
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 986/2008

z dnia 7 października 2008 r.

ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, VII i XII (wody
Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów
trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem

Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwa

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 zrównoważonej
eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki
rybołówstwa (1), w szczególności jego art. 26 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia
12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający
zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (2),
w szczególności jego art. 21 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2015/2004 z dnia
19 grudnia 2006 r. ustanawiające na rok 2007 i 2008
wielkości dopuszczalne połowów dla wspólnotowych
statków rybackich dotyczące niektórych głębinowych
zasobów rybnych (3) ustanawia kwoty na lata 2007
i 2008.

(2) Według informacji przekazanych Komisji statki pływające
pod banderą państw członkowskich określonych
w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zarejes
trowane w tych państwach członkowskich wyczerpały
kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną
na 2008 r.

(3) Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na
statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących
z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Wyczerpanie kwoty

Kwotę połowową przyznaną na 2008 r. państwom członkow
skim określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia
w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się za
wyczerpaną.

Artykuł 2

Zakazy

Zakazuje się połowów stada określonego w załączniku do
niniejszego rozporządzenia przez statki pływające pod banderą
państwa członkowskiego w nim określonego lub zarejestrowane
w tym państwie członkowskim. Zakazuje się również przecho
wywania na statku, przeładunku lub wyładunku ryb pochodzą
cych z tego stada złowionych przez te statki.

Artykuł 3

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym
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 7 października 2008 r.

W imieniu Komisji
Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej
i Rybołówstwa
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(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.
(2) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.
(3) Dz.U. L 384 z 29.12.2006, s. 28.



ZAŁĄCZNIK

Nr 07/DSS

Państwo członkowskie Wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Niemiec,
Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski
i Zjednoczonego Królestwa

Stado BSF/56712-

Gatunek Pałasz czarny (Aphanopus carbo)

Obszar wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze
zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów
ICES V, VI, VII i XII
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