
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1645/2004

z dnia 20 września 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych
połowów gromadnika na wodach Grenlandii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 z dnia
19 grudnia 2003 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów
na 2004 r. i inne związane z nimi warunki dla niektórych
zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na
wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do
statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ogra-
niczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003
określa tymczasowe dopuszczalne wielkości połowów
gromadnika w strefie V, XIV (wody Grenlandii) na
2004 r.

(2) Zgodnie z Czwartym Protokołem ustalającym warunki
dotyczące rybołówstwa przewidziane w Umowie w
sprawie rybołówstwa między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą z jednej strony, a rządem Danii i autono-
micznym rządem Grenlandii z drugiej strony (2), Wspól-
nocie przysługuje 7,7 % ogólnych dopuszczalnych
połowów (TAC) gromadnika w strefach V, XIV (wody
Grenlandii), co odpowiada 70% udziału Grenlandii w
TAC.

(3) Pismem z dnia 9 lipca 2004 r. władze Grenlandii poin-
formowały Komisję, że TAC dla gromadnika na 2004 r.
ustalono na 335 000 ton. A zatem ostateczne dopusz-
czalne wielkości połowów gromadnika dla Wspólnoty w
ciągu 2004 r. należy ustalić na 25 795 ton w strefach V,
XIV (wody Grenlandii).

(4) Zmniejszenie ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC)
nie powinno prowadzić do sytuacji, w której legalnie
przeprowadzone połowy przed wejściem w życie niniej-
szego rozporządzenia podlegają potrąceniom kwot poło-
wowych zgodnie z art. 23 ust. 1 rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2847/93 (3), art. 5 rozporządzenia Rady (WE)
nr 847/96 (4) lub art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr
2371/2002 (5).

(5) W związku z powyższym rozporządzenie (WE) nr
2287/2003 powinno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IC do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003 wpro-
wadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 2

Artykułu 23 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, art. 5
rozporządzenia (WE) nr 847/96 i art. 26 rozporządzenia (WE)
nr 2371/2002 nie stosuje się w odniesieniu do połowów
gromadnika przeprowadzonych w strefach V, XIV (wody Gren-
landii) przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia,
które przewyższają kwotę połowową ustaloną w załączniku
IC do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003, zmienionego niniej-
szym rozporządzeniem.

Artykuł 3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 września 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 867/2004 (Dz.U. L 161 z 30.4.2004,
str. 144).

(2) Dz.U. L 209 z 2.8.2001, str. 2. Protokół zmieniony protokołem
(Dz.U. L 237 z 8.7.2004, str. 1).

(3) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1954/2003 (Dz.U. L 289 z
7.11.2003, str. 1).

(4) Dz.U. L 115 z 9.5.1996, str. 3.
(5) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.



ZAŁĄCZNIK

W załączniku IC do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003 wpis dotyczący gatunku gromadnika w strefach V i XIV (wody
Grenlandii) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Gromadnik
Mallotus villosus

Strefa: V, XIV (wody Grenlandii)
CAP/514/GRN

Wszystkie Państwa
Członkowskie

0 (1)

WE 25 795 (2)

TAC Nie dotyczy

(1) Dostępna wszystkim Państwom Członkowskim.
(2) Kwota ta jest przydzielona w całości Wyspom Owczym, Islandii i Norwegii w drodze umów dwustronnych w sprawie rybołówstwa.”
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