
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1163/2008

z dnia 24 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do limitów połowowych dla
pewnych stad okowiela, witlinka i plamiaka

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając 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 wspólnotowych na wodach,
na których wymagane są ograniczenia połowowe (1),
w szczególności jego art. 5 ust. 5 i art. 5 ust. 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wstępne limity połowowe dla stada okowiela w obszarze
ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa oraz IV
zostały ustalone w załączniku IA do rozporządzenia
(WE) nr 40/2008.

(2) Zgodnie z art. 5 ust. 5 wspomnianego rozporządzenia
Komisja może zmienić te limity połowowe w świetle
informacji naukowych zebranych w pierwszej połowie
2008 r.

(3) Biorąc pod uwagę informacje naukowe zebrane
w pierwszej połowie 2008 r., należy ustalić ostateczne
limity połowowe dla okowiela w przedmiotowych obsza
rach.

(4) Według Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekono-
micznego ds. Rybołówstwa połowy w 2008 r. do wiel
kości 148 000 ton odpowiadałyby śmiertelności poło
wowej 0,6 i powinny zapewnić utrzymanie stada
powyżej limitów zapobiegawczych.

(5) Okowiel stanowi zasób Morza Północnego dzielony
z Norwegią, który w chwili obecnej nie jest jednak zarzą
dzany wspólnie przez obie strony. Środki przewidziane
w niniejszym rozporządzeniu powinny być zgodne
z konsultacjami przeprowadzonymi z Norwegią zgodnie
z postanowieniami zawartymi w uzgodnionym protokole
z dnia 26 listopada 2007 r. na temat wniosków konsul
tacji dotyczących połowów prowadzonych przez Wspól
notę Europejską i Norwegię.

(6) W związku z tym udział Wspólnoty w całkowitych
dopuszczalnych połowach (TAC) okowiela w obszarze
ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa oraz
IV należy ustalić na poziomie 75 % ze 148 000 ton.

(7) Zgodnie z art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 40/2008
limity połowowe dla stada witlinka w obszarach ICES IIIa
oraz IV, a także w wodach WE obszaru ICES IIa, dla
stada plamiaka w obszarze ICES IIIa oraz w wodach
WE obszarów ICES IIIb, IIIc oraz IIId i dla stada plamiaka
w obszarze ICES IV oraz w wodach WE obszaru ICES IIa
mogą zostać zmienione przez Komisję wskutek prze
glądu limitów połowowych stada okowiela, zgodnie
z art. 5 ust. 5 tego rozporządzenia, w celu uwzględnienia
przyłowów przemysłowych tych stad w ramach
połowów okowiela.

(8) W związku z ograniczonymi połowami okowiela
w obszarze ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów
ICES IIIb, IIIc oraz IIId, a także w związku z brakiem
nowych prognoz dotyczących przyłowów plamiaka
i witlinka w ramach innych połowów paszowych doko
nywanych na tych obszarach limity połowowe dla stad
witlinka i plamiaka w obszarze ICES IIIa oraz w wodach
WE obszarów ICES IIIb, IIIc oraz IIId powinny pozostać
niezmienione do końca 2008 r.

(9) W związku z ustalaniem ostatecznych limitów połowo
wych dla okowiela w obszarze ICES IIIa i w wodach WE
obszarów ICES IIa oraz IV należy zweryfikować limity
połowowe dla witlinka i plamiaka w obszarze ICES IV
oraz w wodach WE obszaru ICES IIa.

(10) Okowiel jest gatunkiem żyjącym krótko. Dlatego też
należy jak najszybciej wdrożyć limity połowowe,
w celu uniknięcia opóźnienia, które mogłoby doprowa
dzić do nadmiernej eksploatacji jego zasobów.

(11) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do
rozporządzenia (WE) nr 40/2008.

(12) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa
i Akwakultury,
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do
niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 24 listopada 2008 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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ZAŁĄCZNIK

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 40/2008 wprowadza się następujące zmiany:

1) Pozycja dotycząca stada okowiela w obszarach ICES IIIa oraz w wodach WE obszarów ICES IIa oraz IV otrzymuje
brzmienie:

„Gatunek: Okowiel
Trisopterus esmarki

Obszar: IIIa; wody WE obszaru IIa oraz IV
NOP/2A3A4.

Dania 109 898

Analityczne 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 21 (1)

Niderlandy 81 (1)

WE 110 000

Norwegia 1 000 (2)

TAC Nie dotyczy

(1) Kwotę można poławiać wyłącznie w wodach WE obszarów ICES IIa, IIIa oraz IV.
(2) Kwotę tę można poławiać w rejonie VIa, na północ od 56°30′ N.”

2) Pozycja dotycząca stada witlinka w obszarze ICES IV i w wodach WE obszaru ICES IIa otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Witlinek
Merlangius merlangus

Obszar: IV; wody WE obszaru IIa
WHG/2AC4.

Belgia 367

Analityczne 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.

Dania 1 587

Niemcy 413

Francja 2 385

Niderlandy 917

Szwecja 3

Zjednoczone Królestwo 9 330

WE 15 002 (1)

Norwegia 1 785 (2)

TAC 17 850

(1) Z wyłączeniem szacunkowych 1 063 ton przyłowów przemysłowych.
(2) Można poławiać na wodach WE. Połowy dokonane w ramach tej kwoty należy odjąć od udziału Norwegii w TAC.

Warunki specjalne

W granicach wyżej wymienionych kwot w określonych obszarach ICES nie można poławiać ilości większych niż
wymienione poniżej:

Wody Norwegii obszaru IV
(WHG/*04N-)

WE 10 884”
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3) Pozycja dotycząca stada plamiaka w obszarze ICES IV i w wodach WE obszaru ICES IIa otrzymuje brzmienie:

„Gatunek: Plamiak
Melanogrammus aeglefinus

Obszar: IV; wody WE obszaru IIa
HAD/2AC4.

Belgia 279

Analityczne 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.

Dania 1 920

Niemcy 1 222

Francja 2 129

Niderlandy 209

Szwecja 193

Zjednoczone Królestwo 31 664

WE 37 616 (1)

Norwegia 8 082

TAC 46 444

(1) Z wyłączeniem szacunkowych 746 ton przyłowów przemysłowych.

Warunki specjalne

W granicach wyżej wymienionych kwot, w określonych obszarach nie można poławiać ilości większych niż wymie
nione poniżej:

Wody Norwegii obszaru IV
(HAD/*04N-)

WE 28 535”
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