
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 754/2007

z dnia 28 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr 2015/2006 i (WE) nr 41/2007
w odniesieniu do wielkości dopuszczalnych połowów i związanych z nimi warunków dla

niektórych zasobów rybnych

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 rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 z dnia
26 lutego 2004 r. ustanawiające środki odnowienia zasobów
dorsza (2), w szczególności jego art. 8,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1941/2006 (3) ustala wiel-
kości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi
warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów
rybnych, mające zastosowanie do Morza Bałtyckiego
na 2007 r.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1941/2006 przewiduje, że
dodatkowe dni, w których połowy są zakazane, przydzie-
lane przez państwa członkowskie w niektórych podob-
szarach Morza Bałtyckiego, mają być podzielone na
okresy nie krótsze niż 5 dni. Przepis ten nie ma jednak
zastosowania, w przypadku gdy dodatkowe dni,
w których połowy są zakazane, łączą się z ustalonymi
zamkniętymi okresami przewidzianymi we wspom-
nianym rozporządzeniu, jeżeli całkowity okres,
w którym połowy są zakazane, wynosi 5 lub więcej
dni. Należy wyjaśnić wstecznie przydzielanie dodatko-
wych dni, w których połowy są zakazane.

(3) Przepisy dotyczące wyznaczonych portów powinny
zostać wyjaśnione.

(4) Sznury dryfujące powinny zostać wyłączone z typów
narzędzi podlegających ograniczeniom nakładów poło-
wowych, gdy ten typ narzędzi nie jest używany do
połowów dorsza.

(5) Ponieważ nie uważa się za konieczne utrzymania odnie-
sienia do podobszaru 27 w zakresie ograniczeń
nakładów połowowych w Morzu Bałtyckim z uwagi na
minimalne połowy dorsza w tym podobszarze, odnie-
sienie do tego podobszaru powinno zostać wykreślone.

(6) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2006 (4) ustanawia
na rok 2007 i 2008 wielkości dopuszczalne połowów
dla wspólnotowych statków rybackich dotyczące niektó-
rych głębinowych zasobów rybnych.

(7) Należy wyjaśnić opisy niektórych stref połowów we
wspomnianym rozporządzeniu, aby zapewnić właściwą
identyfikację obszaru, na którym można poławiać daną
kwotę.

(8) Niektóre kwoty i przypisy dla niektórych gatunków były
we wspomnianym rozporządzeniu wskazane niedo-
kładnie i należy je poprawić.

(9) Rozporządzenie Rady (WE) nr 41/2007 (5) ustala wiel-
kości 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.

(10) Należy wyjaśnić niektóre przepisy szczegółowe dotyczące
wyładunku lub przeładunku ryb mrożonych poławianych
przez statki rybackie państwa trzeciego w obszarze
konwencji NEAFC.
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(11) Należy wyjaśnić tytuł załącznika IA do rozporządzenia
(WE) nr 41/2007 i niektóre opisy stref połowowych, aby
zapewnić właściwą identyfikację obszarów, na których
można poławiać daną kwotę.

(12) Ostateczne ograniczenie połowów dobijaka w strefach
ICES IIIa i IV oraz wodach WE strefy ICES IIa zostaje
określone na podstawie zalecenia Międzynarodowej Rady
Badań Morza (ICES) oraz Komitetu Naukowo-Technicz-
nego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) oraz
zgodnie z pkt 8 załącznika IID do rozporządzenia
(WE) nr 41/2007. Dobijak należy do zasobów Morza
Północnego dzielonych z Norwegią, które nie podlegają
jednak obecnie wspólnemu zarządzaniu. Ostateczne
ograniczenia połowów są zgodne z uzgodnionym
zapisem wniosków konsultacji z Norwegią w sprawie
rybołówstwa z dnia 22 maja 2007 r.

(13) Warunki mające zastosowanie do kwot przyłowów rajo-
watych powinny zostać ograniczone do ilości ponad
200 kg tych gatunków.

(14) Okres referencyjny odnoszący się do obliczania nakładu
połowowego wykorzystywanego przez dane floty korzys-
tające z przyznania dodatkowych dni za stałe zaprzes-
tanie działalności połowowej jest nieprawidłowo wyzna-
czony i należy go poprawić.

(15) Współrzędne wyznaczające obszar, którego dotyczą
środki techniczne w Morzu Irlandzkim, określony
w załączniku III, nie są prawidłowo wyznaczone
i należy je poprawić.

(16) Na trzecim dorocznym posiedzeniu, które odbyło się
w dniach 11–15 grudnia 2006 r., Komisja ds. Połowów
na Zachodnio-Środkowym Pacyfiku przyjęła środki
mające na celu ochronę zasobów tuńczyka oraz środki
regulacyjne w odniesieniu do miecznika w niektórych
obszarach. Należy zagwarantować wprowadzenie tych
środków do prawa wspólnotowego.

(17) W wyniku konsultacji przeprowadzonych dnia
18 stycznia 2007 r. między Wspólnotą, Wyspami
Owczymi, Islandią, Norwegią i Federacją Rosyjską osiąg-
nięto porozumienie w sprawie uprawnień do połowów
atlantycko-skandynawskiego stada śledzia (śledzia norwe-
skiego) w północno-wschodnim Atlantyku. Zgodnie
z tym porozumieniem liczba licencji wspólnotowych
ma zostać zwiększona z 77 do 93. Należy wdrożyć to
porozumienie do prawa wspólnotowego.

(18) Rozporządzenia (WE) nr 1941/2006, (WE) nr
2015/2006 oraz (WE) nr 41/2007 powinny zatem
zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 1941/2006

W załącznikach I, II i III do rozporządzenia (WE) nr 1941/2006
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 2

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 2015/2006

W części 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2015/2006
wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszego
rozporządzenia.

Artykuł 3

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 41/2007

W rozporządzeniu (WE) nr 41/2007 wprowadza się następujące
zmiany:

1) artykuł 51 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W drodze odstępstwa od art. 28e ust. 1 rozporzą-
dzenia (EWG) nr 2847/93 kapitanowie wszystkich statków
rybackich lub ich przedstawiciele, przewożąc ryby, o których
mowa w art. 49, i mając zamiar zawinąć do portu lub
dokonać wyładunku lub przeładunku, co najmniej trzy dni
przed planowaną datą przybycia powiadamiają właściwe
organy państwa członkowskiego portu, z którego zamierzają
skorzystać.”;

2) w art. 52 wprowadza się następujące zmiany:

a) ustęp 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwe organy państwa członkowskiego portu
mogą zezwolić na wyładunki lub przeładunki wyłącznie,
jeżeli państwo bandery statku rybackiego zamierzającego
dokonać wyładunku lub przeładunku bądź, w przypadku
gdy statek prowadził operacje przeładunku poza portem,
państwo lub państwa bandery statku, z którego doko-
nano przeładunku, potwierdziły poprzez zwrot kopii
formularza przekazanego na mocy art. 51 ust. 3
z odpowiednio wypełnioną częścią B, że:”;

b) ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Właściwe organy państwa członkowskiego portu
bezzwłocznie informują – poprzez przekazanie kopii
formularza określonego w części I załącznika IV
z odpowiednio wypełnioną częścią C o swojej decyzji
dotyczącej przyznania lub nieprzyznania zezwolenia na
wyładunek lub przeładunek – Komisję i Sekretariat
NEAFC, jeżeli wyładowane lub przeładowane ryby
złowiono w obszarze podlegającym konwencji NEAFC.”;
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3) artykuł 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Właściwe organy państw członkowskich prowadzą co
roku w swoich portach inspekcje co najmniej 15 % wyła-
dunków lub przeładunków dokonywanych przez statki
rybackie państw trzecich, o których mowa w art. 49.”;

4) w załącznikach IA, IIA, III i IV do rozporządzenia (WE)
nr 41/2007 wprowadza się zmiany zgodnie
z załącznikiem III do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednak art. 1, w odniesieniu do zmian zamieszczonych
w załączniku I pkt 1 i 2 niniejszego rozporządzenia, stosuje
się od dnia 1 stycznia 2007 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
S. GABRIEL

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 1941/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się przypis 1 pod zapisami dotyczącym gatunków dorsza w podobszarach 25–32 (wody WE) i gatunków
dorsza w podobszarach 22–24 (wody WE); oraz

b) skreśla się dodatek I do załącznika I;

2) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) punkt 1.1 otrzymuje brzmienie:

„1.1. Połowy z użyciem włoków, okrężnic lub innych podobnych narzędzi połowowych o rozmiarze oczek
równym lub większym niż 90 mm, lub przy użyciu sieci skrzelowych stawnych, oplątujących
i trójściennych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub za pomocą lin dennych lub
sznurów haczykowych, poza sznurami dryfującymi, są zakazane:

a) od dnia 1 do dnia 7 stycznia, od dnia 31 marca do dnia 1 maja i dnia 31 grudnia w podobszarach
22–24; oraz

b) od dnia 1 do dnia 7 stycznia, od dnia 5 do dnia 10 kwietnia, od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia i dnia
31 grudnia w podobszarach 25–26.”;

b) punkt 1.2 otrzymuje brzmienie:

„1.2. Państwa członkowskie zapewniają w odniesieniu do statków rybackich pływających pod ich banderą, że
połowy z użyciem włoków, okrężnic lub podobnego sprzętu o rozmiarze oczek równym lub większym
niż 90 mm, lub z użyciem sieci skrzelowych dennych, oplątujących i trójściennych o rozmiarze oczek
równym lub większym niż 90 mm, lub za pomocą lin dennych lub sznurów haczykowych, poza sznurami
dryfującymi, są również zakazane:

a) przez 77 dni kalendarzowych w podobszarach 22–24 poza okresem, o którym mowa w pkt 1.1 lit. a);
oraz

b) przez 67 dni kalendarzowych w podobszarach 25–26 poza okresem, o którym mowa w pkt 1.1 lit. b).

Państwa członkowskie podzielą dni, o których mowa w lit. a) i b), na okresy nie krótsze niż 5 dni,
z wyjątkiem sytuacji, w której dni, o których mowa w lit. a) i b), są dołączone do okresów ustalonych
odpowiednio w pkt 1.1 lit. a) i 1.1 lit. b), wyłączając dzień 31 grudnia.”;

c) dodaje się pkt 1.3 w brzmieniu:

„1.3. Podczas połowów sznurami dryfującymi w okresach, o których mowa w pkt 1.1 i 1.2, dorsz nie jest
przechowywany na pokładzie.”;

3) w załączniku III ppkt 2.7.1 otrzymuje brzmienie:

„2.7.1. Jeżeli państwo członkowskie wyznaczyło porty do wyładunku dorsza, to statki rybackie przechowujące ponad
750 g dorsza żywej wagi mogą dokonywać wyładunku dorsza wyłącznie w tych wyznaczonych portach.”.
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ZAŁĄCZNIK II

W części 2 załącznika do rozporządzenia (WE) nr 2015/2006 wprowadza się następujące zmiany:

1) zapis dotyczący gatunku beryksy w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa
lub jurysdykcji państw trzecich w strefach ICES I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Beryksy
Beryx spp.

Strefa: III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV
(wody Wspólnoty oraz wody nieznaj-
dujące się w obszarze zwierzchnictwa
lub jurysdykcji państw trzecich)

Rok 2007 2008

Hiszpania 74 74

Francja 20 20

Irlandia 10 10

Portugalia 214 214

Zjednoczone Królestwo 10 10
WE 328 328”

2) zapis dotyczący gatunku buławik czarny w strefie ICES IIIa i wodach Wspólnoty w strefach ICES IIIbcd otrzymuje
brzmienie:

„Gatunek: Buławik czarny
Coryphaenoides rupestris

Strefa: IIIa i wody Wspólnoty IIIbcd

Rok 2007 2008

Dania 1 002 946

Niemcy 6 5

Szwecja 52 49
WE 1 060 1 000”

3) zapis dotyczący gatunku buławik czarny w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierz-
chnictwa lub jurysdykcji państw trzecich w strefach ICES VIII, IX, X, XII i XIV i V (wody terytorialne Grenlandii)
otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Buławik czarny
Coryphaenoides rupestris

Strefa: VIII, IX, X, XII, i XIV (wody Wspól-
noty oraz wody nieznajdujące się
w obszarze zwierzchnictwa lub jurys-
dykcji państw trzecich)

Rok 2007 2008

Niemcy 40 40

Hiszpania 4 391 4 391

Francja 202 202

Irlandia 9 9

Zjednoczone Królestwo 18 18

Łotwa 71 71

Litwa 9 9

Polska 1 374 1 374
WE 6 114 6 114”
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4) zapis dotyczący gatunku gardłosz atlantycki w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze
zwierzchnictwa lub jurysdykcji państw trzecich w strefach ICES I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII i XIV otrzymuje
brzmienie:

„Gatunek: Gardłosz atlantycki
Hoplostethus atlanticus

Strefa: I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XII i XIV
(wody Wspólnoty oraz wody nieznaj-
dujące się w obszarze zwierzchnictwa
lub jurysdykcji państw trzecich)

Rok 2007 2008

Hiszpania 4 3

Francja 23 15

Irlandia 6 4

Portugalia 7 5

Zjednoczone Królestwo 4 3
WE 44 30”

5) zapis dotyczący gatunku molwa niebieska w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierz-
chnictwa lub jurysdykcji państw trzecich w strefach ICES VI i VII otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Molwa niebieska
Molva dypterygia

Strefa: VI i VII (2) (wody Wspólnoty oraz
wody nieznajdujące się w obszarze
zwierzchnictwa lub jurysdykcji
państw trzecich)

Rok 2007 2008

Niemcy 26 21

Estonia 4 3

Hiszpania 83 67

Francja 1 898 1 518

Irlandia 7 6

Litwa 2 1

Polska 1 1

Zjednoczone Królestwo 482 386

Inne (1) 7 6
WE 2 510 2 009

______________

(1) Wyłącznie przyłowy. Żaden rodzaj ukierunkowanych połowów nie jest dozwolony w ramach tej kwoty.
(2) Państwa członkowskie zapewniają naukowe monitorowanie połowów molwy niebieskiej, w szczególności w odniesieniu do statków

rybackich, które wyładowały ponad 30 ton molwy niebieskiej w 2005 r. Wszystkie statki zawiadamiają z wyprzedzeniem
o wyładunku ponad 5 ton molwy niebieskiej i wyładowują nie więcej niż 25 ton molwy niebieskiej po zakończeniu każdego
rejsu połowowego.”

6) zapis dotyczący gatunku morlesz bogar w wodach Wspólnoty oraz wodach nieznajdujących się w obszarze zwierz-
chnictwa lub jurysdykcji państw trzecich otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Morlesz bogar
Pagellus bogaraveo

Strefa: X (wody Wspólnoty i wody nie znaj-
dujące się w obszarze zwierzchnictwa
lub jurysdykcji państw trzecich)

Rok 2007 2008

Hiszpania (1) 10 10

Portugalia (1) 1 116 1 116

Zjednoczone Króle-
stwo (1)

10 10

WE (1) 1 136 1 136

______________

(1) Do 10 % kwot z 2008 r. może zostać wykorzystanych w grudniu 2007 r.”
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ZAŁĄCZNIK III

W załącznikach do rozporządzenia (WE) nr 41/2007 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku IA wprowadza się następujące zmiany:

a) tytuł otrzymuje brzmienie:

„CIEŚNINY SKAGERRAK I KATTEGAT, strefy ICES I, II, III, IV V, VI, VII, VIII, IX, X, XII i XIV, wody WE CECAF,
wody Gujany Francuskiej”;

b) zapis dotyczący gatunku dobijak w strefie ICES IIIa; wody WE w strefach ICES IIa i IV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Dobijakowate
Ammodytidae

Strefa: IIIa; wody WE strefy IIa i IV (1)
SAN/2A3A4.

Dania 144 324 (2) Analityczny TAC.
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Zjednoczone
Królestwo

3 155 (3)

Wszystkie państwa
członkowskie

5 521 (4) (5)

WE 153 000 (6)
Norwegia 20 000 (7)
TAC Nie dotyczy. (8)

(1) Z wyjątkiem wód w odległości 6 mil od linii podstawowych Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula.
(2) Z których nie więcej niż 125 459 ton może zostać złowionych w wodach WE, strefy IIa i IV. Pozostałych 18 865 ton

może zostać złowionych wyłącznie w strefie ICES IIIa.
(3) Z których nie więcej niż 2 742 tony mogą zostać złowione w wodach WE, strefy IIa i IV. Pozostałych 413 ton może zostać

złowionych wyłącznie w wodach WE, strefa ICES IIIa.
(4) Z których nie więcej niż 4 799 ton może zostać złowionych w wodach WE, strefy ICES IIa i IV. Pozostałe 722 tony mogą

zostać złowione wyłącznie w strefie ICES IIIa; państwa członkowskie inne niż Szwecja mogą dokonywać połowów wyłącznie
w wodach WE, strefa IIIa.

(5) Z wyjątkiem Danii oraz Zjednoczonego Królestwa.
(6) Z których nie więcej niż 133 000 ton może zostać złowionych w wodach WE, strefy ICES IIa i IV. Pozostałych 20 000 ton

może zostać złowionych wyłącznie w strefie ICES IIIa.
(7) Do wykorzystania w strefie ICES IV.
(8) Nie więcej niż 170 000 ton może zostać złowionych w strefach ICES IIa i IV zgodnie z protokołem uzgodnień z Norwegią

z dnia 22 maja 2007 r.”
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c) zapis dotyczący gatunku śledź w strefie ICES IV na północ od 53°30’ N otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Śledź (1)
Clupea harengus

Strefa: Wody WE i Norwegii W STREFIE IV na północ od
53° 30’ N
HER/04A., HER/04B.

Dania 50 349 Analityczny TAC
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy 34 118
Francja 19 232
Niderlandy 47 190
Szwecja 3 470
Zjednoczone
Królestwo

50 279

WE 204 638
Norwegia 50 000 (2)
TAC 341 063

(1) Wyładunki śledzia złowionego przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym 32 mm lub większym. Państwa człon-
kowskie muszą informować Komisję o wyładunkach śledzia, uwzględniając rozróżnienie między strefami ICES IVa i IVb.

(2) Można poławiać na wodach WE. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunki specjalne
W ramach limitów wyżej wymienionych kwot w określonych strefach nie można poławiać ilości większych niż wymienione
poniżej:

Wody norweskie na południe od 62° N
(HER/*04N-)

WE 50 000”

d) zapis dotyczący gatunku śledź w strefach ICES Vb i VIb i w wodach WE strefy ICES VIaN otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Śledź
Clupea harengus

Strefa: wody WE i wody międzynarodowe w strefach Vb, VIb
i VIaN (1)
HER/5B6ANB.

Niemcy 3 727 Zapobiegawczy TAC.
Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Francja 705
Irlandia 5 036
Niderlandy 3 727
Zjednoczone
Królestwo

20 145

WE 33 340
Wyspy Owcze 660 (2)
TAC 34 000

(1) Odnosi się to do zasobów śledzia w strefie ICES VIa, na północ od 56°00’ N oraz w tej części strefy VIa, która położona jest na
wschód od 07° 00’ W oraz na północ od 55° 00’ N, z wyłączeniem rzeki Clyde.

(2) Kwotę można poławiać jedynie w strefie ICES VIa na północ od 56° 30’ N.”
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e) zapis dotyczący gatunku plamiak w strefach ICES VIb, XII i XIV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Plamiak
Melanogrammus aeglefinus

Strefa: wody WE i wody międzynarodowe stref VIb, XII i XIV
HAD/6B1214

Belgia 10 Analityczny TAC
Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy 12
Francja 509
Irlandia 363
Zjednoczone
Królestwo

3 721

WE 4 615
TAC 4 615”

f) zapis dotyczący gatunków rajowatych w wodach WE, strefy IIa i IV otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Rajowate
Rajidae

Strefa: EC waters of IIa and IV
SRX/2AC4-C

Belgia 369 (1) Zapobiegawczy TAC.
Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Dania 14 (1)
Niemcy 18 (1)
Francja 58 (1)
Niderlandy 314 (1)
Zjednoczone
Królestwo

1 417 (1)

WE 2 190 (1)
TAC 2 190

(1) Kwota przyłowów. W przypadku gdy ponad 200 kg tego gatunku jest złowionych w nieprzerwanym okresie 24-godzinnym,
gatunek ten nie może stanowić więcej niż 25 % żywej wagi połowu zatrzymanego na pokładzie.”

2) w załączniku IIA wprowadza się następujące zmiany:

a) punkt 10.1 otrzymuje brzmienie:

„10.1. Komisja może przydzielić państwom członkowskim dodatkową liczbę dni, w trakcie których statek może
przebywać na danym obszarze, posiadając na pokładzie którekolwiek z narzędzi, o których mowa w pkt
4.1, na podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej, które nastąpiło w okresie od dnia
1 stycznia 2002 r. Nakład połowowy wykorzystany w 2001 r. mierzony w kilowatodniach wycofanych
statków stosujących dane narzędzia w danym obszarze dzieli się przez nakład połowowy wykorzystany
przez wszystkie statki stosujące te narzędzia w 2001 r. Dodatkową liczbę dni oblicza się następnie przez
pomnożenie tak uzyskanego wyniku przez pierwotnie przydzieloną liczbę dni. Jakakolwiek część dnia
będąca wynikiem tych obliczeń jest zaokrąglana do pełnego dnia. Przepisy niniejszego punktu nie mają
zastosowania w przypadku, gdy statek został zastąpiony zgodnie z pkt 5.2 lub gdy fakt wycofania był
wykorzystywany w poprzednich latach w celu uzyskania dodatkowych dni na morzu.”;

b) punkt 11.4 otrzymuje brzmienie:

„11.4. Między dniem 1 lutego 2007 r. a dniem 31 stycznia 2008 r. Komisja może przydzielić państwom
członkowskim na podstawie pilotażowego projektu zwiększenia danych dodatkowych sześć dni, w ciągu
których statek może przebywać w obszarze określonym w pkt 2.1 lit. c) i posiadać na pokładzie narzędzia
połowowe określone w pkt 4.1 lit. a) ppkt (iv) i pkt 4.1 lit. a) ppkt (v).”;

c) punkt 11.5 otrzymuje brzmienie:

„11.5. Między dniem 1 lutego 2007 r. a dniem 31 stycznia 2008 r. Komisja może przydzielić państwom
członkowskim na podstawie pilotażowego projektu zwiększenia danych dodatkowych dwanaście dni,
w ciągu których statek może przebywać w obszarze określonym w pkt 2.1 lit. c) i posiadać na pokładzie
narzędzia połowowe określone w pkt 4.1, z wyjątkiem narzędzi połowowych określonych w pkt 4.1 lit. a)
ppkt (iv) i pkt 4.1 lit. a) ppkt (v).”;
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3) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a) punkt 8.1 otrzymuje brzmienie:

„8.1. W okresie od dnia 14 lutego 2007 r. do dnia 30 kwietnia 2007 r. zabrania się stosowania wszelkich
włoków dennych, niewodów lub podobnych narzędzi ciągnionych, wszelkich pławnic, sieci oplątujących lub
podobnych sieci statycznych lub wszelkich narzędzi połowowych zawierających haczyki w części rejonu
ICES VIIa ograniczonego przez:

— wschodnie wybrzeże Irlandii i wschodnie wybrzeże Irlandii Północnej, oraz

— proste linie kolejno łączące następujące współrzędne geograficzne,

— punkt na wschodnim wybrzeżu półwyspu Ards w Irlandii Północnej na 54° 30' N,

— 54° 30' N, 04° 50' W,

— 53° 15' N, 04° 50' W,

— punkt na wschodnim wybrzeżu Irlandii na 53° 15' N.”;

b) punkt 9.4 otrzymuje brzmienie:

„9.4. W drodze odstępstwa od pkt 9.3 dozwolone jest stosowanie następujących narzędzi:

a) pławnic o rozmiarze oczka równym co najmniej 120 mm i mniejszym niż 150 mm, pod warunkiem że
stosuje się je w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów, mają one
nie więcej niż 100 oczek głębokości, ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,5 i są uzbro-
jone w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające. Długość każdego zestawu sieci wynosi
najwyżej 2,5 km, a całkowita długość wszystkich zastosowanych zestawów w dowolnym momencie
nie przekracza 25 km na statek. Maksymalny czas zanurzenia w wodzie wynosi 24 godziny; lub

b) sieci oplątujących o rozmiarze oczka równym 250 mm lub więcej, pod warunkiem że stosuje się je
w wodach, gdzie wskazana na mapach głębokość jest mniejsza niż 600 metrów, mają one nie więcej niż
15 oczek głębokości, ich współczynnik osadzenia wynosi nie mniej niż 0,33 i nie są uzbrojone
w pływaki lub równoważne urządzenia uspławniające. Długość każdego zestawu sieci wynosi najwyżej
10 km. Całkowita długość wszystkich zastosowanych zestawów w dowolnym momencie nie przekracza
100 km na statek. Maksymalny czas zanurzenia w wodzie wynosi 72 godziny.

Odstępstwo to nie ma jednak zastosowania w obszarze regulacyjnym NEAFC.”;

c) punkt 21 otrzymuje brzmienie:

„21. Zachodnio-środkowy Pacyfik

21.1. Państwa członkowskie gwarantują, że całkowity nakład połowowy dla tuńczyka żółtopłetwego, opas-
tuna, tuńczyka bonito i tuńczyka długopłetwego w obszarze objętym Konwencją o ochronie
i zarządzaniu zasobami ryb daleko migrujących w zachodnim i środkowym Pacyfiku (»obszar objęty
konwencją«) jest ograniczony do nakładu połowowego ustanowionego w umowach partnerskich doty-
czących rybołówstwa zawartych między Wspólnotą a państwami przybrzeżnymi tego regionu.

21.2. Państwa członkowskie, których statki rybackie są upoważnione do połowów w obszarze objętym
konwencją, opracowują plany zarządzania dotyczące stosowania kotwiczonych lub dryfujących urzą-
dzeń powodujących koncentrację ryb (FAD). Wspomniane plany zarządzania obejmują strategie mające
na celu ograniczenie interakcji z młodymi osobnikami z gatunku tuńczyka żółtopłetwego i opastuna.

21.3. Plany zarządzania, o których mowa w pkt 21.2, są przedkładane Komisji najpóźniej do dnia
15 października 2007 r. Na podstawie tych planów zarządzania Komisja sporządza wspólnotowy
plan zarządzania i przedkłada go sekretariatowi Komisji ds. Połowów na Zachodnio-Środkowym Pacy-
fiku (WCPFC) najpóźniej do dnia 31 grudnia 2007 r.

21.4. Liczba statków wspólnotowych dokonujących połowów miecznika w obszarach na południe od 20° S
obszaru objętego konwencją nie przekracza 14 statków. Udział Wspólnoty ogranicza się do statków
pływających pod banderą Hiszpanii.”;
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4) w załączniku IV wprowadza się następujące zmiany:

a) część I otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ I

Ograniczenia ilościowe licencji oraz zezwoleń połowowych w odniesieniu do statków wspólnotowych łowiących
na wodach państw trzecich

Obszar połowu Połowy Liczba
pozwoleń

Rozdział licencji między
państwami członkowskimi

Maksymalna
liczba statków
przebywających
w dowolnym
momencie

Wody Norwegii oraz
strefa połowów
wokół Jan Mayen

Śledź, na północ od 62° 00' N 93 DK: 32, DE: 6, FR: 1,
IRL: 9, NL: 11, SW:
12, UK: 21, PL: 1

69

Gatunki denne, na północ od
62° 00' N

80 FR: 18, PT: 9, DE: 16,
ES: 20, UK: 14, IRL: 1

50

Makrela, na południe od 62° 00' N,
połów okrężnicami

11 DE: 1 (1), DK: 26 (1),
FR: 2 (1), NL: 1 (1)

nie dotyczy

Makrela, na południe od 62° 00' N,
połów włokami

19 nie dotyczy

Makrela, na północ od 62° 00' N,
połów okrężnicami

11 (2) DK: 11 nie dotyczy

Gatunki przemysłowe, na południe
od 62° 00' N

480 DK: 450, UK: 30 150

Wody Wysp
Owczych

Ogół połowów włokiem przez statki
o długości nie większej niż 180 stóp,
w strefie pomiędzy 12 a 21 milą od
linii podstawowych Wysp Owczych

26 BE: 0, DE: 4, FR: 4,
UK: 18

13

Ukierunkowane połowy dorsza
i plamiaka siecią o minimalnym
rozmiarze oczek wynoszącym
135 mm, ograniczone do obszaru
na południe od 62° 28' N oraz na
wschód od 6° 30' W

8 (3) 4

Połów włokiem poza obszarem
21 mil od linii podstawowych
Wysp Owczych. W okresach od dnia
1 marca do dnia 31 maja oraz od
dnia 1 października do dnia
31 grudnia statki te mogą prowadzić
działalność w obszarze między
61° 20' N a 62° 00' N oraz w strefie
między 12 a 21 milami od linii
podstawowych.

70 BE: 0, DE: 10, FR: 40,
UK: 20

26

Połów molwy niebieskiej włokiem
o minimalnym rozmiarze oczek
sieci wynoszącym 100 mm
w obszarze na południe od
61° 30' N oraz na zachód od
9° 00' W oraz w obszarze między
7° 00' W a 9° 00' W na południe
od 60° 30' N oraz w obszarze na
południowy zachód od linii między
60° 30' N, 7° 00' W a 60° 00' N,
6° 00' W.

70 DE: 8 (4), FR: 12 (4),
UK: 0 (4)

20 (5)
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Obszar połowu Połowy Liczba
pozwoleń

Rozdział licencji między
państwami członkowskimi

Maksymalna
liczba statków
przebywających
w dowolnym
momencie

Ukierunkowany połów czarniaka
włokiem o minimalnym rozmiarze
oczek sieci wynoszącym 120 mm
oraz z możliwością wykorzystania
obręczy okrągłej worka włoka.

70 22 (5)

Połów błękitka. Całkowita liczba
licencji może zostać zwiększona
o cztery statki tworzące pary, jeżeli
władze Wysp Owczych wprowadzą
specjalne zasady dostępu do obszaru
nazywanego »głównym obszarem
połowowym błękitka«

36 DE: 3, DK: 19, FR: 2,
UK: 5, NL: 5

20

Połowy wędami 10 UK: 10 6

Połowy makreli 12 DK: 12 12

Połowy śledzia na północ od 62° N 21 DE: 1, DK: 7, FR: 0,
UK: 5, IRL: 2, NL: 3,
SW: 3

21

(1) Podział ten obowiązuje dla połowów okrężnicą i włokiem.
(2) Do wyboru spośród 11 licencji na połowy makreli okrężnicami na południe od 62° 00' N.
(3) Zgodnie z uzgodnionymi wnioskami z 1999 r. dane liczbowe dotyczące połowów ukierunkowanych dorsza i plamiaka są

częścią danych ustalonych dla »Ogółu połowów ryb włokiem przez statki o długości nie większej niż 180 stóp, w strefie
między 12 a 20 milami od linii podstawowych Wysp Owczych«.

(4) Liczby te odnoszą się do maksymalnej liczby statków przebywających w obszarze w dowolnym czasie.
(5) Liczby te są częścią danych ustalonych dla »Połowu ryb włokiem poza obszarem 21 mil od linii podstawowych Wysp

Owczych«.”

b) część II otrzymuje brzmienie:

„CZĘŚĆ II

Ograniczenia ilościowe licencji połowowych oraz zezwoleń połowowych w odniesieniu do statków rybackich
państw trzecich na wodach Wspólnoty

Państwo bandery Połowy Liczba
pozwoleń

Maksymalna
liczba statków
przebywających
w obszarze
w dowolnym

czasie

Norwegia Śledź, na północ od 62° 00' N 20 20

Wyspy Owcze Makrela, VIa (na północ od 56° 30' N), VIIe,f,h, ostrobok,
IV, VIa (na północ od 56° 30' N), VIIe,f,h; śledź, VIa (na
północ od 56° 30' N)

14 14

Śledź, na północ od 62° 00' N 21 21

Śledź, IIIa 4 4

Połowy przemysłowe okowiela i szprota, IV, VIa (na
północ od 56° 30' N): dobijakowate, IV (łącznie
z nieuniknionymi przyłowami błękitka)

15 15

Molwa i brosma 20 10

Błękitek, II, VIa (na północ od 56° 30' N), VIb, VII (na
zachód od 12° 00' W)

20 20

Molwa niebieska 16 16
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Państwo bandery Połowy Liczba
pozwoleń

Maksymalna
liczba statków
przebywających
w obszarze
w dowolnym

czasie

Wenezuela Lucjanowate (1) (wody Gujany Francuskiej) 41 pm

Rekiny (wody Gujany Francuskiej) 4 pm

(1) Należy poławiać wyłącznie sznurami haczykowymi lub łapaczami (lucjanowate) lub sznurami haczykowymi lub siecią
o rozmiarze oczek wynoszącym 100 mm, na głębokościach większych niż 30 m (rekiny). W celu wydania takich licencji
należy przedstawić dowód na to, iż istnieje ważna umowa między właścicielem statku składającym wniosek o wydanie licencji
a przedsiębiorstwem przetwórczym położonym na terenie francuskiego departamentu Gujany oraz że umowa ta zawiera
zobowiązanie do wyładowania przynajmniej 75 % wszystkich połowów lucjanowatych, lub 50 % wszystkich połowów rekina
z danego statku w tym departamencie francuskim, tak aby mogły one być przetworzone w zakładzie tego przedsiębiorstwa.
Umowa, o której mowa powyżej, musi zostać potwierdzona przez władze francuskie, które zapewniają, iż jest ona zgodna
zarówno z rzeczywistą zdolnością produkcyjną umawiającego się przedsiębiorstwa przetwórczego, jak i z celami w odniesieniu
do rozwoju gospodarki Gujany. Kopia należycie potwierdzonej umowy jest dołączana do wniosku o wydanie licencji.
W przypadku gdy odmawia się udzielenia potwierdzenia, o którym mowa powyżej, władze francuskie powiadamiają o tej
odmowie oraz wskazują powody odmowy zainteresowanej stronie i Komisji.”.
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