
ПОПРАВКИ 

Поправка на Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 година за създаване на дългосрочен 
план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси, и за отмяна 

на Регламент (ЕО) № 423/2004 

(Официален вестник на Европейския съюз L 348 от 24 декември 2008 г.) 

1. На страница 24 в член 12 параграф 4: 

вместо: „4. По отношение на сборните групи за риболовно усилие, при които процентът на сбора от уловите, 
изчислен съгласно параграф 3, буква б), …“ 

да се чете: „4. По отношение на сборните групи за риболовно усилие, при които процентът на сбора от уловите, 
изчислен съгласно параграф 3, буква г), …“ 

2. На страница 28 в член 28, параграф 1 второто изречение: 

вместо: „(…). Когато атлантическата треска бъде разтоварена за първи път в едно от указаните в член 24 
пристанища, …“ 

да се чете: „(…). Когато атлантическата треска бъде разтоварена за първи път в едно от указаните в член 25 
пристанища, …“ 

3. На страница 28 член 29: 

вместо: „Член 29 

Конкретни програми за контрол 

Чрез дерогация от разпоредбите на член 34в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 конкретните 
програми за контрол на съответните запаси атлантическа треска могат да продължават повече от две 
години, считано от влизането им сила.“ 

да се чете: „Член 29 

Конкретни програми за контрол и проверка 

Чрез дерогация от разпоредбите на член 34в, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2847/93 конкретните 
програми за контрол и проверка на съответните запаси атлантическа треска могат да продължават повече 
от две години, считано от влизането им сила.“ 

4. На страница 29 член 35: 

вместо: „Регламент (ЕО) № 423/2004 се отменя.“ 

да се чете: „Регламент (ЕО) № 423/2004 се отменя. Позоваванията на разпоредбите на Регламент (ЕО) № 423/2004 
се считат за позовавания на разпоредбите на настоящия регламент.“ 

5. На страница 30 в приложение I, точка 2, буква б), подточка ii) вторият ред: 

вместо: „зона IV на ICES и водите на Общността, попадащи в зона IIa на ICES;“ 

да се чете: „зона IV на ICES и водите на ЕО, попадащи в зона IIa на ICES;“ 

6. На страница 30 в приложение I, точка 2 буква г): 

вместо: „г) зона VIа на ICES.“ 

да се чете: „г) зона VIа на ICES и водите на ЕО, попадащи в зона Vб на ICES.“
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