48 часа преди 
очакваното време на пристигане в 
пристанището корабът или негов 
представител, действащ от негово 
име, съобщава на компетентния 
пристанищен орган очакваното време 
на пристигане, очакваното 
количество уловена атлантическа 
треска от участък 3М на борда, 
както и информация относно 
участъка или участъците, където е 
извършен уловът на всякаква друга 
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атлантическа треска, задържана на 
борда;
в) всяка държава членка извършва 
инспекция на всяко разтоварване или 
трансбордиране на атлантическа 
треска от участък 3M в нейните 
пристанища, изготвя доклад от 
инспекцията във формàта, определен 
в приложение IV.C към МОИ, посочен 
в точка 9 от приложението към 
настоящия регламент, и го изпраща 
на Комисията с копие до ЕАКР в срок 
от 12 работни дни от датата на 
извършване на инспекцията. В този 
доклад се посочва всяко нарушение на 
настоящия регламент, констатирано 
по време на пристанищната 
инспекция, като се предоставя 
подробна информация за него. В него 
се включва цялата съответна 
налична информация относно 
нарушенията, констатирани в 
морето по време на текущия рейс на 
инспектирания риболовен кораб.
2. Всяка държава членка 
инспектира корабите с по-малко от 
1250 kg улов на атлантическа треска 
от участък 3M на борда въз основа на 
управлението на риска.
3. Комисията или посочен от нея 
орган гарантира, че информацията, 
посочена в параграф 1, буква в) се 
предава без забавяне на 
изпълнителния секретар на NAFO с 
цел публикуване на уебсайта относно 
мониторинга, контрола и надзора.“

Обосновка

Решение, взето на заседанието на NAFO през 2020 г., което трябва да бъде включено 
в правото на Съюза.

Изменение 6

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 5 – буква а – подточка i
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Регламент (ЕС) 2019/833
Член 10 – точка 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) всяка държава членка изпраща 
името на всяко пристанище, което тя е 
определила за посочената цел, на 
Комисията, която на свой ред го предава 
на изпълнителния секретар на NEAFC. 
Всички последващи промени в списъка 
се считат за замяна на предишното 
пристанище и се изпращат най-малко 20 
дни преди началната дата на прилагане 
на промяната;

в) всяка държава членка изпраща 
името на всяко пристанище, което тя е 
определила за посочената цел, на 
Комисията, която на свой ред го предава 
на изпълнителния секретар на NAFO. 
Всички последващи промени в списъка 
се считат за замяна на предишното 
пристанище и се изпращат най-малко 20 
дни преди началната дата на прилагане 
на промяната;

Обосновка

Позоваването на NEAFC е неправилно и следва да бъде променено на NAFO.

Изменение 7

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 a (нова)
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7a) В член 14 се вмъква следният 
параграф:
„3a. Траулерните кораби, 
извършващи целеви риболов на 
атлантическа треска в участък 3М, 
използват сортираща решетка с цел 
намаляване на улова на по-малки 
екземпляри атлантическа треска с 
минимално разстояние между 
решетките от 55 mm. Сортиращата 
решетка се поставя в горната 
странична стена на трала преди 
торбата.“

Обосновка

Решение, взето на заседанието на NAFO през 2020 г., което трябва да бъде включено 
в правото на Съюза.
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Изменение 8

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 б (нова)
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 18 – параграф 1

Текст в сила Изменение

(7б) В член 18 параграф 1 се заменя 
със следното:

1. До 31 декември 2020 г. корабите 
нямат право да извършват дънни 
риболовни дейности в никоя от зоните, 
които са изобразени на фигура 3 от 
МОИ, посочена в точка 14 от 
приложението към настоящия 
регламент, и определени чрез свързване 
на координатите, посочени в таблица 5 
от МОИ, посочена в точка 15 от 
приложението към настоящия 
регламент, по поредния им номер и 
обратно до координата 1.“

„1. До 31 декември 2021 г. корабите 
нямат право да извършват дънни 
риболовни дейности в никоя от зоните, 
които са изобразени на фигура 3 от 
МОИ, посочена в точка 14 от 
приложението към настоящия 
регламент, и определени чрез свързване 
на координатите, посочени в таблица 5 
от МОИ, посочена в точка 15 от 
приложението към настоящия 
регламент, по поредния им номер и 
обратно до координата 1.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Обосновка

Решение, взето на заседанието на NAFO през 2020 г., което трябва да бъде включено 
в правото на Съюза.

Изменение 9

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 в (нова)
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 18 – параграф 2

Текст в сила Изменение

(7в) Член 18, параграф 2 се заменя 
със следното:

2. До 31 декември 2020 г. корабите 
нямат право да извършват дънни 

„2. До 31 декември 2021 г. корабите 
нямат право да извършват дънни 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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риболовни дейности в зоната на участък 
3O, която е изобразена на фигура 4 от 
МОИ, посочена в точка 16 от 
приложението към настоящия 
регламент, и определена чрез свързване 
на координатите, посочени в таблица 6 
от МОИ, посочена в точка 17 от 
приложението към настоящия 
регламент, по поредния им номер и 
обратно до координата 1.“

риболовни дейности в зоната на участък 
3O, която е изобразена на фигура 4 от 
МОИ, посочена в точка 16 от 
приложението към настоящия 
регламент, и определена чрез свързване 
на координатите, посочени в таблица 6 
от МОИ, посочена в точка 17 от 
приложението към настоящия 
регламент, по поредния им номер и 
обратно до координата 1.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Обосновка

Решение, взето на заседанието на NAFO през 2020 г., което трябва да бъде включено 
в правото на Съюза.

Изменение 10

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 7 г (нова)
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 18 – параграф 3

Текст в сила Изменение

(7г) Член 18, параграф 3 се заменя 
със следното:

3. До 31 декември 2020 г. корабите 
нямат право да извършват дънни 
риболовни дейности в зони 1 – 13, които 
са изобразени на фигура 5 от МОИ, 
посочена в точка 18 от приложението 
към настоящия регламент, и определени 
чрез свързване на координатите, 
посочени в таблица 7 от МОИ, посочена 
в точка 19 от приложението към 
настоящия регламент, по поредния им 
номер и обратно до координата 1.

„3. До 31 декември 2021 г. корабите 
нямат право да извършват дънни 
риболовни дейности в зони 1 – 13, които 
са изобразени на фигура 5 от МОИ, 
посочена в точка 18 от приложението 
към настоящия регламент, и определени 
чрез свързване на координатите, 
посочени в таблица 7 от МОИ, посочена 
в точка 19 от приложението към 
настоящия регламент, по поредния им 
номер и обратно до координата 1.“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833


RR\1218443BG.docx 13/20 PE657.419v02-00

BG

Обосновка

Решение, взето на заседанието на NAFO през 2020 г., което трябва да бъде включено 
в правото на Съюза.

Изменение 11

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 10 – буква в – подточка ii
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 25 – параграф 6 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Уловът се докладва на равнище видове 
под съответстващия им 3-буквен код, 
описан в приложение I.C към МОИ, 
посочено в точка 11 от приложението 
към настоящия регламент, или ако такъв 
не е посочен в приложение I.C, в 
съответствие със списъка на видовете 
ASFIS на ФАО за целите на 
статистиката на рибарството. Записва се 
и приблизителното тегло на акулите, 
уловени на всяко изтегляне или 
залагане.;

Уловът се докладва на равнище видове 
под съответстващия им 3-буквен код, 
описан в приложение I.C към МОИ, 
посочено в точка 11 от приложението 
към настоящия регламент, или ако такъв 
не е посочен в приложение I.C към 
МОИ, като се използва списъка на 
видовете ASFIS на ФАО за целите на 
статистиката на рибарството. Записва се 
и приблизителното тегло на акулите, 
уловени на всяко изтегляне или 
залагане.;

Обосновка

За последователност при позоваванията на приложенията към МОИ.

Изменение 12

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 35 – параграф 1 – буква д

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) риболов в зона със забрана за 
риболов в нарушение на член 9, 
параграф 5 и член 18;

д) риболов в зона със забрана за 
риболов в нарушение на член 9, 
параграф 5 или член 18;
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Обосновка

За последователност при позоваванията на МОИ от 2020 г.

Изменение 13

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква б а (нова)
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 35 – параграф 1 – буква ж

Текст в сила Изменение

ба) В член 35, параграф 1 буква ж) 
се заменя със следното:

ж) използване на мрежи с 
неразрешени размери на окото в 
нарушение на член 13;

ж) използване на мрежи с 
неразрешени размери на окото или 
решетката в нарушение на член 13 
или член 14;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833)

Обосновка

За последователност в решенията, взети на заседанието на NAFO през 2020 г.

Изменение 14

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 16 – буква в
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 35 – параграф 1 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) неизпращане на съобщенията, 
свързани с улова, в нарушение на член 
12, параграф 1 и член 25;

к) неизпращане на съобщенията, 
свързани с улова, в нарушение на член 
12, параграф 1 или член 25;

Обосновка

За последователност при позоваванията на МОИ от 2020 г.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1601979773580&uri=CELEX:32019R0833
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Изменение 15

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 50 – параграф 2 – буква й

Текст, предложен от Комисията Изменение

й) техническите спецификации за 
сортиращи сита, скари и заключващи 
вериги при риболова на северна 
скарида, посочени в член 14, параграф 
2;

й) техническите спецификации за 
сортиращи сита, скари и заключващи 
вериги при риболова на северна 
скарида, посочени в член 14, параграф 
2, както и техническите 
спецификации за сортиращите сита 
или прикрепени елементи, посочени в 
член 14, параграф 3 или параграф 3а;

Обосновка

За последователност в решенията, взети на заседанието на NAFO през 2020 г.

Изменение 16

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 19
Регламент (ЕС) 2019/833
Член 50 – параграф 2 – буква к

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) зоновите ограничения за дънните 
риболовни дейности, посочени в 
член 18.

к) зоновите ограничения или 
ограниченията във времето за дънните 
риболовни дейности, посочени в 
член 18.

Обосновка

За последователност в решенията, взети на заседанието на NAFO през 2020 г.

Изменение 17

Предложение за регламент
Член 1 – параграф 1 – точка 20 – буква б
Регламент (ЕС) 2019/833
Приложение – точка 45
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Текст, предложен от Комисията Изменение

(45) Приложение II.XX към МОИ, 
посочено в член 3, точка 31.

(45) Приложение II.H към МОИ, 
посочено в член 3, точка 31.

Обосновка

Позоваването на приложението за МОИ е неточно.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

(1) Съдържание на предложението

На 29 май 2020 г. Комисията представи предложение за изменение на Регламент (ЕС) 
2019/833 с цел транспониране в правото на ЕС на мерките за опазване и изпълнение 
(МОИ), приети от Организацията за риболова в северозападната част на Атлантическия 
океан (NAFO), по която Европейският съюз (ЕС) е договаряща се страна от 1979 г. насам. 
Целта на предложението е в правото на Съюза да се въведат измененията на мерките за 
опазване и изпълнение, приети от NAFO на последното ѝ годишно заседание през 2019 г. 
То включва също така и редакционните подобрения на NAFO и адаптира 
формулировката към правната уредба на ЕС. 

NAFO е регионалната организация за управление на рибарството, която отговаря за 
управлението на рибните ресурси в северозападната част на Атлантическия океан. 
Мерките на NAFO за опазване и управление се прилагат изключително към 
регулаторната зона на NAFO в открито море. Съгласно условията на Конвенцията NAFO 
нейната комисия – учредителен орган, в който членуват всички договарящи се страни, 
отговаря за приемането на мерки за опазване и изпълнение.  

Съгласно Конвенцията NAFO мерките за опазване, приети от комисията, са 
задължителни и договарящите се страни са задължени да ги прилагат. Новите мерки се 
приемат от комисията на NAFO на нейните годишни заседания под формата на решения, 
за които изпълнителният секретар впоследствие уведомява договарящите се страни. 
Съгласно член 3, параграф 5 от Договора за Европейския съюз ЕС спазва стриктно 
международното право. Това включва спазването на мерките на NAFO за опазване и 
изпълнение. 

С настоящото предложение се транспонират мерките, приети от NAFO през 2019 г., 
които влязоха в сила на 2 декември и продължават да се прилагат оттогава.

(2) Позиция на докладчика

Докладчикът приветства предложеното изменение на регламента, с което се актуализира 
правото на ЕС чрез транспониране на новите мерки на NAFO за опазване и изпълнение. 

Докладчикът би искал да изтъкне, че въпреки факта, че флотът на Съюза, на който е 
разрешено да извършва риболовна дейност в регулаторната зона на NAFO през 2020 г. е 
намален на само 47 кораба, обемът на улова е значителен, като се има предвид размерът 
на флота. Според уебсайта на NAFO корабите от пет държави членки са извършвали 
риболовни дейности в тази зона през 2019 г., като общият улов на ЕС е бил 51 076 тона. 
Португалия и Испания представляват 80% от общия улов на ЕС, т.е. съответно 44,5% 
(22 735 тона) и 35,5% (18 151 тона).

От съществено значение е да се гарантира спазването на най-добрите мерки за опазване 
на рибарството в тези води, като се има предвид особената чувствителност на някои 
целеви видове, особено тези с дълъг жизнен цикъл. Необходимо е да се въведат 
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съответни стандарти за МОИ за опазване на гренландската акула, която има най-дългата 
известна продължителност на живота от всички гръбначни видове.  

Поради това е необходимо да се гарантира прилагането на общата политика в областта 
на рибарството навсякъде от всички риболовни флотове на Съюза, независимо от тяхната 
географска зона на дейност, и преди всичко да се сведе до минимум въздействието на 
експлоатацията на ресурсите върху местообитанията, другите ресурси и другите видове. 
Докладчикът отбелязва, че риболовните дейности в зоната на конвенцията включват 
използването на тралове, които могат да увредят морското дъно и следователно 
местообитанията. Съответно докладчикът настоятелно призовава Комисията да изрази 
позицията си на заседанията на NAFO, и по-специално да гарантира, че мерките за 
опазване и управление, приети от NAFO, са в съответствие с амбициозните цели на 
ОПОР. 

И накрая, като се има предвид, че скоростта е от съществено значение по отношение на 
транспонирането на измененията на МОИ в правото на Съюза, докладчикът внесе 
редица изменения, пряко произтичащи от решенията на 42-рото годишно заседание на 
NAFO през септември 2020 г. Във връзка с това докладчикът подчертава 
необходимостта от включване на разпоредби за спиране на улова на атлантическа 
треска в участък 3М между 1 януари и 31 март 2021 г. и за въвеждане на специфични 
технически и контролни мерки за улова на атлантическа треска в този участък през 
остатъка от годината. Съответно докладчикът настоятелно призовава тези важни мерки 
да бъдат транспонирани и приложени незабавно, като по този начин се премахне 
необходимостта от допълнителни изменения на регламента, така че МОИ, приети през 
2020 г., да станат част от правото на Съюза.
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и на Съвета от 20 май 2019 г. за установяване на мерки за опазване 
и изпълнение, приложими в регулаторната зона на Организацията 
за риболова в северозападната част на Атлантическия океан
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