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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1811/2004

z dnia 11 października 2004 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 dotyczące liczby dni połowowych dla statków
dokonujących połowów łupacza na Morzu Północnym i użycia włoków dennych na wodach

wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i Madery

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej
eksploatacji zasobów połowowych w ramach wspólnej polityki
rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z ostatnimi sprawozdaniami naukowymi, a w
szczególności sprawozdaniami Międzynarodowej Rady
Badań Morza (ICES), odkryto i zaznaczono na Atlantyku
bardzo wrażliwe siedliska głębokowodne. Skupiska te
stanowią siedliska istotnych i niezwykle zróżnicowanych
zbiorowisk biologicznych i są ogólnie uznawane za
wymagające priorytetowej ochrony. W szczególności są
one określone jako siedliska będące przedmiotem zainte-
resowania Wspólnoty w dyrektywie Rady 92/43/WE z
dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przy-
rodniczych i dzikiej fauny i flory (2). Ponadto, w ostatnim
czasie, głębokowodne rafy koralowe zostały włączone na
listę siedlisk zagrożonych, którą to listę stworzono w
ramach Konwencji o ochronie środowiska morskiego
północno-wschodniego Atlantyku („Konwencja OSPAR”).

(2) Zgodnie z dowodami naukowymi odnowa tych siedlisk
po szkodach wyrządzonych przez włoki ciągnione po
dnie jest albo niemożliwa, albo bardzo trudna i powolna.
Wody wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i wyspy
Madera obejmują kilka znanych i potencjalnych siedlisk
głębokowodnych, które były do niedawna chronione
przed poławianiem włokami. Dlatego też za właściwe
uznaje się wprowadzenie zakazu wykorzystywania

włoków dennych i podobnych narzędzi na wodach
wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i wyspy Madera,
gdzie skupiska te wciąż zachowują korzystny status
ochronny.

(3) Nowe dane naukowe wykazują, że połowy dorsza doko-
nane w ramach warunków określonych w punkcie 17
załącznika IV do rozporządzenia Rady (WE) Nr
2287/2003 ustalającego na rok 2004 dopuszczalne wiel-
kości połowowe i inne związane z nimi warunki dla
niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych,
stosowane na wodach Wspólnoty, oraz w odniesieniu
do statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane
są ograniczenia połowowe (3), będą prawdopodobnie
niskie, w związku z czym połowy te stanowią niewielkie
dodatkowe ryzyko dla regeneracji dorsza. Dlatego też
wzrost liczby dni połowowych dla łupacza jest uzasad-
niony.

(4) W celu zapewnienia środków utrzymania dla rybaków
wspólnotowych konieczne jest, aby połowy były
udostępnione najszybciej jak jest to możliwe. Dlatego
konieczne jest zagwarantowanie wyjątku od 6-tygodnio-
wego okresu, o którym mowa w ust. 1 akapit 3 Proto-
kołu w sprawie roli parlamentów narodowych w Unii
Europejskiej, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej
i Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską.

(5) Rozporządzenie (WE) nr 2287/2003 powinno zatem
zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) Nr 2287/2003 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) W załączniku IV dodaje się następujący punkt:
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(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.
(2) Dz.U. L 206 z 22.7.1992, str. 7. Dyrektywa ostatnio zmieniona

rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i
Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1).

(3) Dz.U. L 344 z 31.12.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1691/2004 (Dz. U. L 305 z
1.10.2004, str. 3).



„19. Zakaz dokonywania połowów włokami na
wodach wokół Azorów, Wysp Kanaryjskich i
wyspy Madera

Zakazuje się statkom wykorzystywania włoków
dennych lub podobnych sieci ciągnionych stykających
się z dnem morskim na wodach należących do jurys-
dykcji Państw Członkowskich na obszarze okolonym
linią łączącą następujące współrzędne geograficzne:

a) Azory

Szerokość geograficzna
36° 00′ N

długość geograficzna
23° 00′ W

Szerokość geograficzna
42° 00′ N

długość geograficzna
23° 00′ W

Szerokość geograficzna
42° 00′ N

długość geograficzna
34° 00′ W

Szerokość geograficzna
36° 00′ N

długość geograficzna
34° 00′ W;

b) Wyspy Kanaryjskie i Madera

Szerokość geograficzna
27° 00′ N

długość geograficzna
19° 00′ W

Szerokość geograficzna
26° 00′ N

długość geograficzna
15° 00′ W

Szerokość geograficzna
29° 00′ N

długość geograficzna
13° 00′ W

Szerokość geograficzna
36° 00′ N

długość geograficzna
13° 00′ W

Szerokość geograficzna
36° 00′ N

długość geograficzna
19° 00′ W.”

2) W załączniku V dodaje się w punkcie 6:

„g) W drodze odstępstwa od liczby dni, określonych w lit. a)
tabela I »Grupowanie narzędzi połowowych określonych
w punkcie 4a«, Państwa Członkowskie mogą zwiększyć
maksymalną liczbę dni przebywania na obszarze lub
nieobecności w porcie do dwunastu dla statków wypo-
sażonych w system VSM i posiadających specjalne
zezwolenia połowowe, określone w punkcie 17b) załącz-
nika IV, które ważne są przez miesiąc kalendarzowy
bądź dłużej.

Takie statki:

— powiadamiają organy krajowe o miejscu i czasie, w
którym zostanie dokonany wyładunek ryb, przy-
najmniej na cztery godziny przed takim wyładun-
kiem,

— mogą sumować jedynie dni określone w ppkt b) dla
okresu, w którym specjalne zezwolenie połowowe,
określone w pkt 17b) załącznika IV, obowiązuje
nieprzerwanie,

— mogą jedynie przenosić dni, jak określono w pkt 10,
na statki, które korzystają ze zwiększenia liczby dni
połowowych zgodnie z tym punktem.”

Artykuł 2

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 11 października 2004 r.

W imieniu Rady
B. R. BOT

Przewodniczący
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