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ANNEXES 1 to 3 

  

ПРИЛОЖЕНИЯ 

1—3  

към 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  

за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (EО) № 1967/2006, 
(ЕО) 1098/2007, (EО) № 254/2002, (EО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета по отношение на задължението 

за разтоварване на сушата 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1—3  

към 

РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА  

за изменение на регламенти (ЕО) № 850/98, (ЕО) № 2187/2005, (EО) № 1967/2006, 
(ЕО) 1098/2007, (EО) № 254/2002, (EО) № 2347/2002 и (EО) № 1224/2009 на Съвета и 
за отмяна на Регламент (ЕО) № 1434/98 на Съвета по отношение на задължението 

за разтоварване на сушата 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
Приложенията към Регламент (ЕО) № 850/98 се изменят, както следва: 

1. приложение XII се заменя със следното: 

„ПРИЛОЖЕНИЕ XII 
МИНИМАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗМЕРИ ЗА ОПАЗВАНЕ ЗА РЕГИОНИ 1—5 И 

РЕГИОН 9 

Минимален референтен размер за опазване Вид 

Региони 1—5, с изключение на 
Скагерак / Категат 

Скагерак и Категат Регион 
9 

Атлантическа треска (Gadus 
morhua) 

35 cm 30 cm - 

Пикша (Melanogrammus 
aeglefinus) 

30 cm 27 cm - 

Сайда (Pollachius virens) 35 cm 30 cm - 

Сребриста сайда (Pollachius 
pollachius) 

30 cm - - 

Мерлуза (Merluccius 
merluccius) 

27 cm 30 cm - 

Мегрим (Lepidorhombus 
spp.) 

20 cm 25 cm - 

Морски език (Solea spp.) 24 cm 24 cm - 

Морска писия (Pleuronectes 
platessa) 

27 cm 27 cm - 

Меджид (Merlangius 
merlangus) 

27 cm 23 cm - 

Молва (Molva molva) 63 cm - - 
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Синя молва (Molva 
dipterygia) 

70 cm - - 

Норвежки омар (Nephrops 
norvegicus) 

Опашки от норвежки омар 

Обща дължина 85 mm, дължина на 
черупката 25 mm1 

46 mm2 

Обща дължина 130 mm, 
дължина на черупката 

40 mm 

- 

Скумрия (Scomber spp.) 20 cm3 20 cm4 - 

Херинга (Clupea harengus) 20 cm 18 cm - 

Сафрид (Trachurus spp.) 15 cm5 15 cm - 

Хамсия (Engraulis 
encrasicolus) 

12 cm или 90 екземпляра/kg6 - - 

Лаврак (Dicentrarchus 
labrax) 

36 cm - - 

Сардина (Sardina pilchardus) 11 cm - - 

Омар (Homarus gammarus) 87 mm7 - - 

Морски паяк (Maia 
squinado) 

120 mm - - 

Кралска мида (Сhlamys spp.) 40 mm - - 

Ядлива черна морска мида 
(Ruditapes decussatus) 

40 mm - - 

Черупкови (Venerupis 
pullastra) 

38 mm - - 

Японска мида (Venerupis 
philippinarum) 

35 mm - - 

Мида (Venus verrucosa) 40 mm - - 

Твърда мида (Callista chione) 6 cm - - 

Режеща мида (Ensis spp.) 10 cm - - 

Крайбрежна мида (Spisula 
solida) 

25 mm - - 

Пясъчни миди (Donax spp.) 25 mm - - 

Бобова мида (Pharus 
legumen) 

65 mm - - 

Морски охлюв (Buccinum 
undatum) 

45 mm - - 

Октопод (Octopus vulgaris) 750 gr8 - - 

Лангусти (Palinurus spp.) 95 mm - - 
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Дълбоководна розова 
скарида (Parapeneus 

longirostris) 

22 mm (дължина на черупката) - - 

Морски рак (Cancer pagurus) 140 mm (региони 1 и 2 на север от 56° 
северна ширина, участъци на ICES 

VIId, e и f) 9,10 

- - 

Миди Сен Жак (Pecten 
maximus) 

100 mm11 - - 

Калкан (Psetta maxima) - - 45 cm 

1 В регион 3 и участъци VIa и VIIa на ICES се прилага като минимален референтен размер за опазване 
70 mm за общата дължина и 20 mm за дължината на черупката. 
2 В регион 3 и участъци VIa и VIIa на ICES се прилагат 37 mm като минимален референтен размер за 
опазване. 
3 В Северно море се прилагат 30 cm като минимален референтен размер за опазване. 
4 30 cm само за промишлени цели. 
5 Не се прилага минимален референтен размер за опазване за сафрид (Trachurus picturatus), уловен във 
водите около Азорските острови и под суверенитета или юрисдикцията на Португалия. 
6 В участък IXa на ICES на изток от 7° 23' 48" западна дължина се прилагат 10 cm като минимален 
референтен размер за опазване. 
7 В Скагерак и Категат се прилагат 220 cm като минимален референтен размер за опазване, а за 
дължината на черупката — 78 mm. 
8 Във водите под суверенитета или юрисдикцията на регион 5 се прилага тегло на изкормената риба от 
450 gr. 
9 В регион 2 южно от 56° северна ширина, с изключение на участъци VIId, e, f и IVb на ICES, както и в 
регион 3 се прилагат 130 cm като минимален референтен размер за опазване.  
10 В зона в участък IVb, с на ICES, ограничена от точка, разположена на 53°28′22″ с.ш., 
0°09′24″ и. д. на крайбрежието на Англия, права линия, свързваща тази точка с точка, 
разположена на 53°28′22″ с.ш., 0°22′24″ и.д., границата на 6-те мили на Обединеното 
кралство и права линия, свързваща точка, разположена на 51°54′06″ с.ш., 1°30′30″ и.д., 
с точка на крайбрежието на Англия на 51°55′48″ с.ш., 1°17′00″ и.д., се прилагат 115 cm 
като минимален референтен размер за опазване. 
11 В участъци VІIа на ICES на север от 52 30' северна ширина и VIId з се прилагат 110 mm като 
минимален референтен размер за опазване.“ 

2. Приложение ХIIа се заличава. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 
Приложенията към Регламент (ЕО) № 2187/2005 се изменят, както следва: 

1. приложение IV се заменя със следното: 

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
МИНИМАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗМЕРИ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Вид Географски район Минимален 
референтен размер 

за опазване 

Атлантическа треска 
(Gadus morhua) 

Подучастъци 22—32 38 cm 

Писия (Pleuronectes 
platessa) 

Подучастъци 22—32 23 cm 

Сьомга (Salmo salar) Подучастъци 22—30 и 32 

Подучастък 31 

60 cm 

50 cm 

Писия (Platichthys flesus) Подучастъци 22—25 

Подучастъци 26—28 

Подучастъци 29—32, на юг 
от 59°с.ш. 

23 cm 

21 cm 

18 cm 

Калкан (Psetta maxima) Подучастъци 22—32 30 cm 

Средиземноморски 
калкан (Scophthalmus 

rhombus) 

Подучастъци 22—32 30 cm 

Змиорка обикновена 
(Anguilla аnguilla) 

Подучастъци 22—32 35 cm 

Морска пъстърва (Salmo 
trutta) 

Подучастъци 22—25 и 29—
32 

Подучастъци 26—28 

40 cm 

50 cm“ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 
1. Приложение III към Регламент (ЕО) № 1967/2006 се заменя със следното: 

„ПРИЛОЖЕНИЕ III  
МИНИМАЛНИ РЕФЕРЕНТНИ РАЗМЕРИ ЗА ОПАЗВАНЕ 

Вид Минимален референтен 
размер за опазване 

Лаврак (Dicentrarchus labrax) 25 cm 

Морска каракуда (Diplodus annularis) 12 cm 

Морска хиена (Diplodus Puntazzo) 18 cm 

Ивичеста морска каракуда (Diplodus 
sargus) 

23 cm 

Обикновена морски каракуда (Diplodus 
vulgaris) 

18 cm 

Хамсия (Engraulis encrasicolus) 9 cm1 

Бодливка, червена и черна, меру – 
Групери (Epinephelus spp.) 

45 cm 

Спарид (Lithognathus mormyrus) 20 cm 

Мерлуза (Merluccius merluccius) 20 cm 

Барбунови (Mullus spp.) 11 cm 

Испански пагел (Pagellus acarne) 17 cm 

Северен пагел (Pagellus bogaraveo) 33 cm 

Каменен бибан (Polyprion americanus) 45 cm 

Средиземноморска сардина (Sardina 
pilchardus) 

11 cm2 

Скумрия (Scomber spp.) 18 cm 

Обикновен морски език (Solea vulgaris) 20 cm 

Коца (Sparus aurata) 20 cm 

Сафрид (Trachurus spp.) 15 cm 

Норвежки омар (Nephrops norvegicus) 20 mm д.ч.3 

70 mm о.д.3 

Омар (Homarus gammarus) 105 mm д.ч.3 

300 mm о.д.3 
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Лангусти (Palinuridae) 90 mm д.ч.3 

Дълбоководна розова скарида 
(Parapenaeus longirostris) 

20 mm д.ч.3 

Миди Сен Жак (Pecten jacobаeus) 10 cm 

Черупкови (Venerupis spp.) 25 mm 

Средиземноморски миди (Venus spp.) 25 mm 

1 Вместо минималния референтен размер за опазване държавите членки могат да използват и 110 
екземпляра на kg. 
2 Вместо минималния референтен размер за опазване държавите членки могат да използват и 55 
екземпляра на kg. 
3 д.ч. – дължината на черупката; о.д. – обща дължина“.  


