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към 

Предложение за 

 

РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА 

 

 

за изменение на Регламент (ЕС) 2019/1838 по отношение на определени 

възможности за риболов за 2020 г. в Балтийско море и други води и за поправка и 

изменение на Регламент (ЕС) 2020/123 по отношение на определени възможности 

за риболов за 2020 г. във води на Съюза и води извън Съюза 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

Приложението към Регламент (ЕС) 2019/1838 се изменя, както следва: 

(1) Бележка под линия 2 под таблицата относно възможностите за риболов на 

треска в подучастъци 25—32 на ICES се заменя със следното: 

„В подучастъци 25 и 26 се забранява извършването на риболов по тази квота от 1 май 

до 31 август. 

Чрез дерогация от първата алинея се разрешават риболовните дейности, извършвани 

единствено с цел научни изследвания, при условие че тези изследвания се провеждат 

при пълно спазване на условията, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241. 

Чрез дерогация от първата алинея този период на забрана не се прилага за риболовните 

кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, извършващи риболов с хрилни мрежи, 

заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи, с кърмаци, парагади (с изключение на 

плаващи парагади), ръчни въдици и джиг глави или други пасивни риболовни уреди, в 

зони, в които дълбочината на водата е под 20 m според координатите на официалната 

морска карта, издадена от компетентните национални органи. Капитаните на тези 

риболовни кораби гарантират, че извършваната от тях риболовна дейност може да бъде 

проверявана по всяко време от контролните органи на държавата членка.“. 

(2) Бележка под линия 4 под таблицата относно възможностите за риболов на 

треска в подучастъци 22—24 на ICES се заменя със следното: 

„В подучастъци 22 и 23 се забранява извършването на риболов по тази квота от 1 

февруари до 31 март, а в подучастък 24 — от 1 юни до 31 юли.  

Чрез дерогация от първата алинея се разрешават риболовните дейности, извършвани 

единствено с цел научни изследвания, при условие че тези изследвания се провеждат 

при пълно спазване на условията, посочени в член 25 от Регламент (ЕС) 2019/1241. 

Чрез дерогация от първата алинея този период на забрана не се прилага за риболовните 

кораби на Съюза с обща дължина под 12 m, извършващи риболов с хрилни мрежи, 

заплитащи мрежи или тристенни хрилни мрежи, с кърмаци, парагади (с изключение на 

плаващи парагади), ръчни въдици и джиг глави или други пасивни риболовни уреди, в 

зони, в които дълбочината на водата е под 20 m според координатите на официалната 

морска карта, издадена от компетентните национални органи. Капитаните на тези 

риболовни кораби гарантират, че извършваната от тях риболовна дейност може да бъде 

проверявана по всяко време от контролните органи на държавата членка.“. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Приложения I, IА, IГ и IК към Регламент (ЕС) 2020/123 се изменят, както следва:   

(1) В приложение I сравнителната таблица на латинските и общоприетите 

наименования се изменя, така че след вписването за късоопашат калмар (Illex 

illecebrosus) се добавя вписване за ивичест тон (Katsuwonus pelamis), както 

следва: 

Katsuwonus pelamis SKJ Ивичест тон 

(2) В приложение I сравнителната таблица на латинските и общоприетите 

наименования се изменя, така че след вписването за скатоподобни (Rajiformes) 

се добавя вписване за ивичест тон (Katsuwonus pelamis), както следва: 

Ивичест тон SKJ Katsuwonus pelamis 

(3) В приложение IA таблицата относно възможностите за риболов на пясъчница 

във водите на Съюза от участъци 2a и 3a на ICES и подзона 4 на ICES се заменя 

със следното: 

Вид: Пясъчница и свързан с нея прилов Зона: Води на Съюза от 2a, 3a и 4(1) 

  Ammodytes spp.          

Дания   pm (2) Аналитичен ОДУ     

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

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

Швеция  pm (2)     

Съюз  pm      

        

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

Isle и Foula. 
  

(2) Приловът на меджид и скумрия може да бъде до 2 % от квотата (OT1/*2A3A4). Сумата от прилова на меджид и скумрия, приспаднат от квотата в 

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

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

 

Специално условие: уловът в рамките на определените по-горе квоти не може да надвишава посочените по-долу 

количества в следните зони на управление на запасите от пясъчница, определени в приложение IIГ: 

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

пясъчница 

 

  

 1r 2r(1) 3r 4 5r 6 7r 

 (SAN/234_1R) (SAN/234_2R)  (SAN/234_3R) (SAN/234_4)  (SAN/234_5R)  (SAN/234_6)  (SAN/234_7R)  

Дания pm pm pm pm pm pm pm 

Обединено 

кралство 

pm pm pm pm pm pm pm 

Германия pm pm pm pm pm pm pm 

Швеция pm pm pm pm pm pm pm 

Съюз pm pm pm pm pm pm pm 
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Общо pm pm pm pm pm pm pm 

 (1) В зона на управление 2r ОДУ може да се осъществява само като мониторингов ОДУ с асоцииран протокол за вземане на проби за риболовната дейност.  

(4) Приложение IГ — „Зона на Конвенцията ICCAT“, се изменя, както следва:  

а) Вмъква се следната таблица относно възможностите за риболов на 

ивичест тон в Атлантическия океан: 

 

Вид: Ивичест тон 

Katsuwonus pelamis 

Зона: Атлантически океан 

(SKJ/ATLANT) 

ОДУ Не се прилага 
(1)  

 

(1) 

 

 

Уловът на ивичест тон, извършен от кораби с мрежи гъргър (SKJ/* ATLPS) и кораби с парагади с обща дължина 20 m и повече (SKJ/* ATLLL), се 

докладва отделно. 

 

 

б) Таблицата относно големоокия тон в Атлантическия океан се заменя 

със следното: 

 

Вид: Големоок тон 

Thunnus obesus 

Зона: Атлантически океан 

(BET/ATLANT) 

Испания 8 055,73 
(1)(2) Аналитичен ОДУ 

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

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

Франция 4 428,60 
(1)(2) 

Португалия 3 058,33 
(1)(2) 

Съюз 15 542,66 
(1)(2) 

   

ОДУ 62 500 
(1)(2) 

(1) 

 

(2) 

Уловът на големоок тон, извършен от кораби с мрежи гъргър (BET/* ATLPS) и кораби с парагади с обща дължина 20 m и повече (BET /* ATLLL) 

се докладва отделно. 

Считано от юни 2020 г., когато уловът достигне 80 % от квотата, държавите членки са длъжни да предават данните за улова, извършен от 

посочените кораби, ежеседмично. 

 

в) Таблицата относно жълтоперия тунец в Атлантическия океан се 

заменя със следното: 

 

Вид: Жълтопер тунец 

Thunnus albacares 

Зона: Атлантически океан 

(YFT/ATLANT) 

ОДУ 110 000 
(1)(2) Аналитичен ОДУ 

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

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

(1) 

 

Уловът на жълтопер тунец, извършен от кораби с мрежи гъргър (YFT/*ATLPS) и кораби с парагади с обща дължина 20 m и повече 

(YFT/*ATLLL), се докладва отделно. 
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(2) Считано от юни 2020 г., когато уловът достигне 80 % от квотата, държавите членки са длъжни да предават данните за улова, извършен от 

посочените кораби, ежеседмично. 

 

 

(5) В приложение IК — „Зона на Споразумението SIOFA“, се добавя следната 

част:  

 „Временни защитени зони 

Atlantis Bank 

Точка  Географска ширина (южна) Географска дължина 

(източна)  

1 32° 00' 57° 00' 

2 32° 50' 57° 00' 

3 32° 50' 58° 00' 

4 32° 00' 58° 00' 

Coral 

Точка  Географска ширина (южна) Географска дължина 

(източна)  

1 41° 00' 42° 00' 

2 41° 40' 42° 00' 

3 41° 40' 44° 00' 

4 41° 00' 44° 00' 

Fools Flat 

Точка  Географска ширина (южна) Географска дължина 

(източна)  

1 31° 30' 94° 40' 

2 31° 40' 94° 40' 

3 31° 40 95° 00' 

4 31° 30' 95° 00' 

Middle of What 

Точка  Географска ширина (южна) Географска дължина 

(източна)  
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1 37° 54' 50° 23' 

2 37° 56.5' 50° 23' 

3 37° 56.5' 50° 27' 

4 37° 54' 50° 27' 

Walter’s Shoal 

Точка  Географска ширина (южна) Географска дължина 

(източна)  

1 33° 00' 43° 10' 

2 33° 20' 43° 10' 

3 33° 20' 44° 10' 

4 33° 00' 44° 10' 

“. 


