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(2008/987/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1404/2007 z dnia
26 listopada 2007 r. ustalające wielkości dopuszczalnych
połowów i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów
rybnych i grup zasobów rybnych mające zastosowanie do
Morza Bałtyckiego w 2008 r. (1), w szczególności pkt 1.3
załącznika II,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Punkt 1.1 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr
1404/2007 określa maksymalną liczbę dni, podczas
których statki dokonujące połowów z użyciem włoków,
niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowo
wych o rozmiarze oczek równym lub większym niż
90 mm, lub z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplatają
cych lub trójściennych o rozmiarze oczek równym lub
większym niż 90 mm, lub za pomocą takli stawnych,
takli z wyjątkiem takli dryfujących, węd ręcznych oraz
węd ciągnionych mogą przebywać poza portem
w podrejonach 25–27 i 28.2 z wyjątkiem okresu od
dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia, kiedy ma zastosowanie
art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady (WE) nr
1098/2007 ustanawiającego wieloletni plan w zakresie
zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów
tych zasobów, zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr
2847/93 i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
779/97 (2).

(2) Zgodnie z art. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr
169/2008 (3) podrejony ICES 27 i 28.2 są wyłączone
z zakresu niektórych ograniczeń nakładu połowowego
i obowiązków dotyczących zapisu danych w 2008 r.
na mocy rozporządzenia (WE) nr 1098/2007.

(3) Punkt 1.3 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr
1404/2007 umożliwia Komisji przyznanie maksymalnie
4 dodatkowych dni połowowych, podczas których statek
może przebywać poza portem, na podstawie trwałego

zaprzestania działalności połowowej mającego miejsce od
dnia 1 stycznia 2005 r.

(4) W styczniu 2008 r. Łotwa złożyła wniosek zgodnie z pkt
1.4 załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1404/2007,
zawierający w szczególności wykaz statków łotewskich
dokonujących połowów z użyciem wyżej wymienionych
narzędzi, które zaprzestały połowów od dnia 1 stycznia
2005 r. Łotwa przedstawiła dodatkowe informacje
w dniach 4 czerwca i 10 lipca 2008 r.

(5) Zgodnie ze wspólnotową bazą danych całkowitych
dopuszczalnych połowów i kwot Łotwa wymieniła 661
ton ze swojej kwoty na połowy dorsza w podrejonie
22–24, wynoszącej 694 tony. Dni poza portem już usta
lone dla Łotwy w odniesieniu do połowów w podrejonie
22–24 są wystarczające, biorąc pod uwagę pozostające
uprawnienia do połowów i nie ma potrzeby przyzna
wania dodatkowych dni w tym obszarze.

(6) Mając na względzie przedłożone dane, Łotwie można
przyznać dodatkowe 4 dni do już dozwolonych 178
dni na morzu dla statków dokonujących połowów
z użyciem wyżej wymienionych narzędzi, które należy
wykorzystać w 2008 r. w podrejonach ICES 25 i 26.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Roczną maksymalną liczbę dni poza portem, określoną w pkt
1.1 lit. b) załącznika II do rozporządzenia (WE) nr 1404/2007,
podczas których statek rybacki pływający pod banderą Łotwy
może przebywać na Morzu Bałtyckim w podrejonach 25 i 26,
zwiększa się o 4 dodatkowe dni. Niniejsza decyzja ma zastoso
wanie do statków dokonujących połowów z użyciem włoków,
niewodów duńskich lub podobnych narzędzi połowowych
o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm, lub
z użyciem sieci skrzelowych, sieci oplatających lub trójścien
nych o rozmiarze oczek równym lub większym niż 90 mm,
lub za pomocą takli stawnych, takli z wyjątkiem takli dryfują
cych, węd ręcznych oraz węd ciągnionych.
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Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Łotewskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 16 grudnia 2008 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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