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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1936/2005

z dnia 21 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzia, halibuta niebieskiego
i ośmiornicy

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 rybołówstwa w ramach wspólnej polityki
rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 20,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 27/2005 (2) określa 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 wspólnoto-
wych na wodach gdzie wymagane są ograniczenia poło-
wowe.

(2) Zgodnie z nowymi opiniami naukowymi Bałtycka
Międzynarodowa Komisja ds. Rybołówstwa przyjęła zale-
cenia dotyczące zwiększenia wspólnotowych wielkości
dopuszczalnych połowów śledzia w podstrefach 30
i 31 Morza Bałtyckiego o 15 000 ton do 86 856 ton.
Należy wprowadzić tą zwiększoną ilość.

(3) Zgodnie ze skorygowanymi statystykami połowów, Litwa
powinna mieć dostęp do wielkości dopuszczalnych
połowów halibuta niebieskiego w wysokości 10 ton
w strefie IIa (wody terytorialne Wspólnoty) i na podob-

szarach IV, VI (wody terytorialne Wspólnoty i wody
międzynarodowe). Należy zatem wprowadzić tą skorygo-
waną wartość.

(4) Aby przyczynić się do ochrony zasobów ośmiornicy,
w szczególności ochrony niedojrzałych organizmów
morskich, należy w roku 2005 ustalić minimalny
rozmiar ośmiornicy pochodzącej z wód morskich będą-
cych pod władzą lub jurysdykcją krajów trzecich znajdu-
jących się w regionie CECAF w oczekiwaniu na przyjęcie
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Rady (WE)
nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zacho-
wania zasobów połowowych poprzez środki techniczne
dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (3).

(5) W związku z tym rozporządzenie (WE) nr 27/2005
powinno zostać odpowiednio zmienione.

(6) Biorąc pod uwagę pilność sprawy, konieczne jest uczy-
nienie wyjątku od okresu sześciotygodniowego, o którym
mowa w pkt I ust. 3 Protokołu w sprawie roli parla-
mentów Państw Członkowskich w Unii Europejskiej
dołączonego do Traktatu o Unii Europejskiej
i Traktatów ustanawiających Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załącznikach IA, IB i III do rozporządzenia (WE) nr 27/2005
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego
rozporządzenia.
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(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.
(2) 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).

(3) Dz.U. L 125 z 27.4.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1568/2005 (Dz.U. L 252
z 28.9.2005, str. 2).



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 21 listopada 2005 r.

W imieniu Rady
J. STRAW

Przewodniczący

PLL 311/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.11.2005



ZAŁĄCZNIK

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

1) w załączniku IA:

Pozycja dotycząca gatunku śledź w podstrefach 30–31 otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Śledź
Clupea harengus

Strefa: Podstrefy 30–31
HER/3D30; HER/3D31.

Finlandia 72 625
Szwecja 14 231
WE 86 856

TAC 86 856 Analityczny TAC w przypadku gdy nie mają
zastosowania art. 3 i 4 rozporządzenia (WE)
nr 847/96.”;

2) w załączniku IB:

Pozycja dotycząca gatunku halibut niebieski w strefie IIa (wody terytorialne Wspólnoty) i na podobszarach IV, VI
(wody terytorialne Wspólnoty i wody międzynarodowe) otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Halibut niebieski
Reinhardtius hippoglossoides

Strefa: IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IV, VI (wody tery-
torialne Wspólnoty i wody międzynarodowe)

Dania 10
Niemcy 18
Estonia 10
Hiszpania 10
Francja 168
Irlandia 10
Litwa 10
Polska 10
Zjednoczone Królestwo 661
WE 1 052

Norwegia 145 (1) (2)

TAC Nie dotyczy

___________
(1) Na podobszarze VI dopuszcza się jedynie połowy za pomocą sznurów haczykowych.
(2) Poławiane w wodach WE na podobszarach II oraz VI.”;

3) w załączniku III:

Dodaje się część w brzmieniu:

„CZĘŚĆ J

CECAF

Minimalny rozmiar ośmiornicy (Octopus vulgaris) w wodach morskich będących pod władzą lub jurysdykcją krajów
trzecich znajdujących się w regionie CECAF wynosi 450 g (wypatroszona). Ośmiornice, które nie osiągnęły minimal-
nego rozmiaru 450 g (wypatroszone), nie mogą być zatrzymywane na pokładzie, przeładowywane, rozładowane,
transportowane, składowane, sprzedawane, prezentowane lub oferowane na sprzedaż i muszą zostać niezwłocznie
wrzucone z powrotem do morza.”.

PL26.11.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 311/3


