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BILAG 

til 

Kommissionens forslag til Rådets forordning 

om ændring af forordning (EU) 2016/72 og (EU) 2015/2072 for så vidt angår visse 

fiskerimuligheder 

BILAG I 

 ÆNDRINGER AF BILAG I, IA OG IV TIL FORORDNING (EU) 2016/72 

1. I bilag I til forordning (EU) 2016/72 foretages følgende ændringer: 

a)  I den sammenlignende oversigt over henholdsvis latinske og danske 

navne affattes angivelsen for almindelig pighaj (squalus acanthias) således: 

"Squalus acanthias  DGS   Almindelig pighaj" 

b)  I den sammenlignende oversigt over henholdsvis danske og latinske 

navne affattes angivelsen for almindelig pighaj (squalus acanthias) således: 

"Almindelig pighaj  DGS   Squalus acanthias". 

2. I bilag IA til forordning (EU) 2016/72 foretages følgende ændringer: 

a)  Tabellen over fiskerimuligheder for sild i EU-farvande og 

internationale farvande i Vb, VIb og VIaN(1) affattes således: 

"Art: Sild     Område: EU-farvande og internationale farvande i Vb, 

VIb og VIaN(1) 

  Clupea harengus     (HER/5B6ANB)   

Tyskland    389 (2) Analytisk TAC     

Frankrig   74 (2)     

Irland   526 (2)     

Nederlandene  389 (2)     

Det Forenede Kongerige 2 102 (2)     

Unionen  3 480 (2)     

        
TAC  3 480      
(1) Vedrører sildebestanden i den del af ICES-afsnit VIa, der ligger øst for 7ºV og nord for 55ºN eller vest for 7ºV og nord for 56ºN, med undtagelse af Clyde.  

(2) Det er forbudt at fiske efter sild i den del af ICES-områderne, der er omfattet af denne TAC, og som ligger mellem 56°N og 57°30′N, med undtagelse af et område på 

6 sømil målt fra basislinjen for Det Forenede Kongeriges territorialfarvand." 

b)  Tabellen over fiskerimuligheder for sild i VIaS(1), VIIb og VIIc 

affattes således: 

"Art: Sild     Område: VIaS(1), VIIb og VIIc   

  Clupea harengus     (HER/6AS7BC)   

Irland   1 236   Analytisk TAC     

Nederlandene  124  Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

Unionen  1 360  Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 
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TAC  1 360      
(1) Vedrører sildebestanden i VIa syd for 56°00′N og vest for 07°00′V."     

        

c) Tabellen over fiskerimuligheder for dybvandsreje i IIIa affattes således: 

"Art: Dybvandsreje   Område: IIIa     

  Pandalus 

borealis 

      (PRA/03A.)     

Danmark   3 813  Analytisk TAC     

Sverige  2 054  Artikel 7, stk. 2, i denne forordning 

anvendes. 
 

Unionen  5 867      

        
TAC  10 987"      

                

d) Tabellen over fiskerimuligheder for dybvandsreje i norske farvande syd 

for 62ºN affattes således: 

"Art: Dybvandsreje   Område: Norske farvande syd for 62°N 

  Pandalus 

borealis 

      (PRA/04-N.)   

Danmark    357  Analytisk TAC     

Sverige   155 (1) Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

Unionen   512  Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

        
TAC  Ikke 

relevant 
     

(1) Bifangster af torsk, kuller, lubbe, hvilling og sej skal fratrækkes kvoterne for disse arter."   

        

e) Tabellen over fiskerimuligheder for almindelig tunge i VIIa affattes 

således: 

"Art: Almindelig tunge   Område: VIIa     

  Solea solea       (SOL/07A.)     

Belgien    20 (1) Analytisk TAC     

Frankrig   0 (1) Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

Irland   5 (1) Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

Nederlandene  6 (1)     

Det Forenede Kongerige  9 (1)     

Unionen   40 (1)     

        
TAC   40 (1)(2)     
(1) Kun for bifangster. Direkte fiskeri er ikke tilladt under denne kvote.   
(2) Ud over denne TAC kan de medlemsstater, der har en kvote for tunge i VIIa efter indbyrdes aftale beslutte at tildele i alt syv ton til et eller flere fartøjer, der udfører det 

videnskabelige fiskeri, som STECF foretager en vurdering af med henblik på at forbedre de videnskabelige oplysninger om denne bestand (SOL/*07A.). De berørte 

medlemsstater skal meddele Kommissionen navnet/navnene på fartøjet/fartøjerne, før de giver tilladelse til landinger." 
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f) Tabellen over fiskerimuligheder for almindelig pighaj i EU-farvande i 

IIIa affattes således: 

"Art: Almindelig pighaj   Område: EU-farvande i IIIa   

  Squalus acanthias     (DGS/03A-C.)   

Danmark    0 (1) Analytisk TAC     

Sverige   0 (1) Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

Unionen   0 (1) Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

        
TAC   0 (1)     
(1) Der må ikke fiskes efter almindelig pighaj i de områder, der er omfattet af denne TAC. Når individer af denne art fanges utilsigtet i fiskerier, hvor almindelig pighaj 

ikke er omfattet af landingsforpligtelsen, må de ikke skades, og de skal straks genudsættes. Ovenstående bestemmelser berører ikke de forbud, der er fastsat i denne 

forordnings artikel 13 og 46 for de områder, der er defineret heri." 

        

g) Tabellen over fiskerimuligheder for almindelig pighaj i EU-farvande i 

IIa og IV affattes således: 

"Art: Almindelig pighaj   Område: EU-farvande i IIa og IV 

  Squalus acanthias     (DGS/2AC4-C)   

Belgien    0 (1) Analytisk TAC     

Danmark   0 (1) Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

Tyskland   0 (1) Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

Frankrig   0 (1)     

Nederlandene  0 (1)     

Sverige   0 (1)     

Det Forenede 

Kongerige 

 0 (1)     

Unionen   0 (1)     

        
TAC   0 (1)     
(1) Der må ikke fiskes efter almindelig pighaj i de områder, der er omfattet af denne TAC. Når individer af denne art fanges utilsigtet i fiskerier, hvor almindelig pighaj 

ikke er omfattet af landingsforpligtelsen, må de ikke skades, og de skal straks genudsættes. Ovenstående bestemmelser berører ikke de forbud, der er fastsat i denne 

forordnings artikel 13 og 46 for de områder, der er defineret heri." 

        

h) Tabellen over fiskerimuligheder for almindelig pighaj i EU-farvande og 

internationale farvande i I, V, VI, VII, VIII, XII og XIV affattes således: 

"Art: Almindelig pighaj   Område: EU-farvande og internationale farvande i I, V, 

VI, VII, VIII, XII og XIV 

  Squalus acanthias     (DGS/15X14)   

Belgien   0 (1)(2) Analytisk TAC   

Tyskland   0 (1)(2) Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

Spanien   0 (1)(2) Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

Frankrig   0 (1)(2) Artikel 12, stk. 1, i denne forordning anvendes. 

Irland   0 (1)(2)     

Nederlandene  0 (1)(2)     
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Portugal   0 (1)(2)     

Det Forenede Kongerige  0 (1)(2)     

Unionen   0 (1)(2)     

        
TAC   0 (1)(2)     
(1) Der må ikke fiskes efter almindelig pighaj i de områder, der er omfattet af denne TAC. Når individer af denne art fanges utilsigtet i fiskerier, hvor almindelig pighaj 

ikke er omfattet af landingsforpligtelsen, må de ikke skades, og de skal straks genudsættes. Ovenstående bestemmelser berører ikke de forbud, der er fastsat i denne 

forordnings artikel 13 og 46 for de områder, der er defineret heri. 

(2) De fartøjer, som deltager i det program til undgåelse af bifangster, som STECF evaluerer, må undtagelsesvist lande højst to ton almindelig pighaj pr. måned.. 

Eksemplarerne skal være døde på det tidspunkt, hvor fiskeredskaberne hales om bord. De medlemsstater, der deltager i programmet til undgåelse af bifangster, skal 

sikre, at de samlede årlige landinger af pighaj på grundlag af denne undtagelse ikke overstiger de mængder, der er angivet nedenfor. De skal fremsende 

Kommissionen en liste over de fartøjer, der deltager, før de giver tilladelse til landinger. Medlemsstaterne skal udveksle oplysninger om de områder, hvor bifangster 

skal undgås.  

 Art: Almindelig pighaj Område: EU-farvande og internationale farvande i I, V, 

VI, VII, VIII, XII og XIV 

   Squalus acanthias   (DGS/*15X14)   

 Belgien   20 Analytisk TAC   

 Tyskland   4 Artikel 3 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

 Spanien   10 Artikel 4 i forordning (EF) nr. 847/96 finder ikke anvendelse. 

 Frankrig   83 Artikel 12, stk. 1, i denne forordning anvendes. 

 Irland   53     

 Nederlandene  0     

 Portugal   0     

 Det Forenede Kongerige  100     

 Unionen   270     

        
  TAC    270"         

 

 

      

 

3. Punkt 6, tabel B i Bilag IV til forordning (EU) 2016/72 affattes således: 

"Tabel B 

 

Maksimalt input af fanget vild almindelig tun (i tons) 

Spanien 5 855 

Italien 3 764 

Grækenland 785 

Cypern 2 195 

Kroatien 2 947 

Μalta 8 768 

Portugal 500 

" 

BILAG II 
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ÆNDRING AF BILAGET TIL FORORDNING (EU) 2015/2072 

I bilaget til forordning (EU) 2015/2072 foretages følgende ændringer: 

a) Tabellen over fiskerimuligheder for sild i underafsnit 28.1 affattes 

således: 
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"Art: Sild  Område: Underafsnit 28.1 

 Clupea harengus  HER/03D.RG    

Estland 16124   

Letland 18791   

    

Unionen 34915   

    

TAC 34915  Analytisk TAC"  

    

b) Tabellen over fiskerimuligheder for brisling i EU-farvande i 

underafsnit 22-32 affattes således: 
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"Art: Brisling  Område: EU-farvande i underafsnit 22-32  

 Sprattus sprattus  SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; 

SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; 

SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32. 

Danmark 19958   

Tyskland 12644   

Estland 23175   

Frankrig 10447   

Letland 27990   

Litauen 10125   

Polen 59399   

Sverige 38582   

    

Unionen 202320  Artikel 6, stk. 3, i denne forordning finder anvendelse. 

    

TAC Ikke relevant Analytisk TAC" 

 

 


