
I

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

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1257/2008

z dnia 4 grudnia 2008 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1579/2007 ustalające wielkości dopuszczalne połowów
i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych mające

zastosowanie do Morza Czarnego w 2008 r.

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 847/96 z dnia
6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku
na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem
(TAC) i kwotami (2), w szczególności jego art. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 1579/2007 (3) ustala upraw
nienia do połowów i związane z nimi warunki dla nie
których stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do
Morza Czarnego w 2008 r.

(2) Mimo że rozporządzenie (WE) nr 1579/2007 stanowi,
że art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96 nie ma zasto
sowania do kwoty skarpa w Morzu Czarnym na 2008 r.,
obecna sytuacja stada skarpa uzasadniałaby takie zasto
sowanie.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1579/2007.

(4) Z uwagi na pilność tej sprawy oraz biorąc pod uwagę, że
rok kontyngentowy 2008 dobiega końca, niniejsze
rozporządzenie powinno wejść w życie w dniu jego
opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(5) Z uwagi na pilność tej sprawy konieczne jest również
odstąpienie od sześciotygodniowego okresu, o którym
mowa w pkt I ust. 3 Protokołu w sprawie roli parla
mentów narodowych w Unii Europejskiej, załączonego
do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatów usta
nawiających Wspólnoty Europejskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zmiana rozporządzenia (WE) nr 1579/2007

W pozycji „Skarp” w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr
1579/2007 wyrazy „Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE)
nr 847/96” zastępuje się wyrazami „Stosuje się art. 3 rozporzą
dzenia (WE) nr 847/96”.
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Artykuł 2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 grudnia 2008 r.

W imieniu Rady
N. KOSCIUSKO-MORIZET

Przewodniczący
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