
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/1308 

z dnia 28 września 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2018/120 w odniesieniu do uprawnień do połowów labraksa 

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) 2018/120 (1) ustalono uprawnienia do połowów na 2018 r. dotyczące pewnych 
stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz – w odniesieniu do unijnych statków rybackich – 
w niektórych wodach nienależących do Unii. 

(2)  Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) przedstawiła zmienioną opinię dotyczącą labraksa (Dicentrarchus 
labrax) w rejonach ICES 4b–c, 7a i 7d–h (środkowe i południowe Morze Północne, Morze Irlandzkie, kanał La 
Manche, kanał Bristolski i Morze Celtyckie) na 2018 r. Zgodnie z tą opinią całkowity odłów w ramach połowów 
handlowych i rekreacyjnych, aby był zgodny z maksymalnym podtrzymywalnym połowem, nie może 
przekroczyć w 2018 r. 880 ton. Dzięki środkom wprowadzonym w celu zapewnienia odbudowy zasobów 
oczekuje się przyrostu biomasy w 2018 r. W opinii tej ICES wskazała również na niższą śmiertelność połowową 
w ramach rybołówstwa rekreacyjnego. Ponadto ICES odnotowała wyższy wskaźnik przeżywalności w połowach 
typu „złów i wypuść” (wskaźnik śmiertelności połowowej 5 % w ramach tych połowów zamiast wcześniej 
szacowanych 15 %). W związku z tym należy zezwolić na zatrzymanie jednej ryby na rybaka w przypadku 
połowów rekreacyjnych mających miejsce w okresie od października do grudnia 2018 r. Powinno to mieć 
zastosowanie do rejonu ICES 6a. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2018/120, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Art. 9 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2018/120 otrzymuje brzmienie: 

„4. W ramach połowów rekreacyjnych, w tym z brzegu: 

a)  od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 września 2018 r., w rejonach ICES 4b, 4c, 7a–7k, zezwala się na połowy 
labraksa wyłącznie typu »złów i wypuść«. W tym okresie zabrania się zatrzymywania na statku, przemieszczania, 
przeładunku i wyładunku labraksa złowionego w tym obszarze; 

b)  od dnia 1 października do dnia 31 grudnia 2018 r., w rejonach ICES 4b, 4c, 6a, 7a–7k, nie więcej niż jeden 
osobnik labraksa może być zatrzymany na rybaka dziennie.”. 
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(1) Rozporządzenie Rady (UE) 2018/120 z dnia 23 stycznia 2018 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2018 r. dotyczące pewnych stad 
ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz – w odniesieniu do unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących 
do Unii, a także zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/127 (Dz.U. L 27 z 31.1.2018, s. 1). 



Artykuł 2 

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 28 września 2018 r. 

W imieniu Rady 
M. SCHRAMBÖCK 

Przewodnicząca  
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