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ANEXĂ 

1. În anexa IA la Regulamentul (UE) 2019/124, tabelul privind posibilitățile de pescuit 

pentru uvă în apele Uniunii din diviziunile ICES 2a și 3a și în subzona ICES 4 se 

înlocuiește cu următorul text: 

„ 

Specie: Uvă și capturi accidentale asociate Zona: apele Uniunii din 2a, 3a și 4(1) 

  Ammodytes spp.          

Danemarca   pm (2) TAC analitică     

Regatul Unit pm (2) Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică 

Germania   pm (2) Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 nu se aplică 

Suedia  pm (2)     

Uniunea  pm      

        

        
TAC  pm      
(1) Cu excepția apelor situate în limita a șase mile marine de la liniile de bază ale Regatului Unit la Shetland, Fair Isle 

și Foula. 
  

(2) Până la 2 % din cotă poate fi reprezentată de capturi accidentale de merlan și macrou (OT1/*2A3A4). Capturile accidentale de merlan și macrou 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.  

 

Condiție specială: în limitele cotelor menționate anterior, în următoarele zone de gestionare a uvei, definite în anexa IID, nu 

pot fi capturate cantități mai mari decât cele indicate mai jos: 

 Zona: Apele Uniunii din zonele de gestionare a speciilor de țipar 

 

  

 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)  

Danemarca pm pm pm pm pm pm pm 

Regatul Unit pm pm pm pm pm pm pm 

Germania pm pm pm pm pm pm pm 

Suedia pm pm pm pm pm pm pm 

Uniunea pm pm pm pm pm pm pm 

                

                

Total pm pm pm pm pm pm pm 

 (1) În zona de gestionare 2r, TAC se poate pescui numai ca TAC de monitorizare, cu un protocol asociat de prelevare a probelor pentru respectivul pescuit  

”. 

2. Anexa IH la Regulamentul (UE) 2019/124 se înlocuiește cu următorul text: 

„ANEXA IH 

ZONA CONVENȚIEI WCPFC 

Specie: Pește-spadă Zona: Zona Convenției WCPFC la sud de 20° S 
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Xiphias gladius (SWO/F7120S) 

Uniunea 3 170,36  TAC de precauție 

TAC Nu se aplică  

”. 

3. Anexa VII la Regulamentul (UE) 2019/124 se înlocuiește cu următorul text: 

„ANEXA VII 

ZONA CONVENȚIEI WCPFC 

Numărul maxim de nave de pescuit din Uniune autorizate să pescuiască pește-spadă în zona 

convenției WCFPC situată la sud de 20° S 

Spania 14 

Uniunea 14 

”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


