
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 530/2008

z dnia 12 czerwca 2008 r.

ustanawiające środki nadzwyczajne w odniesieniu do statków rybackich do połowów okrężnicą
prowadzących połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45 °

długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonego
wykorzystania zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej poli-
tyki rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 7 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 z dnia
16 stycznia 2008 r. ustalające uprawnienia do połowów
na 2008 r. i związane z nimi warunki dla pewnych stad
ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych
Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnoto-
wych na wodach, na których wymagane są ograniczenia
połowowe (2), ustala ilości tuńczyka błękitnopłetwego,
które statki rybackie Wspólnoty mogą poławiać
w 2008 r. w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45 °
długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu
Śródziemnym.

(2) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 446/2008 z dnia
22 maja 2008 r. dostosowujące niektóre kwoty poło-
wowe dla tuńczyka błękitnopłetwego na 2008 r. zgodnie
z art. 21 ust. 4 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2847/93
ustanawiającego system kontroli mający zastosowanie do
wspólnej polityki rybołówstwa (3) zmienia ilości tuńczyka
błękitnopłetwego, które statki rybackie Wspólnoty mogą
poławiać w 2008 r. w Oceanie Atlantyckim na wschód
od 45 ° długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu
Śródziemnym.

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1559/2007 z dnia
17 grudnia 2007 r. ustanawiające wieloletni plan odbu-
dowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we
wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym
i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 520/2007 (4)
wymaga, aby państwa członkowskie informowały
Komisję o indywidualnych kwotach przyznanych ich
statkom o długości powyżej 24 metrów.

(4) Wspólna polityka rybołówstwa ma na celu zapewnienie
długoterminowej zdolności połowowej sektora poprzez
zrównoważoną eksploatację żywych zasobów wodnych
w oparciu o zasadę ostrożnego zarządzania.

(5) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002,
jeżeli istnieje dowód poważnego zagrożenia dla ochrony
żywych zasobów wodnych, Komisja może zdecydować
o zastosowaniu środków nadzwyczajnych, trwających
nie dłużej niż sześć miesięcy.

(6) Z danych znajdujących się w posiadaniu Komisji oraz
z informacji uzyskanych przez inspektorów Komisji
podczas ich wizyt kontrolnych w przedmiotowych
państwach członkowskich wynika, że uprawnienia do
połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie Atlan-
tyckim, na wschód od 45 ° długości geograficznej
zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przyznane
statkom rybackim do połowów okrężnicą pływającym
pod banderą Grecji, Francji, Włoch, Cypru i Malty lub
zarejestrowanym w tych państwach będą uznane za
wyczerpane w dniu 16 czerwca 2008 r., a uprawnienia
do połowów tego samego zasobu przyznane statkom
rybackim do połowów okrężnicą pływającym pod
banderą Hiszpanii lub zarejestrowanym w tym państwie
będą uznane za wyczerpane w dniu 23 czerwca 2008 r.

(7) Komitet Naukowo-Badawczy Międzynarodowej Komisji
ds. Ochrony Tuńczyka Atlantyckiego (ICCAT) uznał
nadmierne zdolności połowowe floty za główny czynnik,
który może prowadzić do załamania się stad tuńczyka
błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu
Śródziemnym. Nadmierne zdolności połowowe floty
stanowią poważne zagrożenie przekroczenia dozwolo-
nego poziomu połowów. Oprócz tego dzienna zdolność
połowowa pojedynczego statku rybackiego do połowów
jedną okrężnicą jest tak duża, że dozwolone poziomy
połowów mogą zostać osiągnięte lub przekroczone
w bardzo krótkim czasie. W tej sytuacji przełowienie
przez tę flotę stanowiłoby poważne zagrożenie dla
ochrony zasobów tuńczyka błękitnopłetwego.

(8) Komisja monitorowała ściśle przestrzeganie przez
państwa członkowskie wszystkich wymogów zawartych
w odpowiednich przepisach wspólnotowych podczas
sezonu połowowego tuńczyka błękitnopłetwego
w 2008 r. Z informacji znajdujących się w jej posiadaniu
oraz z informacji uzyskanych przez inspektorów Komisji
wynika, że przedmiotowe państwa członkowskie nie
zapewniły pełnej zgodności z wymogami zawartymi
w rozporządzeniu (WE) nr 1559/2007.
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(9) W związku z tym konieczne jest, aby z dniem 16 czerwca
2008 r. Komisja zakazała połowów tuńczyka błękitno-
płetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45 °
długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu
Śródziemnym przez statki rybackie do połowów okręż-
nicą pływające pod banderą Grecji, Francji, Włoch, Cypru
i Malty lub zarejestrowane w tych państwach oraz
z dniem 23 czerwca 2008 r. połowów tuńczyka błękit-
nopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45 °
długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu
Śródziemnym przez statki rybackie do połowów okręż-
nicą pływające pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowane
w tym państwie.

(10) W celu wzmocnienia skuteczności tych środków, które
mają na celu zapobieżenie poważnemu zagrożeniu dla
ochrony zasobów tuńczyka błękitnopłetwego, należy
ponadto nakazać podmiotom wspólnotowym, aby nie
zgadzały się na wyładunki, umieszczanie w sadzach
w celu tuczenia i w celach hodowlanych ani na przeła-
dunki tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przez
statki rybackie do połowów okrężnicą w Oceanie Atlan-
tyckim na wschód od 45 ° długości geograficznej
zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Z dniem 16 czerwca 2008 r. zakazuje się połowów tuńczyka
błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45 °
długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym
przez statki rybackie do połowów okrężnicą pływające pod
banderą Grecji, Francji, Włoch, Cypru i Malty lub zarejestro-
wane w tych państwach.

Zakazuje się również przechowywania na statku, umieszczania
w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych, przeła-
dunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących z tych stad
złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 2

Z dniem 23 czerwca 2008 r. zakazuje się połowów tuńczyka
błękitnopłetwego w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45 °
długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym
przez statki rybackie do połowów okrężnicą pływające pod
banderą Hiszpanii lub zarejestrowane w tym państwie.

Zakazuje się również przechowywania na statku, umieszczania
w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowlanych, przeła-
dunku, transferu i wyładunku ryb pochodzących z tych stad
złowionych przez te statki po tej dacie.

Artykuł 3

1. Z zastrzeżeniem ustępu drugiego, z dniem 16 czerwca
2008 r. podmioty wspólnotowe nie zgadzają się na wyładunki,
umieszczanie w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowla-
nych oraz na przeładunki na wodach i w portach Wspólnoty
tuńczyka błękitnopłetwego złowionego przez statki rybackie do
połowów okrężnicą w Oceanie Atlantyckim na wschód od 45 °
długości geograficznej zachodniej oraz w Morzu Śródziemnym.

2. Do dnia 23 czerwca 2008 r. dozwolone są wyładunki,
umieszczanie w sadzach w celu tuczenia i w celach hodowla-
nych oraz przeładunki na wodach lub w portach Wspólnoty
tuńczyka błękitnopłetwego złowionego w Oceanie Atlantyckim,
na wschód od 45 ° długości geograficznej zachodniej, oraz
w Morzu Śródziemnym przez statki rybackie do połowów
okrężnicą pływające pod banderą Hiszpanii lub zarejestrowane
w tym państwie.

Artykuł 4

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opubli-
kowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się przez okres sześciu
miesięcy.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 12 czerwca 2008 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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