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

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1197/2009 

z dnia 30 listopada 2009 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2115/2005 wprowadzające program odbudowy zasobów 
halibuta grenlandzkiego w ramach Organizacji Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, 
w szczególności jego art. 37, 

uwzględniając wniosek Komisji, 

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2115/2005 z dnia 
20 grudnia 2005 r. ( 1 ) wdraża program odbudowy 
zasobów halibuta grenlandzkiego przyjęty przez Organi
zację Rybołówstwa Północno-Zachodniego Atlantyku 
(zwaną dalej „NAFO”). 

(2) Na 29. dorocznym posiedzeniu we wrześniu 2007 r. 
NAFO przyjęło szereg zmian do tego programu odbu
dowy zasobów. Zmiany te odnoszą się do wzmocnio
nych środków dotyczących sprawozdawczości 
z połowów oraz dodatkowych środków kontroli wzmac
niających inspekcje na morzu dla statków wpływających 
na obszar podlegający regulacji NAFO i wypływających 
z niego. 

(3) Należy zatem zmienić rozporządzenie (WE) nr 
2115/2005, aby wdrożyć zmiany do programu odbu
dowy zasobów, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 2115/2005 wprowadza się nastę
pujące zmiany: 

1) dodaje się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 5a 

Wpłynięcie na obszar podlegający regulacji NAFO 

1. Statki rybackie, o których mowa w art. 5 ust. 1, mogą 
wpływać na obszar podlegający regulacji NAFO w celach 
prowadzenia połowów halibuta grenlandzkiego wyłącznie, 
jeżeli: 

a) posiadają na pokładzie mniej niż 50 ton jakichkolwiek 
połowów; lub 

b) stosują procedury określone w ust. 2, 3 i 4. 

2. Jeżeli statek rybacki posiada na pokładzie połowy 
spoza obszaru podlegającego regulacji NAFO w ilości 50 
ton lub więcej, na co najmniej 72 godziny przed wpłynię
ciem na obszar podlegający regulacji NAFO powiadamia on 
Sekretariat NAFO pocztą elektroniczną lub faksem o: 

a) ilości połowów znajdujących się na pokładzie; 

b) pozycji (długość i szerokość geograficzna), gdzie kapitan 
statku przewiduje rozpoczęcie połowów; oraz 

c) przewidywanym czasie przybycia na tę pozycję. 

3. Jeżeli wskutek powiadomienia, o którym mowa 
w ust. 2, statek inspekcyjny sygnalizuje zamiar przeprowa
dzenia inspekcji, przekazuje on statkowi rybackiemu współ
rzędne punktu kontroli, w którym ma odbyć się inspekcja. 
Punkt kontroli znajduje się nie dalej niż 60 mil morskich od 
pozycji, gdzie kapitan statku rybackiego przewiduje rozpo
częcie połowów. 

4. Statek rybacki, o którym mowa w ust. 2, może rozpo
cząć połowy w każdym z następujących przypadków:
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a) jeżeli otrzyma z Sekretariatu NAFO powiadomienie w tej 
sprawie; 

b) jeżeli po przeprowadzeniu inspekcji zgodnie z ust. 3 
poinformowany jest przez statek inspekcyjny 
o możliwości rozpoczęcia połowów; 

c) jeżeli statek inspekcyjny nie rozpoczął inspekcji w ciągu 
trzech godzin od chwili przybycia statku rybackiego do 
punktu kontroli wyznaczonego zgodnie z ust. 3; 

d) jeżeli do czasu wpłynięcia na obszar podlegający regulacji 
NAFO nie otrzyma z sekretariatu NAFO lub od statku 
inspekcyjnego powiadomienia, że statek inspekcyjny ma 
zamiar przeprowadzić inspekcję zgodnie z ust. 3.”; 

2) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 1 lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b) ilości halibuta grenlandzkiego z okresu pięciu dni, 
włącznie z operacjami połowowymi o wyniku 

zerowym. Raport ten przekazuje się po raz pierwszy 
nie później niż przed końcem dziesiątego dnia po 
dacie wpłynięcia statku na wody podobszaru NAFO 
nr 2 i rejonów 3KLMNO;”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Po otrzymaniu raportów, o których mowa 
w ust. 1, państwa członkowskie przekazują je Komisji. 
Komisja niezwłocznie przekazuje raporty, o których 
mowa w ust. 1 lit. b), Sekretariatowi NAFO. 

3. Jeżeli uznano, że połowy halibuta grenlandzkiego, 
notyfikowane zgodnie z ust. 2, wyczerpują 75 % kwoty 
przydzielonej państwom członkowskim, kapitanowie 
przekazują raporty, o których mowa w ust. 1 lit. b), co 
trzy dni.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 30 listopada 2009 r. 

W imieniu Rady 

B. ASK 
Przewodniczący
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