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COM(2018) 352 final 

ANNEX 

 

ANEXĂ 

la 

PROPUNERE DE REGULAMENT AL CONSILIULUI 

de modificare a Regulamentului (UE) 2018/120 în ceea ce privește anumite posibilități de 

pescuit 
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ANEXĂ 

1. Anexa IA la Regulamentul (UE) 2018/120 se modifică după cum urmează: 

(1) tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru cardine în zona 7 se 

înlocuiește cu următorul tabel: 

„ 

Specie:  Cardine     Zona: 7     

  Lepidorhombus spp.  

  

  (LEZ/07.)     

Belgia    333 (1)  TAC analitică     

Spania  3 693 (2) Se aplică articolul 7 alineatul (2) din prezentul 

regulament 

Franța  4 481 (2) Se aplică articolul 12 alineatul (1) din prezentul 

regulament 

Irlanda  2 038 (1)     

Regatul Unit 1 765 (1)     

Uniune  12 310      

        
TAC  12 310      
(1) 5 % din această cotă se poate utiliza în 8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/*8ABDE) pentru capturi accidentale în pescuitul direcționat de 

limbă-de-mare. 
 

(2) 25 % din această cotă se poate pescui în 8a, 8b, 8d și 8e (LEZ/*8ABDE)..    

”; 

(2) Tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru crevete nordic în zona 3a se 

înlocuiește cu următorul tabel: 

„ 

Specie: Crevete nordic   Zona: 3a     

  Pandalus borealis    (PRA/03A.) 

  

Danemarca   2 162  TAC de precauție     

Suedia  1 165  Se aplică articolul 7 alineatul (2) din 

prezentul regulament 

 

Uniune  3 327  Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică 

    Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică 

TAC  6 230      

”; 

(3) tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru șprot și capturi accidentale 

asociate în apele Uniunii din zonele 2a și 4 se înlocuiește cu următorul tabel: 

„ 

Specie: Șprot și capturi accidentale asociate Zona: Apele Uniunii din 2a și 4   

  Sprattus sprattus     (SPR/2AC4-C)     

Belgia   1 911 (1)(2) TAC analitică      
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Danemarca  155 660 (1)(2)     

Germania  1 911 (1)(2)     

Franța  1 911 (1)(2)     

Țările de Jos 1 911 (1)(2)     

Suedia  1 330 (1) (2)(3)     

Regatul Unit 1 911 (1)(2)     

Uniune  166 545 (1)     

Norvegia  10 000 (1)     

Insulele Feroe  1 000 (1)(4)     

        

TAC   177 545 (1)     

(1) Cota poate fi pescuită doar între 1 iulie 2018 și 30 iunie 2019.    

(2) Până la 2 % din cotă poate consta din capturile secundare de merlan (OTH/*2AC4C). Capturile accidentale de merlan scăzute din cotă în conformitate cu prezenta 

dispoziție și capturile accidentale de specii scăzute din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu depășesc, în total, 9 % 

din cotă. 

(3) Inclusiv uva.       

(4) Poate conține maximum 4 % capturi accidentale de hering.         

”; 

(4) în tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru hering în apele Uniunii din 

7 g, 7h, 7j și 7k, trimiterea „articolul 7 alineatul (2) din prezentul regulament” 

se elimină; 

(5) tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru merluciu norvegian și capturi 

accidentale asociate în zona 3a și în apele Uniunii din zonele 2a și 4 se 

înlocuiește cu următorul tabel: 

„ 

Specie: Merluciu norvegian și capturi accidentale 

asociate 

Zona: 3a; apele Uniunii din 2a și 4 

  Trisopterus esmarki     (NOP/2A3A4.)   

Danemarca  85 186 (1) TAC analitică   

Germania   16 (1) (2) Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică 

Țările de Jos  63 (1) (2) Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică 

Uniune  85 265 (1) (3)     

Norvegi

a 

 15 000 (4)     

Insulele Feroe 6 000 (5)     

        

TAC  nu se aplică      

(1) Până la 5 % din cotă poate consta din capturi accidentale de eglefin și merlan (OT2/*2A3A4). Capturile accidentale de eglefin și merlan scăzute din cotă în 

conformitate cu prezenta dispoziție și capturile accidentale de specii scăzute din cotă în temeiul articolului 15 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 nu 

depășesc, în total, 9 % din cotă. 

(2) Cota poate fi pescuită exclusiv în apele Uniunii din zonele ICES 2a, 3a și 4.    

(3) Cota Uniunii se poate pescui doar în perioada 1 noiembrie 2017-31 octombrie 2018.   

(4) Se utilizează o sită de sortare.      

(5) Se utilizează o sită de sortare. Include maximum 15 % capturi accidentale inevitabile (NOP/*2A3A4), se deduce din această cotă. 



 

RO 4  RO 

        

”; 

(6) tabelul referitor la posibilitățile de pescuit pentru langustină în zona 8c se 

înlocuiește cu următorul tabel: 

„ 

Specie: Langustină   Zona: 8c     

  Nephrops norvegicus   (NEP/08C.)     

Spania    2 (1) TAC de precauție     

Franța   0      

Uniune   2 (1)     

        

TAC   2 (1)     

(1)  Exclusiv pentru capturi efectuate ca parte a unui pescuit de specii santinelă pentru a colecta date privind capturile pe unitatea de efort (CPUE) în unitatea funcțională 25 

pe parcursul a cinci ieșiri pe lună în august și septembrie cu nave care transportă observatori la bord. 

”; 

2. În anexa IJ la Regulamentul (UE) nr. 2018/120, tabelul referitor la posibilitățile de 

pescuit pentru stavrid în zona Convenției SPRFMO se înlocuiește cu următorul tabel: 

„ 

Specie: Stavrid Zona: zona Convenției SPRFMO 

  Trachurus murphyi   (CJM/SPRFMO) 

Germania  8 849,28 

 

TAC analitică 

Țările de Jos  9 591,70 

 

Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică 

Lituania  6 157,56 

 

Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică 

Polonia  10 587,46 

 
  

Uniune  35 186 

  
 

 
 

 
  

TAC Nu se aplică 

 
            

”. 


