
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 444/2007

z dnia 23 kwietnia 2007 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 w odniesieniu do ograniczeń połowowych dla
śledzia w obszarach ICES I i II

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 z dnia 21
grudnia 2006 r. ustalające wielkości dopuszczalnych połowów
na 2007 r. i związane z nimi warunki dla pewnych zasobów
rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach tery-
torialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólno-
towych na wodach, na których wymagane są ograniczenia poło-
wowe (1), w szczególności jego załącznik IB,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 41/2007 ustala wielkości
dopuszczalne połowów na 2007 r. i inne związane
z nimi warunki dla pewnych 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) W wyniku konsultacji przeprowadzonych dnia 18
stycznia 2007 r. między Wspólnotą, Wyspami Owczymi,
Islandią, Norwegią i Federacją Rosyjską osiągnięto poro-

zumienie w sprawie uprawnień do połowów atlantycko-
skandynawskiego stada śledzia (śledzia norweskiego)
w północno-wschodnim Atlantyku. Całkowite ograni-
czenia połowowe na rok 2007 są ustalone na poziomie
1 280 000 ton zgodnie z opinią naukową Międzynaro-
dowej Rady Badań Morza (ICES). Należy włączyć wspom-
niane porozumienie do prawa wspólnotowego.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 41/2007,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 wpro-
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo-
rządzenia.

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 23 kwietnia 2007 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1.



ZAŁĄCZNIK

W załączniku IB do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 pozycja dotycząca gatunku śledź we WE i wodach międzynaro-
dowych w obszarach ICES I i II otrzymuje następujące brzmienie:

„Gatunek: Śledź
Clupea harengus

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

Belgia 30
Dania 28 550
Niemcy 5 000
Hiszpania 94
Francja 1 232
Irlandia 7 391
Niderlandy 10 217
Polska 1 445
Portugalia 94
Finlandia 442
Szwecja 10 580
Zjednoczone Królestwo 18 253
WE 83 328

Norwegia 74 995 (1)

TAC 1 280 000 Analityczny TAC
Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

______________

(1) Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC (kwota dostępu). Kwota ta może być poławiana
w wodach WE na północ od 62 °N.

Warunki specjalne:

W granicach wyżej wspomnianych kwot, ilości nie większe niż określone poniżej można poławiać w określonych
obszarach:

Wody norweskie na północ od 62 °N i strefie
połowów wokół Jan Mayen (HER/*2AJMN)

Belgia 30 (2)
Dania 28 550 (2)
Niemcy 5 000 (2)
Hiszpania 94 (2)
Francja 1 232 (2)
Irlandia 7 391 (2)
Niderlandy 10 217 (2)
Polska 1 445 (2)
Portugalia 94 (2)
Finlandia 442 (2)
Szwecja 10 580 (2)
Zjednoczone Królestwo 18 253 (2)

______________

(2) Kiedy łączne połowy wszystkich państw członkowskich osiągną wielkość 74 995 ton dalsze połowy zostaną zabronione.”
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