
 

BG   BG 

 

 

 
ЕВРОПЕЙСКА 
КОМИСИЯ  

Брюксел, 29.5.2018 г. 

COM(2018) 352 final 

ANNEX 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

към 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

за изменение на Регламент (ЕС) 2018/120 по отношение на някои възможности за 

риболов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Приложение IА към Регламент (ЕС) 2018/120 се изменя, както следва: 

(1) таблицата за възможностите за риболов на мегрим в зона 7 се заменя със 

следното: 

„ 

Вид: Мегрим, видове     Зона: 7     

  Lepidorhombus spp.  

  

  (LEZ/07.)     

Белгия    333 (1) Аналитичен ОДУ     

Испания  3 693 (2) Прилага се член 7, параграф 2 от настоящия 

регламент. 

Франция  4 481 (2) Прилага се член 12, параграф 1 от настоящия 

регламент. 

Ирландия  2 038 (1)     

Обединено кралство 1 765 (1)     

Съюз  12 310      

        
ОДУ  12 310      
(1) 5 % от тази квота могат да бъдат използвани в зони 8a, 8b, 8d и 8e (LEZ/*8ABDE) за прилов при целеви риболов на 

морски език. 
 

(2) Риболовът по 25 % от тази квота може да се извършва в зони 8a, 8b, 8d и 8e 

(LEZ/*8ABDE). 
   

“; 

(2) таблицата за възможностите за риболов на северна скарида в зона 3a се 

заменя със следното: 

„ 

Вид: Северна скарида   Зона: 3a     

  Pandalus borealis    (PRA/03A.) 

  

Дания   2 162  Предпазен ОДУ     

Швеция  1 165  Прилага се член 7, параграф 2 от 

настоящия регламент. 

 

Съюз  3 327  Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. 

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

ОДУ  6 230      

“; 

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

във водите на Съюза от зони 2а и 4 се заменя със следното: 

„ 

Вид: Цаца и свързания с нея прилов Зона: Води на Съюза от 2a и 4   

  Sprattus sprattus     (SPR/2AC4-C)     
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Белгия   1 911 (1)(2) Аналитичен 

ОДУ 

     

Дания  155 660 (1)(2)     

Германия  1 911 (1)(2)     

Франция  1 911 (1)(2)     

Нидерландия 1 911 (1)(2)     

Швеция  1 330 (1)(2)(3)     

Обединено кралство 1 911 (1)(2)     

Съюз  166 545 (1)     

Норвегия  10 000 (1)     

Фарьорски острови  1 000 (1)(4)     

        

ОДУ   177 545 (1)     

(1) Улов по тази квота може да се извършва само от 1 юли 2018 г. до 30 юни 

2019 г. 

   

(2) Приловът на меджид може да бъде до 2 % от квотата (OTH/ *2AC4C). Сумата от прилова на меджид, отчетен спрямо квотата в съответствие с 

настоящата разпоредба, и от прилова на видове, отчетен спрямо квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 1380/2013, не може 

да надхвърля 9 % от квотата. 

(3) Включително 

пясъчница. 

      

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

“; 

(4) в таблицата за възможностите за риболов на херинга във водите на Съюза 

от зони 7g, 7h, 7j и 7k препратката „Прилага се член 7, параграф 2 от 

настоящия регламент.“ се заличава; 

(5) таблицата за възможностите за риболов на норвежки паут и свързания с 

него прилов в зона 3а и във водите на Съюза от зони 2а и 4 се заменя със 

следното: 

„ 

Вид: Норвежки паут и свързания с него 

прилов 

Зона: 3a; води на Съюза от 2a и 4 

  Trisopterus esmarki     (NOP/2A3A4.)   

Дания  85 186 (1) Аналитичен ОДУ   

Германия   16 (1) (2) Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. 

Нидерландия  63 (1) (2) Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага. 

Съюз  85 265 (1) (3)     

Норвеги

я 

 15 000 (4)     

Фарьорски острови 6 000 (5)     

        

ОДУ  Не се прилага      

(1) Приловът на пикша и меджид може да бъде до 5 % от квотата (OT2/*2A3A4). Сумата от прилова на пикша и меджид, отчетен спрямо квотата в 

съответствие с настоящата разпоредба, и от прилова на видове, отчетен спрямо квотата в съответствие с член 15, параграф 8 от Регламент (ЕС) № 

1380/2013, не може да надхвърля 9 % от квотата. 

(2) Риболов по тази квота може да се извършва само във водите на Съюза от зони 2a, 

3a и 4 на ICES. 
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(3) Риболов по квотата на Съюза може да се извършва само от 1 ноември 2017 г. до 31 октомври 2018 г.   

(4) Използват се сортиращи решетки.      

(5) Използват се сортиращи решетки. Включва максимум 15 % неизбежен прилов (NOP/*2A3A4), който се приспада от тази квота. 

        

“; 

(6) таблицата за възможностите за риболов на норвежки омар в зона 8c се 

заменя със следното: 

„ 

Вид: Норвежки омар   Зона: 8c     

  Nephrops norvegicus   (NEP/08C.)     

Испания    2 (1) Предпазен ОДУ     

Франци

я 

  0      

Съюз   2 (1)     

        

ОДУ   2 (1)     

(1) Изключително за улов, извършван в рамките на контролен улов за събиране на данни относно улова за единица усилие във функционална единица 25 в 

продължение на пет месечни курса през август и септември, с кораби, на които се намират наблюдатели. 

“; 

2. В приложение IЙ към Регламент (ЕС) 2018/120 таблицата за възможностите за 

риболов на чилийски сафрид в зоната на Конвенцията SPRFMO се заменя със 

следното: 

„ 

Вид: Чилийски сафрид Зона: Зона на Конвенцията SPRFMO 

  Trachurus murphyi   (CJM/SPRFMO) 

Германия  8 849,28 

 

Аналитичен ОДУ 

Нидерландия  9 591,70 

 

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

Литва  6 157,56 

 

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

Полша  10 587,46 

 
  

Съюз  35 186 

  
 

 
 

 
  

ОДУ Не се прилага 

 
            

“. 


