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ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 3.7.2017 г. 

COM(2017) 356 final 

ANNEX 1 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) 2017/127 по отношение на някои възможности за 

риболов 
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1. Приложение IА към Регламент (ЕС) 2017/127 се изменя, както следва: 

a)  таблицата за възможностите за риболов на цаца и свързания с нея прилов 

във водите на Съюза от IIа, IIIa и IV се заменя със следната таблица: 

„ 

Вид: Пясъчница и свързан с нея прилов Зона: Води на Съюза от IIa, IIIa и IV(1) 

  Ammodytes spp.          

Дания   458 552 (2) Аналитичен ОДУ     

Обединено кралство 10 024 (2) Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. 

Германия   701 (2) Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. 

Швеция  16 838 (2)     

Съюз  486 115      

        

        
ОДУ  486 115      
(1) С изключение на водите в шестмилната зона от изходните линии на Обединеното кралство при Shetland, Fair Isle и 

Foula. 
  

(2) Без да се засяга задължението за разтоварване, приловът на меджид и скумрия може да бъде до 2 % от квотата (OT1/*2A3A4). Когато държава членка 

използва тази разпоредба по отношение на прилова на видове при този риболов, тя не може да използва разпоредба за гъвкавост за отделните видове по 

отношение на прилова на тези видове. 

Специално условие: в рамките на горепосочените квоти, в следните зони за управление на запасите от пясъчница, 

определени в приложение IIГ, не може да се ловят повече от посочените по-долу количества: 

 Зона: Води на Съюза в зоните за управление на запасите от пясъчница   

  1r 2r и 3r 4 5r 6 7r  
  (SAN/234_1R

) 

(SAN/234_2R) за 2r; 

(SAN/234_3R) за 3r 

(SAN/234_4)  (SAN/234_5R

)  

(SAN/234_6)  (SAN/234_7R)  

Дания 241 443 165 965 50 979  0  165  0  
Обединено 

кралство 

5 278 3 628 1 114  0  4  0  

Германия  369  254  78  0  0  0  
Швеция 8 866 6 094 1 872  0  6  0  
Съюз 255 956 175 941 54 043  0  175  0  
               
               
Общо 255 956 175 941 54 043  0  175  0  

                

“ 

б)  таблицата за възможностите за риболов на северна скарида в IIIa се 

заменя със следното: 

„ 

Вид: Северна скарида   Зона: IIIа     

  Pandalus borealis    (PRA/03A.)     

Дания   2 506  Предпазен ОДУ     

Швеция  1 350  Прилага се член 7, параграф 2 от 

настоящия регламент. 
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Съюз  3 856      

        

ОДУ  7 221      

“ 

в)  таблицата за възможностите за риболов на северна скарида в норвежките 

води на юг от 62° с.ш. се заменя със следното: 

„ 

Вид: Северна скарида   Зона: Норвежки води на юг от 62° с.ш. 

  Pandalus borealis    (PRA/04-N.)   

Дания    211  Аналитичен ОДУ     

Швеция   123 (1) Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. 

Съюз   334  Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. 

        

ОДУ  Не се 

прилага 
     

(1) Приловът на атлантическа треска, пикша, сребриста сайда, меджид и сайда се приспада от квотата за тези видове.   

“ 

г)  таблицата за възможностите за риболов на цаца и свързания с нея прилов 

във водите на Съюза от IIа и IV се заменя със следната таблица: 

„ 

Вид: Цаца и свързан с нея прилов Зона: Води на Съюза от IIa и IV  

  Sprattus sprattus           

 До 30 юни 

2017 г. 

От 1 юли 2017 г. 

до 30 юни 2018 г. 

     

 (SPR/2AC4-C) (SPR/2AC4-E)        

Белгия  376 1 828 (1) Аналитичен ОДУ 

Дания 29 755 144 711 (1)   

Германия  376 1 828 (1)     

Франция  376 1 828 (1)     

Нидерландия  376 1 828 (1)     

Швеция 1 330 1 330 (1) (2)     

Обединено 

кралство 

1 241 6 034 (1)     

Съюз 33 830 159 387      

Норвегия  0 10 000      

Фарьорски 

острови 

 0 1 000 (3)     

        
ОДУ 33 830 170 387      
(1) Без да се засяга задължението за разтоварване, приловът на лиманда и меджид може да бъде до 2 % от квотата ((OTH/ *2AC4C) за улова до 30 
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юни 2017 г.; (OTH/* 2AC4E) за улова от 1 юли 2017 г. до 30 юни 2018 г.). Когато държава членка използва тази разпоредба по отношение на 

прилова на видове при този риболов, тя не може да използва разпоредба за гъвкавост за отделните видове по отношение на прилова на тези 

видове. 

(2) Включително пясъчница. 

(3) Може да съдържа до 4 % прилов на херинга.         

        

“ 

д) в таблицата за възможностите за риболов на цаца и свързания с нея 

прилов в IIIа, бележка под линия (1) се заменя със следното: 

„(1) Без да се засяга задължението за разтоварване, приловът на меджид и пикша може да бъде до 5 % от 

квотата (OTH/*03A.). Когато държава членка използва тази разпоредба по отношение на прилова на 

видове при този риболов, тя не може да използва разпоредба за гъвкавост за отделните видове по 

отношение на прилова на тези видове.“ 

2. В приложение IГ към Регламент (ЕС) 2017/127 таблицата за възможностите за 

риболов на риба меч в Средиземноморския басейн се заменя със следната 

таблица: 

„ 

Вид: Риба меч  Зона: Средиземно море 

 Xiphias gladius   (SWO/MED) 

Хърватия  

Кипър  

Испания  
Франция  
Гърция  

Италия  

Малта    

16  

59  

1 822,49  

127,02 

1 206,45 

3 736,26  

443,26 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

(1) 

Аналитичен ОДУ 

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. 

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. 

 

    

Съюз  7 410,48 (1) 

    

ОДУ 10 500   

(1) Риболов по тази квота може да се извършва само от 1 април 2017 г. до 31 декември 2017 г.“ 

 


