
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/1070 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1970 ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok dla 
niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzeniem Rady (UE) 2017/1970 (1) ustalono uprawnienia do połowów w odniesieniu do śledzia 
w podrejonach ICES 30–31 (stado śledzia w Zatoce Botnickiej) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) 2016/1139 (2). 

(2)  Rozporządzenie (UE) 2016/1139 zmieniono rozporządzeniem (UE) 2018/976 (3) w odniesieniu do stada śledzia 
atlantyckiego w Zatoce Botnickiej, uwzględniając najnowsze informacje naukowe przedstawione przez ICES. 

(3)  W następstwie tej zmiany wprowadzonej w rozporządzeniu (UE) 2016/1139 należy zwiększyć uprawnienia 
połowowe dotyczące stada śledzia atlantyckiego w Zatoce Botnickiej. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2017/1970. 

(5)  Główny sezon połowów śledzia atlantyckiego z wykorzystaniem sieci pułapkowych rozpoczyna się w maju. 
W celu umożliwienia państwom członkowskim terminowego przydzielenia na poziomie krajowym uprawnień do 
połowów w najkrótszym możliwym terminie niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie następnego dnia 
po jego opublikowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (UE) 2017/1970 pozycja dotycząca śledzia atlantyckiego w podrejonach ICES 30–31 
otrzymuje brzmienie: 

„Gatunek: Śledź atlantycki 
Clupea harengus 

Obszar: Podrejony 30–31 
(HER/30/31.) 

Finlandia 78 351   

Szwecja 17 215   

Unia 95 566   

TAC 95 566  TAC analityczny”   
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(1) Rozporządzenie Rady (UE) 2017/1970 z dnia 27 października 2017 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2018 rok w odniesieniu 
do niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz.U. L 281 z 31.10.2017, 
s. 1.). 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do 
stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, s. 1.). 

(3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/976 z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1139 
w odniesieniu do przedziałów śmiertelności połowowej i poziomów ochrony dla niektórych stad śledzia atlantyckiego w Morzu 
Bałtyckim (Dz.U. L 179 z 16.7.2018, s. 76). 



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 26 lipca 2018 r. 

W imieniu Rady 
G. BLÜMEL 

Przewodniczący  
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