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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1222/2008

z dnia 1 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 40/2008 w odniesieniu do środków w zakresie zarządzania
przyjętych przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim

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 wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 40/2008 (2) ustala upra
wnienia do połowów na rok 2008 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.

(2) Na dorocznych posiedzeniach w 2006 r. i 2007 r.
Komisja ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim (IOTC) przy
jęła szereg środków w zakresie zarządzania i kontroli
dotyczących ograniczenia zdolności połowowej statków
prowadzących połowy tuńczyków tropikalnych, włócz
nika i tuńczyka białego; środki te wprowadzono do
prawa wspólnotowego rozporządzeniem (WE) nr
40/2008.

(3) Aby zapewnić zrównoważoną eksploatację daleko migru
jących gatunków w Oceanie Indyjskim oraz uwzględ
niając działania połowowe prowadzone w przeszłości
i czynną obecność wspólnotowej floty poławiającej
takie gatunki na obszarze IOCT w latach odniesienia
2006 i 2007, należy ustalić liczbę wspólnotowych
statków o całkowitej długości wynoszącej 24 metry
i więcej oraz poniżej 24 metrów operujących poza
wyłączną strefą ekonomiczną, prowadzących połowy

tuńczyka tropikalnego, oraz liczbę wspólnotowych
statków prowadzących połowy włócznika i tuńczyka
białego oraz odpowiadającą im zdolność połowową
wyrażoną w pojemności brutto, a także określić ich
rozdział między zainteresowane państwa członkowskie.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 40/2008,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 40/2008

Artykuł 72 i 73 rozporządzenia (WE) nr 40/2008 otrzymują
brzmienie:

„Artykuł 72

Ograniczenia zdolności połowowej statków
poławiających tuńczyka tropikalnego

1. Maksymalna liczba wspólnotowych statków poławiają
cych tuńczyka tropikalnego na obszarze IOTC oraz odpowia
dająca im zdolność połowowa wyrażona w GT (pojemności
brutto) wynoszą:

Państwo
członkowskie Maksymalna liczba statków Zdolność

połowowa (w GT)

Hiszpania 22 61 400

Francja 21 31 467

Włochy 1 2 137

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 państwa członkowskie
mogą zmienić liczbę statków, zgodnie z rodzajem narzędzi
połowowych, pod warunkiem że mogą udowodnić Komisji,
że zmiana liczby statków, zgodnie z rodzajem narzędzi poło
wowych, nie prowadzi do zwiększenia nakładu połowowego
w odniesieniu do przedmiotowych stad ryb.
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3. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadku
propozycji transferu zdolności do ich floty, statki objęte
transferem figurowały w rejestrze statków IOTC lub
w rejestrze statków innej regionalnej organizacji ds. rybołów
stwa zajmującej się połowami tuńczyka. Transferem nie mogą
być objęte statki figurujące w wykazie statków IUU dowolnej
regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

4. Statki wspólnotowe, o których mowa w ust. 1, są
również uprawnione do prowadzenia połowów włócznika
i tuńczyka białego w strefie IOTC.

5. W celu uwzględnienia wdrożenia planów rozwoju
złożonych w IOTC ograniczenia zdolności połowowej,
o których mowa w niniejszym artykule, mogą zostać zwięk
szone w granicach określonych w tych planach rozwoju.

Artykuł 73

Ograniczenia zdolności połowowej statków
poławiających włócznika lub tuńczyka białego

1. Maksymalna liczba wspólnotowych statków poławiają
cych włócznika i tuńczyka białego na obszarze IOTC oraz
odpowiadająca im zdolność połowowa wyrażona w GT
wynoszą:

Państwo
członkowskie Maksymalna liczba statków Zdolność

połowowa (w GT)

Hiszpania 27 11 600

Francja 25 1 940

Portugalia 26 10 100

Zjednoczone
Królestwo

4 1 400

2. Niezależnie od przepisów ust. 1 państwa członkowskie
mogą zmienić liczbę swoich statków, zgodnie z rodzajem
narzędzi połowowych, pod warunkiem że mogą udowodnić
Komisji, że zmiana liczby statków, zgodnie z rodzajem
narzędzi połowowych, nie prowadzi do zwiększenia nakładu
połowowego w odniesieniu do przedmiotowych stad ryb.

3. Państwa członkowskie zapewniają, by w przypadku
propozycji transferu zdolności do ich floty, statki objęte
transferem figurowały w rejestrze statków IOTC lub
w rejestrze statków innej regionalnej organizacji ds. rybołów
stwa zajmującej się połowami tuńczyka. Transferem nie mogą
być objęte statki figurujące w wykazie statków IUU dowolnej
regionalnej organizacji ds. zarządzania rybołówstwem.

4. Statki wspólnotowe, o których mowa w ust. 1, są
również uprawnione do prowadzenia połowów tuńczyka
tropikalnego w strefie IOTC.

5. W celu uwzględnienia wdrożenia planów rozwoju
złożonych w IOTC, ograniczenia zdolności połowowej,
o których mowa w niniejszym artykule, mogą zostać zwięk
szone w granicach określonych w tych planach rozwoju.”.

Artykuł 2

Wejście w życie

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 1 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady
H. NOVELLI

Przewodniczący
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