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KOMISJA

DECYZJA KOMISJI

z dnia 30 sierpnia 2005 r.

w sprawie przyznania Niemcom jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem zgodnie
z załącznikiem IVa do rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005

(notyfikowana jako dokument nr C(2005) 3153)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2005/633/WE)

KOMISJA WSPÓLNÓT 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 tery-
torialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do statków wspólno-
towych na wodach, gdzie wymagane są ograniczenia poło-
wowe (1), w szczególności pkt 6 lit. e) załącznika IVa,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Punkt 6 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia (WE) nr
27/2005 określa liczbę dni, w których niektóre wspólno-
towe statki rybackie, w okresie od dnia 1 lutego 2005 r.
do dnia 31 grudnia 2005 r., mogą przebywać poza
portem na obszarach geograficznych określonych w pkt
2 tego załącznika.

(2) Na podstawie wniosku Państwa Członkowskiego oraz
pod warunkiem, że zainteresowane Państwo Członkow-
skie posiada system automatycznego zawieszania licencji
połowowych w przypadku naruszeń, pkt 6 lit. e) wymie-
nionego załącznika uprawnia Komisję do przyznania
jednego dodatkowego dnia przebywania poza portem
statku posiadającego na pokładzie narzędzia połowowe,
określone w pkt 4 lit. a), o wielkości oczek większej niż
120 mm.

(3) Niemcy złożyły wniosek i przekazały informację na
temat systemu automatycznego zawieszania licencji poło-
wowych w przypadku naruszeń w odniesieniu do
statków posiadających na pokładzie włoki denne,
niewody lub podobne narzędzia ciągnione o wielkości
oczek większej niż 120 mm, z wyjątkiem włoków ramo-
wych.

(4) Biorąc pod uwagę przekazane informacje, należy przy-
znać Niemcom jeden dodatkowy dzień dla statków
posiadających na pokładzie narzędzia połowowe
o wielkości oczek większej niż 120 mm, o których
mowa w pkt 4 lit. a) załącznika IVa do rozporządzenia
(WE) nr 27/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Poza dniami określonymi w pkt 6 lit. a) załącznika IVa do
rozporządzenia (WE) nr 27/2005 przyznaje się Niemcom
jeden dodatkowy dzień w każdym miesiącu kalendarzowym
dla statków posiadających na pokładzie włoki denne, niewody
lub podobne narzędzia ciągnione o wielkości oczek większej niż
120 mm, z wyjątkiem włoków ramowych.

Artykuł 2

Nie ma możliwości przeniesienia dodatkowego dnia przyzna-
nego danemu statkowi, zgodnie z art. 1, na inny statek, chyba
że:

a) statek przyjmujący cały czas używa narzędzia połowowego
o wielkości oczek większej niż 120 mm;

b) spełnione zostały warunki określone w pkt 10 załącznika
IVa do rozporządzenia (WE) nr 27/2005.
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(1) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1300/2005 (Dz.U. L 207 z 10.8.2005,
str. 1).



Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 sierpnia 2005 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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