
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1262/2005

z dnia 1 sierpnia 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych
połowów śledzia w strefie I i II

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 27/2005 z dnia
22 grudnia 2004 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów
na 2005 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. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 5 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 27/2005 usta-
nawia możliwość zwiększenia wspólnotowych wielkości
dopuszczalnych połowów błękitka i śledzia, jeśli państwa
trzecie nie przestrzegają odpowiedzialnego zarządzania
tymi zasobami.

(2) Lekceważąc przydział wielkości dopuszczalnych
połowów w strefie I i II stosowany przez zainteresowane
państwa z dostępem do morza od 1997 r., Norwegia
zwiększyła ostatnio swoje wielkości dopuszczalne
połowów śledzia o dodatkowe 14 %. Wynika z tego, że
Norwegia nie przestrzega odpowiedzialnego zarządzania
zasobami śledzia.

W oczekiwaniu na zawarcie przez zainteresowane
państwa z dostępem do morza długoterminowego poro-
zumienia w sprawie zarządzania zasobami śledzia,
stosowne jest, aby Wspólnota zwiększyła tymczasowo
kwoty również o 14 % do poziomu 89 537 ton
w strefie I i II (wody WE i wody międzynarodowe).
Z naukowego punktu widzenia nie powinno to mieć
nieodwracalnych negatywnych skutków na zachowanie
zasobów.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołów-
stwa i Akwakultury.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 27/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik IC do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 zostaje zmie-
niony zgodnie z Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

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 1 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 860/2005 (Dz.U. L 144 z 8.6.2005,
str. 1).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku IC do rozporządzenia (WE) nr 27/2005 wprowadza się następujące zmiany:

Pozycja dotycząca śledzia w strefie I i II (wody WE i wody międzynarodowe) otrzymuje następujące brzmienie:

„Gatunek: Śledź
Clupea harengus

Strefa: I i II (wody WE i wody międzynarodowe)
HER/1/2

Belgia 31
Dania 30 677
Niemcy 5 373
Hiszpania 101
Francja 1 324
Irlandia 7 942
Niderlandy 10 979
Polska 1 553
Portugalia 101
Finlandia 475
Szwecja 11 368
Zjednoczone Królestwo 19 613
WE 89 537

Wyspy Owcze 7 548 (1)

TAC 890 000 Nie stosuje się przepisów art. 3 ust. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 847/96.

___________
(1) Może być poławiany w wodach WE.

Warunki specjalne:

W ramach limitów wyżej wymienionych kwot, w określonych strefach nie mogą być poławiane ilości większe niż
wymienione poniżej:

II i Vb na północ od 62° N (wody Wysp
Owczych) (HER/*25B-F)

Belgia 3
Dania 2 580
Niemcy 452
Hiszpania 9
Francja 111
Irlandia 668
Niderlandy 924
Polska 131
Portugalia 9
Finlandia 40
Szwecja 956
Zjednoczone Królestwo 1 650”
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