
KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 9 września 2004 r.

w sprawie przyznania Danii i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni nieobecności w
portach zgodnie z załącznikiem V do rozporządzenia Rady (WE) nr 2287/2003

(notyfikowana jako dokument K(2004) 3407)

(Jedynie tekst w języku duńskim jest autentyczny)

(2004/682/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2287/2003 (1) 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, stoso-
wane na wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu
do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane
są ograniczenia połowowe, w szczególności ust. 6 lit. c)
załącznika V,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Ustęp 6 lit. a) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr
2287/2003 określa liczbę dni, w których niektóre wspól-
notowe statki rybackie mogą być nieobecne w porcie na
obszarach geograficznych określonych w ust. 2 tego
załącznika od 1 lutego 2004 r. do 31 grudnia 2004 r.

(2) Ustęp 6 lit. c) tego załącznika daje Komisji możliwość
przyznawania dodatkowej liczby dni nieobecności w
porcie w przypadku posiadania na pokładzie narzędzi
określonych w ust. 4 załącznika, na podstawie osiągnię-

tych wyników programów wycofania z eksploatacji od
1 stycznia 2002 r. dla statków rybackich, których
dotyczą postanowienia tego załącznika.

(3) Dania i Zjednoczone Królestwo przedłożyły dane doty-
czące wycofania z eksploatacji w 2002 r. i 2003 r.
statków rybackich wyposażonych we włoki denne, okręż-
nice lub podobne ciągnione narzędzia połowowe o
rozmiarze oczek sieci większym lub równym 100 mm
z wyjątkiem włoków ramowych.

(4) Zjednoczone Królestwo przedłożyło dane o wycofaniu z
eksploatacji w 2002 r. i 2003 r. statków rybackich prze-
wożących na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek
większym lub równym 80 mm.

(5) W świetle przedłożonych danych należy przyznać Danii i
Zjednoczonemu Królestwu dodatkową liczbę dni dla
statków rybackich przewożących na pokładzie sprzęt
rybacki wymieniony w ust. 4 lit. a) i b) załącznika V
do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Następujące dni dodatkowe, poza wymienionymi w ust. 6 lit. a)
załącznika V do rozporządzenia (WE) nr 2287/2003, przyznaje
się w każdym miesiącu kalendarzowym statkom posiadającym
na pokładzie włoki denne, okrężnice lub podobny sprzęt
własny o rozmiarze oczek większym lub równym 100 mm,
z wyjątkiem włoków ramowych:

a) Dania: trzy dni;

b) Zjednoczone Królestwo: pięć dni.
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(1) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1645/2004 (Dz.U. L 296 z
21.9.2004, str. 3).



Artykuł 2

Dwa dodatkowe dni, poza wymienionymi w ust. 6 lit. a) załącznika V do rozporządzenia (WE) nr
2287/2003, przyznaje się Zjednoczonemu Królestwu w każdym miesiącu kalendarzowym dla statków
posiadających na pokładzie włoki ramowe o rozmiarze oczek większym lub równym 80 mm.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Danii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 9 września 2004 r.

W imieniu Komisji
Franz FISCHLER

Członek Komisji
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