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

ROZPORZĄDZENIA
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 753/2009
z dnia 27 lipca 2009 r.
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 w odniesieniu do uprawnień do połowów
i związanych z nimi warunków dla pewnych stad ryb
połowowy dla każdego państwa członkowskiego – wyra
żony w kilowatodniach – do wykorzystania
w wyznaczonych obszarach i w odniesieniu do określo
nych grup narzędzi połowowych. Z uwagi na rozporzą
dzenie Rady (WE) nr 754/2009 z dnia … wyłączające
niektóre grupy statków ze stosowania systemu nakładu
połowowego ustanowionego w rozdziale III rozporzą
dzenia (WE) nr 1342/2008 (5) konieczne jest dostoso
wanie maksymalnego dopuszczalnego nakładu połowo
wego ustanowionego w dodatku 1 do załącznika IIa do
rozporządzenia (WE) nr 43/2009 poprzez odjęcie
w przypadku Hiszpanii 590 583 kilowatodni od grupy
nakładu połowowego TR1 w obszarze (d) oraz
w przypadku Szwecji odjęcie 148 118 kilowatodni od
grupy nakładu połowowego TR2 w obszarze geogra
ficznym (a) i 705 625 kilowatodni od grupy nakładu
połowowego TR2 w obszarze geograficznym (b). Ze
względu na stosowanie z mocą wsteczną rozporządzenia
(WE) nr 754/2009 od dnia 1 lutego 2009 r., niniejsze
zmiany powinny obowiązywać od tego samego dnia.

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 1342/2008 z dnia
18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan
w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (2),
w szczególności jego art. 12,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 z dnia
6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbudowy
zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku
i w Morzu Śródziemnym (3), w szczególności jego art. 9 ust. 3,
4, 5, 7, 8, 9 i 10,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 (4) ustala upraw
nienia do połowów na 2009 r. i związane z nimi
warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane
na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu
do statków wspólnotowych na wodach, na których
wymagane są ograniczenia połowowe.

(2)

Załącznik IIA do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 usta
nawia zasady zarządzania nakładami połowowymi
w kontekście długoterminowego planu zarządzania zaso
bami dorsza ustanowionego w rozporządzeniu (WE) nr
1342/2008, a w szczególności ustanawia, w dodatku 1
do tego załącznika, maksymalny dozwolony nakład

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.
Dz.U.

L
L
L
L

358 z 31.12.2002,
348 z 24.12.2008,
96 z 15.4.2009, s.
22 z 26.1.2009, s.

s. 59.
s. 20.
1.
1.

(3)

Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 302/2009
dotyczącego wieloletniego planu odbudowy zasobów
tuńczyka błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku
i w Morzu Śródziemnym Rada ma ustalić i przydzielić
państwom członkowskim maksymalną liczbę kliprów
tuńczykowych i trolerów upoważnionych do aktywnych
połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Atlantyku;
statków prowadzących aktywne połowy tuńczyka błękit
nopłetwego w Adriatyku do celów hodowlanych; oraz
kliprów tuńczykowych, taklowców i statków do połowu
wędami ręcznymi uprawiających tradycyjne rybołówstwo
przybrzeżne i prowadzących aktywne połowy tuńczyka
błękitnopłetwego w Morzu Śródziemnym. Ponadto Rada
ma zadecydować o przydziale państwom członkowskim
wspólnotowej kwoty tuńczyka błękitnopłetwego. Kwota
wspólnotowa niewymiarowego tuńczyka błękitnopłet
wego jest oparta na wspólnotowej kwocie przyznanej
Wspólnocie Europejskiej na mocy zalecenia ICCAT
08/05 zmieniającego zalecenie, w którym ICCAT ustano
wiło wieloletni plan odbudowy zasobów tuńczyka błękit
nopłetwego we wschodnim Atlantyku i w Morzu Śród
ziemnym.

(5) Zob. 16 s. niniejszego Dziennika Urzędowego.
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(5)

(6)

(7)

(8)
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W celu zebrania dokładniejszych danych naukowych na
temat kryla, gatunku o kluczowym znaczeniu dla ekosys
temu morskiego Antarktyki, należy wdrożyć szereg
aktualnych zaleceń Komitetu Naukowego do spraw
Zachowania Żywych Zasobów Morskich Antarktyki,
ustanowionego na mocy Konwencji o zachowaniu
żywych zasobów morskich Antarktyki (CCAMLR), przed
stawionych ponownie na posiedzeniu Komitetu Nauko
wego w 2008 r. w celu zagwarantowania
w prawodawstwie wspólnotowym 100-procentowej
obecności obserwatorów połowów kryla na obszarze
objętym konwencją CCAMLR.

W związku z porozumieniem w sprawie połowów
z Norwegią Wspólnota ma prawo do połowu dodatko
wych 750 ton dorsza w norweskich wodach obszarów
ICES I i II.

Należy wdrożyć do prawa wspólnotowego wniosek
złożony na posiedzeniu w Londynie w dniach
9–11 lutego 2009 r. przez przedstawicieli Wspólnoty
Europejskiej, Wysp Owczych, Grenlandii, Islandii,
Norwegii i Federacji Rosyjskiej dotyczący zarządzania
w 2009 r. zasobami karmazyna w Morzu Irmingera
i wodach przylegających w obszarze objętym konwencją
NEAFC, a następnie zatwierdzony przez Umawiające się
Strony Komisji ds. Rybołówstwa Północno-Wschodniego
Atlantyku (NEAFC). Ponieważ umowa ta ma zastoso
wanie przez cały 2009 r., uprawnienia do połowów
należy stosować z mocą wsteczną od dnia 1 stycznia
2009 r.

Należy wdrożyć do prawa wspólnotowego wnioski
z posiedzenia wspólnego komitetu UE i Grenlandii
z dnia 25 listopada 2008 r. w Kopenhadze dotyczące
wspólnotowego udziału w połowach karmazyna
w grenlandzkich wodach obszarów ICES V oraz XIV.
Ponieważ ustalenia zawarte z Grenlandią są powiązane
z umową NEAFC w sprawie zarządzania zasobami
karmazyna w Morzu Irmingera i wodach przylegających,
środki przyjęte w celu wdrożenia wniosków
z posiedzenia wspólnego komitetu UE i Grenlandii
należy stosować również z mocą wsteczną od dnia
1 stycznia 2009 r.

Całkowity dopuszczalny połów (TAC) przyjęty dla hali
buta grenlandzkiego w wodach wspólnotowych
obszarów zarządzania IIa i IV, wodach wspólnotowych
i międzynarodowych obszaru VI, dla makreli
w obszarach zarządzania VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId
i VIIIe, wodach wspólnotowych obszaru Vb i wodach
międzynarodowych obszarów IIa, XII i XIV oraz dla
ostroboka w obszarach zarządzania VI, VII, VIIIa, VIIIb,
VIIId i VIIIe, wodach wspólnotowych obszaru Vb,
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wodach międzynarodowych obszarów XII i XIV powi
nien obejmować zarówno wody wspólnotowe, jak
i wody międzynarodowe obszaru Vb w celu zapobieżenia
nieprawidłowościom w raportowaniu. Należy zatem
odpowiednio zmienić obszary zarządzania wymienioneh
w przypadku TAC.

(9)

Aby chronić młode osobniki dorsza, plamiaka, czarniaka
i witlinka, należy ustalić system doraźnych zamknięć
w Morzu Północnym i cieśninie Skagerrak, według
uzgodnionego zapisu wniosków z konsultacji między
Wspólnotą Europejską a Norwegią, które odbyły się
w Londynie w dniu 3 lipca 2009 r.

(10)

Należy poprawić przepisy dotyczące ograniczeń
w sprawie połowów dorsza, plamiaka i witlinka
w obszarze ICES VI, aby zapewnić ten sam geograficzny
zasięg odstępstw dotyczących połowów homarców
i połowów za pomocą włoków, niewodów dennych lub
podobnych narzędzi.

(11)

Należy wdrożyć do prawa wspólnotowego propozycję
zgłoszoną na posiedzeniu w Londynie w dniach
24–27 marca 2009 r. przez szefów delegacji Umawiają
cych się Stron Komisji ds. Rybołówstwa PółnocnoWschodniego Atlantyku (NEAFC) (Danii w odniesieniu
do Wysp Owczych i Grenlandii, Wspólnoty Europejskiej,
Islandii, Norwegii i Federacji Rosyjskiej) dotyczącą
ochrony wrażliwych ekosystemów morskich przed
istotnym niekorzystnym wpływem w obszarze podlega
jącym regulacji NEAFC, która została następnie zatwier
dzona przez Umawiające się Strony NEAFC.

(12)

W celu zagwarantowania prawidłowego rozliczania
połowów makreli prowadzonych przez statki państw
trzecich na wodach wspólnotowych należy wprowadzić
zaostrzone przepisy dotyczące kontroli takich statków.
Z uwagi na rozmieszczenie stad makreli, które występują
głównie w wodach Zjednoczonego Królestwa, statki
państw trzecich powinny przekazywać swoje sprawoz
dania do brytyjskiego ośrodka monitorowania rybołów
stwa w Edynburgu.

(13)

Aby zagwarantować rybakom pewność i pozwolić im na
jak najwcześniejsze zaplanowanie swojej działalności na
najbliższy sezon połowowy, konieczne jest odstąpienie
od wymogu sześciu tygodni, o którym mowa w tytule
I art. 3 Protokołu w sprawie roli parlamentów państw
członkowskich w Unii Europejskiej, dołączonego do
Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiają
cych Wspólnoty Europejskie.

(14)

Rozporządzenie (WE) nr 43/2009 powinno zatem zostać
odpowiednio zmienione,
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 43/2009
W rozporządzeniu (WE) nr 43/2009 wprowadza się następu
jące zmiany:

L 214/3

we wschodnim Atlantyku tuńczyka błękitnopłetwego ważą
cego od 8 kg lub mierzącego od 75 cm oraz ważącego do
30 kg lub mierzącego do 115 cm, oraz rozdział tej maksy
malnej liczby między państwa członkowskie są następujące:
Hiszpania

63

Francja

44

WE

107

Artykuł 91b
1) dodaje się rozdział VIIIa w brzmieniu:

Limity połowowe dla tuńczyka błękitnopłetwego we
wschodnim Atlantyku

ETYKIETOWANIE RYB ZAMROŻONYCH PO ZŁOWIENIU
NA OBSZARZE OBJĘTYM KONWENCJĄ NEAFC PRZEZ
STATKI WSPÓLNOTOWE LUB STATKI PAŃSTW TRZECICH

1.
W ramach limitów połowowych określonych
w załączniku ID limit połowowy dla tuńczyka błękitnopłet
wego ważącego od 8 kg lub mierzącego od 75 cm oraz
ważącego do 30 kg lub mierzącego do 115 cm dla upoważ
nionych statków wspólnotowych, o których mowa w art.
91a, oraz rozdział takiego limitu połowowego między
państwa członkowskie są następujące (w tonach):

Artykuł 39a

Hiszpania

599,3

Etykietowanie ryb mrożonych

Francja

269,3

Po zamrożeniu wszystkie ryby złowione na obszarze
objętym konwencją NEAFC są wyraźnie oznaczane czytelną
etykietą lub pieczęcią. Na etykiecie lub pieczęci, którą
umieszcza się na każdej skrzyni lub bloku ryb mrożonych,
podaje się gatunek, datę produkcji, podobszar ICES i rejon,
na którym dokonano połowu, oraz nazwę statku, który
dokonał połowu.”;

WE (*)

868,6

„ROZDZIAŁ VIIIa

2) w art. 48 dodaje się ustęp w brzmieniu:

„1a.
W trakcie całej działalności połowowej w ramach
okresu połowowego na każdym statku uczestniczącym
w połowie kryla, o którym mowa w art. 49, przebywa co
najmniej jeden obserwator naukowy wyznaczony zgodnie
z Systemem Międzynarodowych Obserwacji Naukowych
CCAMLR lub spełniający wymagania tego systemu.”;

3) w art. 50 skreśla się ust. 4;

4) dodaje się artykuły w brzmieniu:

2.
W ramach limitów połowowych określonych w ust. 1
limit połowowy dla tuńczyka błękitnopłetwego ważącego co
najmniej 6,4 kg lub mierzącego nie mniej niż 70 cm dla
kliprów tuńczykowych o długości całkowitej mniejszej niż
17 m, zaliczających się do statków wspólnotowych,
o których mowa w art. 91a, oraz rozdział takiego limitu
połowowego między państwa członkowskie są następujące
(w tonach):
Francja

45 (**)

WE

45

Artykuł 91c
Maksymalna liczba statków poławiających tuńczyka
błękitnopłetwego w Morzu Śródziemnym, mająca
zastosowanie
do
tradycyjnego
wspólnotowego
rybołówstwa przybrzeżnego
Maksymalna liczba wspólnotowych statków rybackich upra
wiających tradycyjne rybołówstwo przybrzeżne, które są
upoważnione do aktywnych połowów na Morzu Śród
ziemnym tuńczyka błękitnopłetwego ważącego od 8 kg
lub mierzącego od 75 cm oraz ważącego do 30 kg lub
mierzącego do 115 cm, oraz rozdział tej maksymalnej liczby
między państwa członkowskie są następujące:
Hiszpania

139

Francja

86

„Artykuł 91a

Włochy

35

Maksymalna liczba statków poławiających tuńczyka
błękitnopłetwego we wschodnim Atlantyku

Cypr

25

Malta

89

Maksymalna liczba wspólnotowych kliprów tuńczykowych
i trolerów, które są upoważnione do aktywnych połowów

WE

374

PL
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Artykuł 91d

cego do 115 cm, oraz rozdział tej maksymalnej liczby
między państwa członkowskie są następujące:

Limity połowowe dla tuńczyka błękitnopłetwego
w Morzu Śródziemnym, mające zastosowanie do
tradycyjnego
wspólnotowego
rybołówstwa
przybrzeżnego
W ramach limitów połowowych określonych w załączniku
ID limit połowowy dla tuńczyka błękitnopłetwego ważącego
od 8 kg do 30 kg, przyznany wspólnotowym kliprom
tuńczykowym, taklowcom i statkom do połowu wędami
ręcznymi łowiącym na Morzu Śródziemnym świeże ryby
metodami tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego,
o których mowa w art. 91c, oraz rozdział tego limitu poło
wowego między państwa członkowskie są następujące (w
tonach):
Hiszpania

82,3

Francja

71,8

Włochy

63,5

Cypr

2,3

Malta

5,3

WE (*)

19.8.2009

Włochy

68

WE

68

Artykuł 91f
Limity połowowe dla tuńczyka błękitnopłetwego
w Morzu Adriatyckim do celów hodowlanych
W ramach limitów połowowych określonych w załączniku
ID limit połowowy dla tuńczyka błękitnopłetwego ważącego
od 8 kg do 30 kg, przyznany wspólnotowym statkom
prowadzącym połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu
Adriatyckim do celów hodowlanych, o których mowa w art.
91e, oraz rozdział tego limitu połowowego między państwa
członkowskie są następujące (w tonach):

225,2

Artykuł 91e

Włochy

63,5

WE

63,5

___________
(*) Wspólnotowe limity połowowe są oparte na wspól
notowej kwocie przyznanej Wspólnocie Europejskiej
na mocy zalecenia ICCAT 08-05 zmieniającego zale
cenie, w którym ICCAT ustanowiło wieloletni plan
odbudowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we
wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym.
(**) Na wniosek Francji Komisja może zmienić tę liczbę do
wielkości 100 ton zgodnie z zaleceniem ICCAT nr 0805.”

Maksymalna liczba statków poławiających tuńczyka
błękitnopłetwego w Morzu Adriatyckim do celów
hodowlanych
Maksymalna liczba wspólnotowych statków prowadzących
aktywne połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Morzu Adria
tyckim do celów hodowlanych, które są upoważnione do
połowu tuńczyka błękitnopłetwego ważącego od 8 kg lub
mierzącego od 75 cm oraz ważącego do 30 kg lub mierzą

5) w załączniku IA wprowadza się następujące zmiany:
a) pozycja dotycząca gatunku halibuta grenlandzkiego w wodach wspólnotowych obszarów IIa i IV,
w wodach wspólnotowych i międzynarodowych obszaru VI otrzymuje brzmienie:
„Gatunek: Halibut grenlandzki
Reinhardtius hippoglossoides

Obszar: Wody wspólnotowe obszarów IIa i IV; wody wspól
notowe i międzynarodowe obszarów Vb i VI
(GHL/2 A-C46)

Dania

4

Niemcy

7

Estonia

4

Hiszpania

4

Francja

69

Irlandia

4

Litwa

4

Polska

4

Zjednoczone Królestwo

270

WE

720 (1)

TAC

n.d.

Analityczne TAC
Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Z czego 350 ton przypada na Norwegię i ma zostać złowionych na wodach wspólnotowych obszarów IIa i VI. W obszarze
ICES VI ilość ta może być poławiana wyłącznie taklami.”;
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b) pozycja dotycząca gatunku makreli w obszarach ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe; w wodach
wspólnotowych obszaru Vb; wodach międzynarodowych obszarów IIa, XII oraz XIV otrzymuje
brzmienie:
„Gatunek: Makrela
Scomber scombrus

Niemcy
Hiszpania

Obszar: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe; wody wspólnotowe
i międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe
obszarów IIa, XII oraz XIV
(MAC/2CX14-)

19 821
20

Estonia

165

Francja

13 216

Irlandia

66 070

Łotwa
Litwa
Niderlandy
Polska

122
122
28 905
1 396

Zjednoczone Królestwo

181 694

WE

311 531

Norwegia
Wyspy Owcze
TAC

12 300 (1)
4 798 (2)
511 287 (3)

Analityczne TAC
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Mogą być poławiane wyłącznie w obszarach ICES IIa, VIa (na północ od 56°30′N), IVa, VIId, VIIe, VIIf i VIIh.
(2) Można poławiać w wodach wspólnotowych obszaru ICES IVa na północ od 59°N od dnia 1 stycznia do dnia 15 lutego oraz
od dnia 1 października do dnia 31 grudnia. Ilość wynosząca 3 982 tony z kwoty Wysp Owczych może być poławiana
w obszarze ICES VIa na północ od 56°30′N w ciągu całego roku.
3
( ) TAC uzgodniony przez WE, Norwegię i Wyspy Owcze dla obszaru północnego.

Warunki szczególne
W ramach wyżej wymienionych kwot połowy są ograniczone do ilości podanych poniżej, w wyszczególnionych
obszarach i wyłącznie w okresach między dniem 1 stycznia a dniem 15 lutego oraz między dniem 1 paździer
nika a dniem 31 grudnia.
Wody wspólnotowe obszaru IVa (MAC/*04 A-C)

Niemcy

5 981

Francja

3 988

Irlandia

19 938

Niderlandy
Zjednoczone Królestwo
WE

8 723
54 829
93 459”
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c) pozycja dotycząca gatunku ostroboka w obszarach ICES VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId oraz VIIIe;
w wodach wspólnotowych obszaru Vb; wodach międzynarodowych obszarów XII oraz XIV otrzy
muje brzmienie:
„Gatunek: Ostrobok
Trachurus spp.

Dania

Obszar: VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId i VIIIe; wody wspólnotowe
i międzynarodowe obszaru Vb; wody międzynarodowe
obszarów XII oraz XIV
(JAX/578/14)

15 056

Niemcy

12 035

Hiszpania

16 435

Francja

7 952

Irlandia

39 179

Niderlandy

57 415

Portugalia
Zjednoczone Królestwo
WE
Wyspy Owcze
TAC

1 591
16 276
165 939
4 061 (1)
170 000

Analityczne TAC
Stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) Można poławiać w obszarze ICES IV, VIa na północ od 56°30′N, VIIe, VIIf i VIIh.”

6) w załączniku IB wprowadza się następujące zmiany:
a) pozycja dotycząca gatunku dorsz w norweskich wodach obszarów I i II otrzymuje brzmienie:
„Gatunek: Dorsz
Gadus morhua

Niemcy
Grecja
Hiszpania

Obszar: Wody norweskie obszaru I i II
(COD/1N2AB.)

2 425
301
2 706

Irlandia

301

Francja

2 226

Portugalia

2 706

Zjednoczone Królestwo

9 410

WE
TAC

20 074
525 000”

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
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b) pozycja dotycząca gatunku karmazyn w wodach wspólnotowych i międzynarodowych obszaru ICES
V oraz w wodach wspólnotowych obszarów ICES XII oraz XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek: Karmazyn
Sebastes spp.

Obszar: Wody wspólnotowe I międzynarodowe obszaru V; wody
międzynarodowe obszarów XII oraz XIV
(RED/51214.)

Estonia

210

Niemcy

4 266

Hiszpania

749

Francja

398

Irlandia

1

Łotwa

76

Niderlandy

2

Polska

384

Portugalia

896

Zjednoczone Królestwo

10

WE

6 992 (1)

TAC

46

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

(1) W obszarze, którego granice określają poniższe współrzędne, wykorzystać można nie więcej niż 70 % kwoty, a na okres od
dnia 1 kwietnia do dnia 10 maja przypaść może nie więcej niż 15 % kwoty. (RED/*5X14.).
Punkt nr

Szerokość geograficzna N

Longitude W

1
2
3
4
5
6
7
8
9

64°45
62°50
61°55
61°00
59°00
59°00
61°30
62°50
64°45

28°30
25°45
26°45
26°30
30°00
34°00
34°00
36°00
28°30”;
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c) pozycja dotycząca gatunku karmazyn w grenlandzkich wodach obszarów ICES V i XIV otrzymuje brzmienie:
„Gatunek: Karmazyn
Sebastes spp.

Obszar: Wody grenlandzkie obszarów V i XIV
(RED/514GRN)

Niemcy

4 742 (1)

Francja

24 (1)

Zjednoczone Królestwo

33 (1)

WE

8 000 (1) (2) (3)

TAC

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

n.d.

(1) Może być poławiany wyłącznie włokiem pelagicznym. Połowy mogą być prowadzone na wschodzie lub na zachodzie. Kwotę
można poławiać w obszarze podlegającym regulacji NEAFC, jeżeli spełnione zostaną warunki sprawozdawczości w Grenlandii
(RED/*51214).
(2) 3 000 ton, które należy poławiać włokiem pelagicznym, przydzielono Norwegii, a 200 ton przydzielono Wyspom Owczym.
(3) W obszarze, którego granice określają poniższe współrzędne, wykorzystać można nie więcej niż 70 % kwoty, a na okres od
dnia 1 kwietnia do dnia 10 maja przypaść może nie więcej niż 15 % kwoty. (RED/*5-14.).
Punkt nr

Szerokość geograficzna N

1
2
3
4
5
6
7
8
9

64°45
62°50
61°55
61°00
59°00
59°00
61°30
62°50
64°45

Długość geograficzna W

28°30
25°45
26°45
26°30
30°00
34°00
34°00
36°00
28°30”;

7) w dodatku I do załącznika IIA wprowadza się następujące
zmiany:

0
80 781

a) w tabeli a) kolumna dotycząca Szwecji otrzymuje
brzmienie:
„SE

16 609
739 281

53 078
110 468”;

c) w tabeli d) kolumna dotycząca Hiszpanii otrzymuje
brzmienie:
„ES

55 853
0

0

0

0

13 155

0

22 130

0

25 339”;

0

b) w tabeli b) kolumna dotycząca Szwecji otrzymuje
brzmienie:

13 836
0
1 402 142”;

„SE

286 779
830 400
263 772
0

8) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
a) w pkt 5c, 5c.1, 5c.2 i 5c.3 słowa „Morze Północne, cieś
nina Skagerrak i wschodnia część kanału La Manche”
zastępuje się słowami „wschodnia część kanału La
Manche”;
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b) wprowadza się pkt 5e w brzmieniu:
„5e.

Doraźne zamknięcia na Morzu Północnym i w cieś
ninie Skagerrak

5e.1.

Do celów niniejszego punktu:

L 214/9

w odniesieniu do poszczególnych gatunków, jak
i do łącznej ilości czterech gatunków.
5e.5.

a) za osobniki młode uważa się:
— osobniki dorsza mniejsze niż 35 cm,
— osobniki plamiaka mniejsze niż 30 cm,
— osobniki czarniaka mniejsze niż 35 cm,

Gdy próbka, o której mowa w pkt 5e.3 lit. a),
wykazuje odsetek młodych osobników, który
przekracza poziom progowy, dane nadbrzeżne
państwo członkowskie zakazuje prowadzenia
połowów w tym obszarze przy pomocy innych
narzędzi połowowych niż włoki pelagiczne,
okrężnice, pławnice dryfujące i wędy kalmarowe
do połowu śledzi, makreli i ostroboków,
więcierze i dragi do połowu przegrzebków
i sieci skrzelowe.
Zamknięty obszar oparty jest na następujących
kryteriów:

— osobniki witlinka mniejsze niż 27 cm;
— obszar ten ma 4, 5 lub 6 punktów łączących,

b) poziom progowy ustala się na 15 % wagi
młodych osobników w odniesieniu do łącznej
ilości czterech gatunków wymienionych w lit.
a). Jeżeli jednak ilość dorsza w próbce prze
kracza 75 % w odniesieniu do łącznej ilości
czterech gatunków, poziom progowy ustala
się na 10 %.
5e.2.

Państwa
członkowskie
określają
obszary,
w których istnieje ryzyko połowu młodych osob
ników w ilościach przekraczających poziomy
progowe.

5e.3.

W obszarach określonych zgodnie z pkt 5e.2
państwa członkowskie przeprowadzają inspekcje
służące zmierzeniu, czy odsetek młodych osob
ników przekracza poziom progowy, w tym za
pomocą wspólnych planów wykorzystywania.
W tym celu państwa członkowskie:
a) pobierają z zaciągu i mierzą próbki dorsza,
plamiaka, czarniaka i witlinka zgodnie
z przepisami dodatku 7 do niniejszego załącz
nika;

— punkt środkowy operacji połowowej lub
operacji połowowych charakteryzujących się
próbkami powyżej poziomu progowego
pokrywa się z punktem środkowym obszaru
zamkniętego,
— jeżeli obszar zamknięty opiera się na jednej
próbce i leży poza wodami znajdującymi się
w odległości do 12 mil od linii podstawo
wych w obszarze zwierzchnictwa lub jurys
dykcji danego państwa członkowskiego,
wynosi on wówczas 50 mil kwadratowych,
oraz
— w cieśninie Skagerrak jednocześnie są maksy
malnie 3 zamknięcia.
5e.6.

— wchodzi w życie 12 godzin po podjęciu
decyzji przez dane państwo członkowskie,
oraz

b) dokumentują każde pobranie próbek przez
wypełnienie sprawozdania z pobrania próbek
zgodnie z dodatkiem 8 do niniejszego załącz
nika i przesyłają je państwu nadbrzeżnemu.
Państwa członkowskie mogą zwrócić się do
innych państw przeprowadzających inspekcje
w danym obszarze o pobranie próbek w ich
imieniu.
5e.4.

Dane nadbrzeżne państwo członkowskie publi
kuje niezwłocznie na swojej stronie internetowej
pozycję, na której pobrano próbkę, o której
mowa w pkt 5e.3 lit. a), czas jej pobrania
i ilość młodych osobników jako odsetek wagi
całości połowu dorsza, plamiaka, czarniaka
i witlinka. Odsetek ten jest podawany zarówno

Zakaz, o którym mowa w pkt 5e.5:

— ma zastosowanie przez 21 dni, po których
automatycznie
przestaje
obowiązywać
o północy czasu UTC.
5e.7.

Na zasadzie odstępstwa od pkt 5e.5, gdy odsetek
przekracza nieznacznie poziom progowy lub gdy
w związku z łączną wielkością, składem połowu
lub rozkładem rozmiaru osobników zaciąg nie
może być uznany za reprezentatywny,
nadbrzeżne państwo członkowskie może
w ciągu 48 godzin od chwili pobrania pierwszej
próbki zbierać dodatkowe informacje, w tym za
pomocą inspekcji dodatkowych zaciągów, zanim
podejmie decyzję zgodnie z pkt 5e.5.

L 214/10
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Jeżeli obszar, który ma być zamknięty, obejmuje
obszary znajdujące się pod jurysdykcją lub
zwierzchnictwem różnych państw członkowskich
lub państw trzecich, dane państwo członkowskie,
które ustaliło, że poziom progowy został prze
kroczony, niezwłocznie informuje odnośne
sąsiednie państwa członkowskie i państwa trzecie
o swoich ustaleniach i o zakazie, o którym zdecy
dowano zgodnie z pkt 5e.5. Sąsiednie państwo
członkowskie zamyka niezwłocznie swoją część
obszaru.
Nadbrzeżne państwo członkowskie bezzwłocznie:
a) udostępnia na swojej stronie internetowej
dane dotyczące zakazu wydanego zgodnie
z pkt 5e.5;
b) w jak największym zakresie informuje statki
znajdujące się w pobliżu danego obszaru; oraz
c) informuje pocztą elektroniczną Komisję i FMC
– o których mowa w art. 3 rozporządzenia
(WE) nr 2244/2003 z dnia 18 grudnia
2003 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy
dotyczące satelitarnych systemów monitoro
wania statków (*) – innych państw członkow
skich i państw trzecich, których statki
prowadzą połowy w tym obszarze, o zakazie
wydanym zgodnie z pkt 5e.5. Państwa człon
kowskie podejmują niezbędne środki, w celu
zadbania o to, by FMC informowały statki
pływające pod ich banderą, których dotyczy
ten zakaz.

5e.10. Na wniosek zainteresowane nadbrzeżne państwo
członkowskie przekazuje Komisji szczegółowe
sprawozdania z pobrania próbek oraz uzasad
nienia decyzji podjętej zgodnie z pkt 5e.5. Jeżeli
Komisja uważa, że decyzja taka nie jest wystar
czająco uzasadniona, może zwrócić się do
państwa członkowskiego o unieważnienie lub
zmianę tej decyzji ze skutkiem natychmias
towym.
___________
(*) Dz.U. L 333 z 20.12.2003, s. 17.”;

c) na końcu pkt 6.6 dodaje się akapit w brzmieniu:
„Odstępstwo to nie ma zastosowania w granicach
obszaru zamkniętego w wyniku połączenia kolejnymi
odcinkami loksodromy następujących punktów mierzo
nych zgodnie z układem współrzędnych WGS84:
59°05′N, 06°45′W
59°30′N, 06°00′W
59°40′N, 05°00′W
60°00′N, 04°00′W
59°30′N, 04°00′W
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59°05′N, 06°45′W.”;
d) wprowadza się pkt 9a w brzmieniu:
„9a. Środki specjalne w odniesieniu do połowów karma
zyna w Morzu Irmingera i wodach przylegających

9a.1 Środki przedstawione w niniejszym pkt 9a stosuje
się do połowów karmazyna (Sebastes spp.)
w wodach międzynarodowych obszaru ICES
V oraz wodach wspólnotowych obszarów ICES
XII i XIV, których granice określają poniższe
współrzędne (zwanego dalej »obszarem ochronnym
karmazyna«):

Punkt nr

Szerokość geograficzna
N

Długość geograficzna
W

1
2
3
4
5
6
7
8
9

64°45
62°50
61°55
61°00
59°00
59°00
61°30
62°50
64°45

28°30
25°45
26°45
26°30
30°00
34°00
34°00
36°00
28°30

9a.2 Poza danymi wymaganymi na mocy art. 5 ust. 1
rozporządzenia (WE) nr 2791/1999, kapitanowie
statków rybackich odnotowują w dzienniku poło
wowym każde wpłynięcie na obszar ochronny
karmazyna i opuszczenie tego obszaru oraz łączny
połów zatrzymany na statku. Zapis w dzienniku
zawiera oznaczenie obszaru przy pomocy specjal
nego kodu »RCA«.
9a.3 Kapitanowie statków rybackich prowadzących
połowy w obszarze ochronnym karmazyna skła
dają sprawozdanie z połowów, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr
2791/1999, każdego dnia po zakończeniu operacji
połowowych w danym dniu kalendarzowym. Spra
wozdanie to wskazuje wielkość zatrzymanego na
pokładzie połowu uzyskanego od ostatniego zgło
szenia wielkości połowu.
9a.4 Poza informacjami wymaganymi na mocy art. 6
ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 2791/1999,
kapitanowie
statków
rybackich
informują
o wielkości połowu zatrzymanego na pokładzie
od ostatniego zgłoszenia wielkości połowu przed
wpłynięciem na obszar ochronny karmazyna
i opuszczeniem tego obszaru.
9a.5 Sprawozdania, o których mowa w pkt 9a.3 i 9a.4,
sporządza się zgodnie z załącznikiem I do rozpo
rządzenia (WE) nr 1085/2000. W sprawozdaniach
z połowów na terenie obszaru ochronnego karma
zyna w pozycji właściwy obszar stosuje się kod
»RCA«.
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9a.6 Nie naruszając art. 39a niniejszego rozporządzenia,
na etykiecie lub pieczęci, przy pomocy której
znakuje się karmazyna złowionego w obszarze
ochronnym karmazyna, widnieje kod »RCA«.

L 214/11

Obszar środkowego Grzbietu Śródatlantyckiego
(Krawędź Gibbsa i obszar okołopolarny):
— 53°30′N, 38°00′ W
— 53°30′ N, 36°49′ W

9a.7 Kupujący lub posiadacze ryb zapewniają, aby
wszelkie ilości karmazyna złowionego w obszarze
ochronnym karmazyna, którego pierwszy wyła
dunek lub przeładunek odbywa się w porcie wspól
notowym, zostały zważone w momencie wyła
dunku lub przeładunku.

— 55°04,5327′ N, 36°49′ W
— 54°58,9914′ N, 34°41,3634′ W
— 54°41,1841′N, 34°00′ W
— 53°30′N, 34°00′ W
— 53°30′N, 30°00′ W

9a.8 Zabrania się stosowania włoków o rozmiarze
oczek sieci mniejszym niż 100 mm.

— 51°30′N, 28°00′ W
— 49°00′ N, 26°30′ W

9a.9 Współczynnik przeliczeniowy stosowany do
postaci patroszonej i bez głowy, w tym oprawianej
metodą japońską (tzw. »Japanese cut«), karmazyna
złowionego w obszarze ochronnym karmazyna
wynosi 1,70.”;

— 49°00′ N, 30°30′ W
— 51°30′N, 32°00′ W
— 51°30′N, 38°00′ W
— 53°30′N, 38°00′ W.

e) pkt 15.1 otrzymuje brzmienie:
Obszar południowego Grzbietu Śródatlantyckiego:
„15.1. Zabrania się połowów włokiem dennym oraz przy
użyciu narzędzi statycznych, w tym dennych sieci
skrzelowych i takli, w granicach obszaru zamknię
tego w wyniku połączenia kolejnymi odcinkami
loksodromy następujących punktów mierzonych
zgodnie z układem współrzędnych WGS84:

— 44°30′ N, 30°30′ W
— 44°30′N, 27°00′ W
— 43°15′ N, 27°15′ W
— 43°15′ N, 31°00′ W

Część grzbietu Reykjanes:

— 44°30′ N, 30°30′ W.

— 55°04,5327′ N, 36°49,0135′ W
— 55°05,4804′ N, 35°58,9784′ W
— 54°58,9914′ N, 34°41,3634′ W
— 54°41,1841′ N, 34°00,0514′ W
— 54°00,0′N, 34°00,0′ W
— 53°54,6406′ N, 34°49,9842′ W
— 53°58,9668′ N, 36°39,1260′ W

Góry Altair Seamounts:
— 45°00′ N, 34°35′ W
— 45°00′ N, 33°45′ W
— 44°25′ N, 33°45′ W
— 44°25′ N, 34°35′ W
— 45°00′ N, 34°35′ W.

— 55°04,5327′ N, 36°49,0135′ W.

Obszar północnego Grzbietu Śródatlantyckiego:

Góry Antialtair Seamounts:

— 59°45′ N, 33°30′ W

— 43°45′ N, 22°50′ W

— 57°30′ N, 27°30′ W

— 43°45′ N, 22°05′ W

— 56°45′ N, 28°30′ W

— 43°25′ N, 22°05′ W

— 59°15′ N, 34°30′ W

— 43°25′ N, 22°50′ W

— 59°45′ N, 33°30′ W.

— 43°45′ N, 22°50′ W.
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Ławica Hatton Bank:

— 55°51′ N, 15°37′ W

— 59°26′ N, 14°30′ W

— 56°10′ N, 15°52′ W

— 59°12′ N, 15°08′ W

— 56°24′ N, 15°37′ W.

— 59°01′ N, 17°00′ W

Logachev Mound:

— 58°50′ N, 17°38′ W

— 55°17′ N 16°10′ W

— 58°30′ N, 17°52′ W

— 55°33′ N 16°16′ W

— 58°30′ N, 18°22′ W
— 58°03′ N, 18°22′ W
— 58°03′ N, 17°30′ W
— 57°55′ N, 17°30′ W
— 57°45′ N, 19°15′ W
— 58°30′ N, 18°45′ W
— 58°47′ N, 18°37′ W
— 59°05′ N, 17°32′ W

— 55°50′ N 15°15′ W
— 55°58′ N 15°05′ W
— 55°54′ N 14°55′ W
— 55°45′ N 15°12′ W
— 55°34′ N 15°07′ W
— 55°17′ N 16°10′ W.
West Rockall Mound:
— 57°20′ N, 16°30′ W
— 57°05′ N, 15°58′ W

— 59°16′ N, 17°20′ W

— 56°21′ N, 17°17′ W

— 59°22′ N, 16°50′ W

— 56°40′ N, 17°50′ W

— 59°21′ N, 15°40′ W.

— 57°20′ N, 16°30′ W.”;

North West Rockall:

f) dodaje się pkt 19a w brzmieniu:

— 57°00′ N, 14°53′ W
— 57°37′ N, 14°42′ W
— 57°55′ N, 14°24′ W
— 58°15′ N, 13°50′ W

„19a. Warunki prowadzenia połowów makreli na wodach
wspólnotowych przez statki państw trzecich

Następujące przepisy mają zastosowanie do statków
państw trzecich zamierzających dokonywać
połowów makreli na wodach wspólnotowych:

— 57°57′ N, 13°09′ W
— 57°50′ N, 13°14′ W
— 57°57′ N, 13°45′ W
— 57°49′ N, 14°06′ W

a) Statki mogą zacząć rejs połowowy dopiero po
otrzymaniu zezwolenia od właściwego organu
danego nadbrzeżnego państwa członkowskiego.
Statki te wpływają na wody wspólnotowe
wyłącznie po przepłynięciu przez jeden
z następujących obszarów kontrolnych:

— 57°29′ N, 14°19′ W
— 57°22′ N, 14°19′ W

— prostokąt ICES 48 E2 w rejonie VIa,

— 57°00′ N, 14°34′ W

— prostokąt ICES 50 F1 w rejonie IVa,

— 56°56′ N, 14°36′ W
— 56°56′ N, 14°51′ W
— 57°00′ N, 14°53′ W.
South-West Rockall (Empress of Britain Bank):
— 56°24′ N, 15°37′ W
— 56°21′ N, 14°58′ W
— 56°04′ N, 15°10′ W

— prostokąt ICES 46 F1 w rejonie IVa.
Co najmniej cztery godziny przed wpłynięciem
na jeden z obszarów kontrolnych po wpłynięciu
na wody wspólnotowe kapitan danego statku
kontaktuje się z brytyjskim ośrodkiem monito
rowania rybołówstwa w Edynburgu za pośred
nictwem poczty elektronicznej pod adresem:
ukfcc@scotland.gsi.gov.uk lub telefonicznie (+
44 131 271 9700).
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Powiadomienie zawiera nazwę, międzynarodowy
radiowy sygnał wywoławczy oraz litery i numer
portu (PLN) statku, całkowitą ilość według
gatunków na pokładzie oraz obszar kontrolny,
przez który statek wpłynie na wody wspól
notowe. Statek nie rozpoczyna połowu, dopóki
nie otrzyma potwierdzenia odbioru powiado
mienia oraz informacji, czy kapitan musi zgłosić
statek do inspekcji. Każde potwierdzenie odbioru
zawiera indywidualny numer zezwolenia, który
kapitan zachowuje do końca rejsu połowowego.
b) Statki, które wpływają na wody wspólnotowe
bez połowu na pokładzie, są wyłączone
z wymogów określonych w lit. a).
c) Rejs połowowy jest zakończony w momencie
opuszczenia przez statek wód wspólnotowych
lub wpłynięcia do portu Wspólnoty, w którym
następuje całkowity rozładunek jego połowu.
Statki opuszczają wody wspólnotowe wyłącznie
po przepłynięciu przez jeden z obszarów
kontrolnych.
Po opuszczeniu wód wspólnotowych kapitan
danego statku z co najmniej dwugodzinnym
wyprzedzeniem powiadamia o zamiarze wpły
nięcia na jeden z obszarów kontrolnych ośrodek
monitorowania rybołówstwa w Edynburgu za
pośrednictwem poczty elektronicznej pod
adresem lub pod numerem telefonu podanymi
w lit. a).
Powiadomienie zawiera nazwę, międzynarodowy
radiowy sygnał wywoławczy oraz litery i numer
portu (PLN) statku, całkowitą ilość według
gatunków na pokładzie oraz obszar kontrolny,
przez który statek ma zamiar przepłynąć. Statek
nie opuści obszaru kontrolnego, dopóki nie
otrzyma potwierdzenia odbioru powiadomienia
oraz informacji, czy kapitan musi zgłosić statek
do inspekcji. Każde potwierdzenie odbioru
zawiera indywidualny numer zezwolenia, który
kapitan zachowuje do czasu opuszczenia wód
wspólnotowych przez statek.”;
d) w załączniku III dodaje się dodatki w brzmieniu:
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„Dodatek 7 do załącznika III

Metody pobierania próbek
Próbki pobiera się i mierzy
z następującymi przepisami:

zgodnie

— próbki powinny być pobierane i mierzone
w ścisłej współpracy z kapitanem statku
rybackiego i jego załogą. Powinni oni być
zachęcani do uczestnictwa w tych działa
niach. Powinni być również zachęcani do
dzielenia się wszelkimi informacjami, które
mogą mieć znaczenie dla wyznaczania
granic obszaru zamkniętego,
— szacuje się całkowity połów w zaciągu,
— próbka pobierana jest wówczas, gdy szacuje
się, że w jednym zaciągu obecnych jest co
najmniej 300 kg dorsza, plamiaka, czar
niaka i witlinka:
— minimalny rozmiar próbki wynosi 200
kg
dorsza,
plamiaka,
czarniaka
i witlinka,
— próbka musi być pobierana w taki
sposób, aby odzwierciedlała skład
w odniesieniu do tych czterech
gatunków,
— w stosownym przypadku w związku
z rozmiarem połowu próbka powinna
być pobierana na początku, w środku
i na końcu połowu,
— ilość młodych osobników jest obliczana
jako odsetek poszczególnych gatunków
i łączna ilość wszystkich czterech
gatunków,
— sprawozdanie z pobrania próbek jest odpo
wiednio wypełniane bezpośrednio po zmie
rzeniu próbki. Sprawozdanie to wysyła się
następnie do państwa nadbrzeżnego.”
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„Dodatek 8 do załącznika III
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Artykuł 2
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej.
Artykuł 1 ust. 6 ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 r., art. 1 ust. 7 – od dnia 1 lutego 2009 r., a art.
1 ust. 8 lit. a), b), f) i g) – od dnia 1 września 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r.
W imieniu Rady
C. BILDT

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 754/2009
z dnia 27 lipca 2009 r.
wyłączające niektóre grupy statków z systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale
III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008
Na podstawie tych informacji, według szacunku STECF,
można stwierdzić, że połowy dorsza, w tym odrzuty
dokonywane przez tę grupę statków, w okresie,
w którym stosowały one wyłącznie to selektywne narzę
dzie połowowe, nie przekroczyły 1,5 % całkowitej wiel
kości połowu dla tej grupy statków w tym samym
okresie. Uwzględniając ponadto szwedzki program
kontroli stad dorsza na Morzu Północnym,
w cieśninach Skagerrak i Kattegat oraz uznając, że
włączenie tej grupy statków stanowiłoby obciążenie
administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego
wpływu na stada dorsza, należy wyłączyć tę grupę
statków ze stosowania systemu nakładu połowowego,
ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr
1342/2008, w okresie, w którym stosują one wyłącznie
odnośne narzędzie połowowe.

RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2008 z dnia
18 grudnia 2008 r. ustanawiające długoterminowy plan
w zakresie zasobów dorsza i połowów tych zasobów (1),
w szczególności jego art. 11,

uwzględniając wniosek Komisji,
(3)

Hiszpania dostarczyła informacji o połowach dorsza
przez grupę 88 statków rybackich poławiających przy
pomocy włoków dennych głównie morszczuka na
zachodnim wybrzeżu Szkocji. Na podstawie tych infor
macji, według szacunku STECF, można stwierdzić, że
połowy dorsza, w tym odrzuty dokonywane przez tę
grupę statków, nie przekroczyły 1,5 % całkowitej wiel
kości połowu dla tej grupy statków w tym samym
okresie. Uwzględniając ponadto środki stosowane
w celu zapewnienia monitorowania i kontroli działal
ności połowowej tej grupy statków oraz uznając, że
włączenie tej grupy statków stanowiłoby obciążenie
administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego
wpływu na stada dorsza, należy wyłączyć tę grupę
statków ze stosowania systemu nakładu połowowego
ustanowionego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr
1342/2008.

(4)

Uznając, że państwa członkowskie zarządzają nakładem
połowowym i nadzorują przestrzeganie ograniczeń
nakładu połowowego w ramach sezonu połowowego
trwającego od dnia 1 lutego 2009 r. do dnia
31 stycznia 2010 r. oraz uwzględniając fakt, że rozpo
rządzenie (WE) nr 1342/2008 zostało przyjęte na krótko
przed rozpoczęciem tego sezonu połowowego, wyłą
czenia te powinny mieć zastosowanie do całego sezonu
połowowego, a zatem obowiązywać od dnia 1 lutego
2009 r.

(5)

Aby zagwarantować zainteresowanym rybakom pewność
i pozwolić im na jak najwcześniejsze zaplanowanie
swojej działalności w bieżącym sezonie połowowym,
konieczne jest odstąpienie od stosowania sześciotygod
niowego terminu, o którym mowa w tytule 1 art. 3
Protokołu w sprawie roli parlamentów państw członkow
skich w Unii Europejskiej, załączonego do Traktatu
o Unii Europejskiej oraz Traktatów ustanawiających
Wspólnoty Europejskie,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Rozdział III rozporządzenia (WE) nr 1342/2008 usta
nawia system nakładu połowowego, w którym
państwom członkowskim przydziela się uprawnienia do
połowów w formie nakładu połowowego na zasadzie
rocznych kwot. Zgodnie z art. 11 ust. 2 tego rozporzą
dzenia Rada, działając na wniosek Komisji i na podstawie
informacji dostarczonych przez państwa członkowskie
oraz oceny Komitetu Naukowego, Technicznego oraz
Gospodarczego ds. Rybołówstwa (STECF), może wyłą
czyć pewne grupy statków ze stosowania systemu
nakładu połowowego, jeżeli dostępne są stosowne dane
dotyczące wielkości połowu i odrzutów dorsza dla
odnośnych statków, a odsetek wielkości połowu dorsza
nie przekracza 1,5 % całkowitej wielkości połowu dla
odnośnej grupy statków oraz włączenie tej grupy statków
do systemu nakładu połowowego stanowiłoby obciążenie
administracyjne nieproporcjonalne do ich ogólnego
wpływu na stada dorsza.

Szwecja dostarczyła informacji o połowach dorsza dla
grupy 156 statków rybackich poławiających homarca
w cieśninach Skagerrak i Kattegat przy pomocy kratow
nicy sortującej zgodnie z definicją w dodatku 2 do
załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 (2).

(1) Dz.U. L 348 z 24.12.2008, s. 20.
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r.
ustalające uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi
warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach
terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnoto
wych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe
(Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1).
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PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wyłączenie z systemu nakładu połowowego na mocy
rozporządzenia (WE) nr 1342/2008
Następujące grupy statków zostają wyłączone ze stosowania
systemu nakładu połowowego ustanowionego w rozdziale III
rozporządzenia (WE) nr 1342/2008:

L 214/17

b) grupa statków pływających pod banderą Hiszpanii, wymie
nionych we wniosku Hiszpanii z dnia 2 grudnia 2008 r.
uzupełnionym pismami z dnia 6 i 14 marca 2009 r., stosu
jących włoki denne o rozmiarze oczek sieci wynoszącym
100 mm lub więcej, na szelfie kontynentalnym zachodniego
wybrzeża Szkocji na głębokości pomiędzy 200 a 1 000
metrów, poławiających głównie gatunki głębinowe
i morszczuka.

Artykuł 2
a) grupa statków pływających pod banderą Szwecji, wymienio
nych we wniosku Szwecji z dnia 26 lutego 2009 r. uzupeł
nionym pismem z dnia 8 kwietnia 2009 r., dokonujących
połowów homarca w cieśninach Skagerrak i Kattegat
w okresie, w którym stosują one wyłącznie kratownicę
sortującą zgodnie z definicją w dodatku 2 do załącznika III
do rozporządzenia (WE) nr 43/2009;

Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 lutego 2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r.
W imieniu Rady
C. BILDT

Przewodniczący
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 755/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r.
ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych
owoców i warzyw
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1),

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1580/2007
z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające przepisy wykonawcze
do rozporządzeń Rady (WE) nr 2200/96, (WE) nr 2201/96
i (WE) nr 1182/2007 w sektorze owoców i warzyw (2),
w szczególności jego art. 138 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:
Rozporządzenie (WE) nr 1580/2007 przewiduje, w zastosowaniu wyników wielostronnych negocjacji handlowych
Rundy Urugwajskiej, kryteria do ustalania przez Komisję stan
dardowych wartości celnych dla przywozu z krajów trzecich,
w odniesieniu do produktów i okresów określonych w części
A załącznika XV do wspomnianego rozporządzenia,
PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Standardowe wartości celne w przywozie, o których mowa
w art. 138 rozporządzenia (WE) nr 1580/2007, są ustalone
w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł 2
Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 sierpnia
2009 r.

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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2009 r.
W imieniu Komisji
Jean-Luc DEMARTY

Dyrektor Generalny ds. Rolnictwa i Rozwoju
Obszarów Wiejskich

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 350 z 31.12.2007, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK
Standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw
(EUR/100 kg)
Standardowa stawka celna
w przywozie

Kod CN

Kod krajów trzecich (1)

0702 00 00

MK
XS
ZZ

29,6
27,8
28,7

0707 00 05

MK
TR
ZZ

29,2
101,3
65,3

0709 90 70

TR
ZZ

105,4
105,4

0805 50 10

AR
UY
ZA
ZZ

89,3
83,6
68,3
80,4

0806 10 10

EG
IL
TR
US
ZA
ZZ

167,5
133,8
122,5
170,2
151,7
149,1

0808 10 80

AR
BR
CL
NZ
ZA
ZZ

105,9
72,4
82,6
85,9
77,9
84,9

0808 20 50

AR
CN
TR
ZA
ZZ

104,5
60,2
130,7
95,5
97,7

0809 30

TR
ZZ

128,0
128,0

0809 40 05

IL
ZZ

107,7
107,7

(1) Nomenklatura krajów ustalona w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1833/2006 (Dz.U. L 354 z 14.12.2006, s. 19). Kod „ZZ”
odpowiada „innym pochodzeniom”.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 756/2009
z dnia 17 sierpnia 2009 r.
ustanawiające zakaz połowów rekina głębinowego w wodach Wspólnoty oraz wodach
nieznajdujących się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich obszarów V, VI,
VII, VIII i IX przez statki pływające pod banderą Portugalii
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie (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. 26 ust. 4,
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia
12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający
zastosowanie
do
wspólnej
polityki
rybołówstwa (2),
w szczególności jego art. 21 ust. 3,

Należy zatem zakazać połowów, przechowywania na
statku, przeładunku i wyładunku ryb pochodzących
z tego stada,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
Wyczerpanie kwoty
Kwotę połowową przyznaną na 2009 r. państwu członkow
skiemu określonemu w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia w odniesieniu do stada w nim określonego uznaje się
za wyczerpaną z dniem wymienionym w tym załączniku.
Artykuł 2

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia
28 listopada 2008 r. ustalające możliwości połowowe
wspólnotowych statków rybackich w odniesieniu do
niektórych głębinowych zasobów rybnych na lata 2009
i 2010 (3) ustanawia kwoty na lata 2009 i 2010.

(2)

Według informacji przekazanych Komisji statki pływające
pod banderą państwa członkowskiego określonego
w załączniku do niniejszego rozporządzenia lub zareje
strowane w tym państwie członkowskim wyczerpały
kwotę na połowy stada w nim określonego przyznaną
na 2009 r.

Zakazy
Z dniem określonym w załączniku do niniejszego rozporzą
dzenia zakazuje się połowów stada określonego w załączniku
przez statki pływające pod banderą państwa członkowskiego
w nim określonego lub zarejestrowane w tym państwie człon
kowskim. Zakazuje się przechowywania na statku, przeładunku
i wyładunku ryb pochodzących z tego stada złowionych przez
te statki po tej dacie.
Artykuł 3
Wejście w życie
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 17 sierpnia 2009 r.
W imieniu Komisji
Fokion FOTIADIS

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej i
Rybołówstwa

(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.
(2) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, s. 1.
(3) Dz.U. L 352 z 31.12.2008, s. 1.
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ZAŁĄCZNIK

Nr

2/DSS

Państwo członkowskie

PRT

Stado

DWS/56789-

Gatunek

Rekiny głębinowe

Obszar

Wody Wspólnoty oraz wody poza zwierzchnictwem
i jurysdykcją krajów trzecich obszarów V, VI, VII, VIII
oraz IX

Data

23 lipca 2009 r.
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ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 757/2009
z dnia 18 sierpnia 2009 r.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 1189/2008 z dnia 25 listopada 2008 r. ustanawiające
szczegółowe zasady stosowania w 2009 r. kontyngentów taryfowych na produkty z młodej
wołowiny pochodzącej z Chorwacji, Bośni i Hercegowiny, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki
Macedonii, Serbii, Kosowa i Czarnogóry
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

(4)

Mając na uwadze zapobieżenie sytuacji, w której nazwa
organu widniejąca na niedawno wydanych świadectwach
byłaby rozbieżna z nazwą organu wymienioną
w wykazie załączonym do rozporządzenia (WE) nr
1189/2008, zmiana wprowadzona do wspomnianego
rozporządzenia powinna wejść w życie z dniem
15 czerwca 2009 r., to jest od dnia w którym Chorwacja
podała do wiadomości Komisji nową nazwę organu
wydającego świadectwa.

(5)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej
Organizacji Rynków Rolnych,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia
22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację
rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó
rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej
organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 144 ust. 1 i art.
148 ust. 1 lit. a) w związku z art. 4,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

(3)

Zgodnie
z
rozporządzeniem
Komisji
(WE)
nr 1189/2008 (2), każdemu z wniosków o pozwolenia
na przywóz w ramach kontyngentów taryfowych,
o których mowa w jego art. 1, musi towarzyszyć świa
dectwo autentyczności wydane przez organy kraju lub
obszaru celnego wywozu. Wykaz organów krajów
i obszarów celnych wywozu upoważnionych do wyda
wania takich świadectw autentyczności znajduje się
w załączniku II do tego rozporządzenia.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1
W załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 1189/2008, wpis
dotyczący organu wydającego świadectwa autentyczności
w Chorwacji otrzymuje następujące brzmienie:
„— Republika Chorwacji: Croatian Agricultural Agency,
Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci, Chorwacja”.

Chorwacja zmieniła nazwę organu wydającego świa
dectwa autentyczności. Zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporzą
dzenia (WE) nr 1189/2008 należy zatem wprowadzić
zmiany w załączniku II do tego rozporządzenia.

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym
po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1189/2008.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 15 czerwca
2009 r.

Artykuł 2

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

Sporządzono w Brukseli dnia 18 sierpnia 2009 r.
W imieniu Komisji
Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1.
(2) Dz.U. L 322 z 2.12.2008, s. 11.
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DYREKTYWY
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/63/WE
z dnia 13 lipca 2009 r.
w sprawie niektórych części i właściwości kołowych ciągników rolniczych i leśnych
(wersja ujednolicona)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

maszyn, łącznie z ich układami, częściami i oddzielnymi
zespołami technicznymi (5), i określa normy techniczne
dotyczące projektowania i budowy ciągników rolniczych
i leśnych między innymi w odniesieniu do maksymalnej
dopuszczalnej masy całkowitej, położenia i zamocowania
tylnych tablic rejestracyjnych, zbiorników paliwa, obcią
żenia balastowego, dźwiękowych urządzeń ostrzegaw
czych, dopuszczalnego poziomu hałasu i układu wyde
chowego (tłumika). Te normy techniczne dotyczą zbli
żenia ustawodawstw państw członkowskich w celu
umożliwienia stosowania dla wszystkich typów ciąg
ników procedury homologacji typu WE przewidzianej
w dyrektywie 2003/37/WE. W związku z tym przepisy
dyrektywy 2003/37/WE odnoszące się do ciągników
rolniczych i leśnych, ich przyczep i wymiennych holo
wanych maszyn, łącznie z ich układami, częściami
i oddzielnymi zespołami technicznymi, stosują się do
niniejszej dyrektywy.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Trak
tatu (2),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dyrektywa Rady 74/151/EWG z dnia 4 marca 1974 r.
w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow
skich odnoszących się do niektórych części
i charakterystyk kołowych ciągników rolniczych lub
leśnych (3) została kilkakrotnie znacząco zmieniona (4).
W celu zapewnienia jasności i zrozumiałości tej dyrek
tywy należy ją zatem ujednolicić.

(3)

Niniejsza dyrektywa nie powinna naruszać zobowiązań
państw członkowskich odnoszących się do terminów
transpozycji do prawa krajowego i stosowania dyrektyw
określonych w załączniku VII część B,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
(2)

Dyrektywa Rady 74/151/EWG jest jedną ze szczegóło
wych dyrektyw dotyczących systemu homologacji typu
WE, przewidzianego w dyrektywie Rady 74/150/EWG
z dnia 4 marca 1974 r. w sprawie zbliżenia ustawo
dawstw państw członkowskich odnoszących się do
homologacji typu kołowych ciągników rolniczych lub
leśnych, zastąpionej przez dyrektywę 2003/37/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r.
w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych lub
leśnych, ich przyczep i wymiennych holowanych

(1) Dz.U. C 161 z 13.7.2007, s. 36.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2007 r.
(Dz.U. C 146 E z 12.6.2008, s. 74) oraz decyzja Rady z dnia
22 czerwca 2009 r.
(3) Dz.U. L 84 z 28.3.1974, s. 25.
(4) Zob. załącznik VII część A.

1.
„Ciągnik rolniczy lub leśny” oznacza każdy pojazd silni
kowy wyposażony w koła lub gąsienice, mający co najmniej
dwie osie, którego główna funkcja polega na mocy pociągowej
i który został specjalnie skonstruowany w celu holowania,
pchania, przewożenia lub napędzania niektórych narzędzi,
maszyn lub przyczep, przeznaczonych do stosowania
w rolnictwie lub leśnictwie. Może on być wyposażony w celu
przewożenia rzeczy i osób.

2.
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie jedynie do ciąg
ników określonych w ust. 1, które są wyposażone
w ogumienie pneumatyczne i posiadają maksymalną prędkość
konstrukcyjną między 6 a 40 km/godz.
(5) Dz.U. L 171 z 9.7.2003, s. 1.
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Artykuł 2

Artykuł 4

1.
Państwa członkowskie nie mogą odmówić udzielenia
homologacji typu WE ani krajowej homologacji typu
w odniesieniu do typu ciągnika z przyczyn odnoszących się
do następujących części lub właściwości, jeśli spełniają one
wymogi określone w załącznikach I–VI:

Zmiany niezbędne w celu dostosowania do postępu technicz
nego wymogów określonych w załącznikach I–VI, z wyjątkiem
określonych w ppkt 1.1 oraz 1.4.1.2 załącznika VI, przyjmuje
się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 20 ust. 3 dyrek
tywy 2003/37/WE.

— maksymalna dopuszczalna masa całkowita,
— położenie i zamocowanie tylnych tablic rejestracyjnych,
— zbiorniki paliwa,

Artykuł 5
Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych
przepisów prawa krajowego przyjętych w zakresie objętym
niniejszą dyrektywą.

— obciążenie balastowe,
Artykuł 6

— dźwiękowe urządzenia ostrzegawcze,
— dopuszczalny poziom hałasu i układ wydechowy (tłumik).
2.
W odniesieniu do pojazdów, które nie spełniają
wymogów wymienionych w niniejszej dyrektywie, państwa
członkowskie, z przyczyn związanych z przedmiotem niniejszej
dyrektywy:
— nie udzielają homologacji typu WE,

Dyrektywa 74/151/EWG, zmieniona dyrektywami, o których
mowa w załączniku VII część A, traci moc bez uszczerbku
dla zobowiązań państw członkowskich odnoszących się do
terminów transpozycji do prawa krajowego i stosowania
dyrektyw określonych w załączniku VII część B.
Odniesienia do uchylonej dyrektywy traktuje się jako odnie
sienia do niniejszej dyrektywy i odczytuje zgodnie z tabelą kore
lacji zawartą w załączniku VIII.

— mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu.
3.
W odniesieniu do pojazdów nowych, które nie spełniają
wymogów wymienionych w niniejszej dyrektywie, państwa
członkowskie, z przyczyn związanych z przedmiotem danej
dyrektywy:

Artykuł 7
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejszą dyrektywę stosuje się od dnia 1 stycznia 2010 r.

— uznają świadectwa zgodności, w jakie zaopatrzone są nowe
pojazdy, zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/37/WE, za
nieważne do celów art. 7 ust. 1 tej dyrektywy,

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

— mogą odmówić rejestracji, sprzedaży lub przekazania do
eksploatacji tych nowych pojazdów.

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lipca 2009 r.

Artykuł 8

Artykuł 3
Państwa członkowskie nie mogą odmówić rejestracji ani
zakazać sprzedaży, przekazania do eksploatacji lub użytkowania
ciągników, z przyczyn odnoszących się do części lub właści
wości, o których mowa w art. 2 ust. 1, jeśli spełniają one
wymogi określone w załącznikach I–VI.

W imieniu Parlamentu
Europejskiego

W imieniu Rady

H.-G. PÖTTERING

E. ERLANDSSON

Przewodniczący

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK I
MAKSYMALNA DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA
1.

Maksymalna technicznie dopuszczalna masa obciążonego pojazdu podana przez producenta jest zatwierdzana przez
właściwy organ administracji jako maksymalna dopuszczalna masa całkowita, pod warunkiem że:

1.1. wyniki wszystkich przeprowadzonych przez ten organ badań, w szczególności badań dotyczących hamulców
i kierowania, są zadowalające;
1.2. maksymalna dopuszczalna masa obciążonego pojazdu i maksymalne dopuszczalne obciążenie osi, w zależności od
kategorii pojazdu, nie przekracza wartości podanych w tabeli 1.
Tabela 1
Maksymalna dopuszczalna masa obciążonego pojazdu i maksymalne dopuszczalne obciążenie osi
w zależności od kategorii pojazdu

Kategoria pojazdu

Liczba osi

Maksymalna dopuszczalna
masa
(t)

T1, T2, T4.1

2
3

T3

2 lub 3

T4.3

2, 3 lub 4

Maksymalne dopuszczalne obciążenie osi
Oś napędzana
(t)

Oś nienapędzana
(t)

18 (obciążony)

11,5

10

24 (obciążony)

11,5

10

(a)

(a)

(a)

(a)

0,6 (nieobciążony)
10 (obciążony)

(a) Nie jest konieczne ustalanie limitu obciążenia osi dla pojazdów kategorii T3 i T4.3, gdyż mają one już z definicji określone limity
maksymalnej dopuszczalnej masy pojazdu obciążonego i nieobciążonego.

2.

Niezależnie od obciążenia ciągnika nacisk na drogę kół osi napędowej nie może wynosić mniej niż 20 % masy
ciągnika bez obciążenia.

PL

L 214/26

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK II
1.

KSZTAŁT I WYMIARY POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ POD TYLNĄ TABLICĘ REJESTRACYJNĄ
Powierzchnia przeznaczona pod tylną tablicę rejestracyjną o prostokątnym kształcie lub zbliżonym do prostokąt
nego ma następujące minimalne wymiary:
— długość: 255 lub 520 mm,
— szerokość: 165 lub 120 mm.
Dokonując wyboru, należy wziąć pod uwagę wymiary obowiązujące w państwie członkowskim przeznaczenia.

2.

POŁOŻENIE POWIERZCHNI PRZEZNACZONEJ DO MONTAŻU ORAZ MOCOWANIE TABLICY REJES
TRACYJNEJ
Powierzchnia przeznaczona do montażu jest tak dobrana, aby po prawidłowym zamocowaniu tablice rejestracyjne
miały następujące właściwości:

2.1.

Boczne położenie tablicy
Środek tablicy nie może znajdować się bardziej na prawo niż płaszczyzna symetrii ciągnika.
Krawędź lewego boku tablicy nie może znajdować się bardziej na lewo niż pionowa płaszczyzna równoległa do
płaszczyzny symetrii ciągnika i styczna do punktu, gdzie ciągnik w przekroju poprzecznym ma najszerszy wymiar.

2.2.

Położenie tablicy rejestracyjnej w stosunku do wzdłużnej płaszczyzny symetrii ciągnika
Tablica rejestracyjna jest ustawiona prostopadle lub prawie prostopadle do płaszczyzny symetrii ciągnika.

2.3.

Położenie tablicy rejestracyjnej w stosunku do płaszczyzny pionowej
Tablica rejestracyjna jest pionowa z tolerancją do 5°. Jednakże jeżeli wymaga tego kształt ciągnika, tablica rejes
tracyjna może być nachylona w pionie:

2.3.1. nie więcej niż 30° w przypadku gdy powierzchnia, do której zamontowana jest tablica rejestracyjna, skierowana
jest ku górze, pod warunkiem że wysokość położenia górnej krawędzi tablicy rejestracyjnej nad ziemią nie
przekracza 1,2 m;
2.3.2. nie więcej niż 15° w przypadku gdy powierzchnia, do której zamontowana jest tablica rejestracyjna, skierowana
jest ku dołowi, pod warunkiem że wysokość położenia górnej krawędzi tablicy rejestracyjnej nad ziemią nie
przekracza 1,2 m.
2.4.

Wysokość położenia tablicy rejestracyjnej nad ziemią
Wysokość od podłoża dolnej krawędzi tablicy nie może być mniejsza niż 0,3 m; wysokość od podłoża górnej
krawędzi tablicy nie może przekroczyć 4 m.

2.5.

Określenie wysokości położenia tablicy rejestracyjnej nad ziemią
Wysokości podane w ppkt 2.3 i 2.4 są mierzone w ciągniku bez obciążenia.
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ZAŁĄCZNIK III
ZBIORNIKI NA PALIWO PŁYNNE
1) Zbiorniki paliwa muszą być wykonane tak, aby były odporne na korozję. Muszą skutecznie przejść badania na
przeciekanie przeprowadzone przez producenta przy ciśnieniu dwa razy większym niż ciśnienie robocze, ale
w żadnym wypadku nie mniejszym niż 0,3 bara. Każde nadmierne ciśnienie lub ciśnienie większe od ciśnienia
roboczego musi być automatycznie wyrównywane za pomocą odpowiednich urządzeń (upustów, zaworów bezpie
czeństwa itd.). Upusty muszą być zaprojektowane w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia pożarem. Paliwo nie
może wydostawać się przez korek zbiornika ani przez urządzenia służące do wyrównywania nadmiaru ciśnienia
nawet w pozycji odwróconej zbiornika: można dopuścić kapanie.
2) Zbiorniki paliwa muszą być zainstalowane w taki sposób, aby były zabezpieczone przed skutkami uderzenia z przodu
lub od tyłu pojazdu; w pobliżu zbiornika nie powinny znajdować się żadne wystające części, ostre krawędzie itp.
Przewody paliwowe i otwór wlewu paliwa muszą być zainstalowane na zewnątrz kabiny.

ZAŁĄCZNIK IV
OBCIĄŻENIE BALASTOWE
Jeśli ciągnik ma zostać wyposażony w obciążenie balastowe celem spełnienia innych wymagań homologacji WE, to
obciążniki te muszą być dostarczone przez producenta ciągnika, muszą być przeznaczone do montażu oraz posiadać
znak fabryczny producenta i wskazanie masy w kilogramach z dokładnością ± 5 %. Przednie obciążenie balastowe musi
być przystosowane do częstego zdejmowania/montażu, pozostawiając bezpieczną przestrzeń dla ręcznych uchwytów
wielkości co najmniej 25 mm. Metoda umiejscowienia obciążenia balastowego musi być taka, aby uniknąć ich przypad
kowego odczepienia (np. w przypadku wywrócenia ciągnika).

L 214/27

PL

L 214/28

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ZAŁĄCZNIK V
DŹWIĘKOWE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE
1.

Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy musi być opatrzony znakiem homologacji typu WE przepisanym dyrektywą Rady
70/388/EWG z dnia 27 lipca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się
do dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych pojazdów silnikowych (1).

2.

Właściwości dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych zamontowanych w ciągniku

2.1.

Badania akustyczne
W przypadku gdy typ ciągnika został homologowany, właściwości sygnału ostrzegawczego zamontowanego do
ciągnika tego typu są sprawdzane w następujący sposób:

2.1.1. poziom głośności dźwięku urządzenia zamontowanego na ciągniku mierzy się w odległości 7 m od przodu
ciągnika w terenie otwartym oraz możliwie jak najbardziej płaskim. Wyłącza się silnik ciągnika. Rzeczywiste
napięcie zasilające urządzenie jest zgodne z napięciem określonym w ppkt 1.2.1 załącznika I dyrektywy
70/388/EWG;
2.1.2. pomiary przeprowadzane są według skali pomiarowej „A” normy Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej
(IEC);
2.1.3. maksymalny poziom dźwięku określa się na wysokości między 0,5 i 1,5 m nad ziemią;
2.1.4. maksymalna wartość poziomu dźwięku musi wynosić co najmniej 93 dB(A) i być co najwyżej równa 112 dB(A).

(1) Dz.U. L 176 z 10.8.1970, s. 12.
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ZAŁĄCZNIK VI
1.

DOPUSZCZALNE POZIOMY HAŁASU

1.1.

Ograniczenia
Poziom hałasu ciągników, określonych w art. 1 niniejszej dyrektywy, mierzony w warunkach określonych
w niniejszym załączniku, nie może przekroczyć następujących poziomów:
— 89 dB (A) dla ciągników, których masa bez obciążenia wynosi powyżej 1,5 t,
— 85 dB (A) dla ciągników, których masa bez obciążenia nie przekracza 1,5 t.

1.2.

Przyrządy pomiarowe
Hałas emitowany przez ciągniki mierzy się za pomocą miernika poziomu dźwięku typu opisanego w publikacji
179, wydanie pierwsze z 1965 r., Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej.

1.3.

Warunki dokonywania pomiaru
Pomiary są przeprowadzane na ciągnikach nieobciążonych na terenie wystarczająco cichym i otwartym
(poziom hałasu otoczenia oraz wiatru muszą wynosić przynamniej o 10 dB (A) mniej od mierzonego hałasu).
Teren ten może mieć kształt np. otwartej przestrzeni o promieniu 50 m, której środkowa część o promieniu
20 m jest praktycznie płaska. Powierzchnia może być pokryta betonem, asfaltem lub podobnym materiałem,
jednakże nie może być pokryta sypkim śniegiem, wysoka trawą, sypką ziemią lub popiołem.
Powierzchnia bieżni testowej ma być taka, aby nie powstawał nadmierny hałas opon. Warunek ten odnosi się
tylko do pomiarów hałasu emitowanego przez ciągniki w ruchu.
Pomiary przeprowadza się przy dobrej pogodzie i niewielkim wietrze. Nikt nie może przebywać blisko
ciągnika lub mikrofonu poza obserwatorem odczytującym wyniki z przyrządu pomiarowego, ponieważ obec
ność dodatkowych osób w pobliżu ciągnika lub mikrofonu mogą znacząco zmienić odczyty z urządzenia
pomiarowego. Wahania wskaźnika, które wydają się nie być związane z właściwościami ogólnego poziomu
hałasu, nie są uwzględniane przy odczytywaniu wyników.

1.4.

Metoda dokonywania pomiarów

1.4.1.

Pomiar hałasu emitowanego przez ciągniki w ruchu (do celów homologacji typu).
Przynajmniej dwa pomiary dokonywane są po obu stronach ciągnika. Wstępne pomiary mogą być przeprowa
dzone w celu regulacji urządzenia, ale nie są brane pod uwagę.
Mikrofon ustawia się 1,2 m nad ziemią w odległości 7,5 m od środka prostej trasy ciągnika, CC, mierzonej
wzdłuż prostopadłej do niej prostej PP’ (rysunek 1).
Dwie proste AA’ i BB’, równoległe do prostej PP’ i znajdujące się, odpowiednio, 10 m z przodu i 10 m z tyłu
tej prostej, są nanoszone na bieżnię testową. Ciągniki zbliżają się do prostej AA’ z dużą prędkością, jak
określono poniżej. Przepustnica zostaje wówczas otwarta możliwie najszybciej i trzymana w pozycji maksy
malnego otwarcia do momentu, gdy tył ciągnika (1) przekroczy linię BB’; przepustnica zostaje wówczas
możliwie najszybciej zamknięta.
Maksymalny zanotowany poziom hałasu stanowi wynik pomiaru.

1.4.1.1.

Prędkość podczas testu wynosi trzy czwarte maksymalnej prędkości, która może być osiągnięta na najwyższym
biegu przeznaczonym do jazdy drogowej.

1.4.1.2.

Interpretacja wyników

1.4.1.2.1. Uwzględniając niedokładności instrumentów pomiarowych, od każdego wyniku odczytanego z urządzenia
pomiarowego należy odjąć 1 dB(A).
1.4.1.2.2. Wyniki uznaje się za ważne, jeżeli różnica dwóch następujących po sobie wyników nie przekracza 2 dB(A).
1.4.1.2.3. Najwyższy zmierzony poziom hałasu stanowi wynik testu. Jeżeli wynik ten przekracza o 1 dB(A) maksymalny
dopuszczalny poziom hałasu dla sprawdzanej kategorii ciągników, przeprowadza się dwa kolejne pomiary.
Trzy z czterech przeprowadzonych pomiarów muszą mieścić się w granicach przepisanych wartości.
(1) Jeżeli ciągnik posiada przyczepę, nie jest to brane pod uwagę w określaniu, kiedy prosta BB’ zostaje przekraczana.
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Pozycje pomiarowe ciągników w ruchu

Rysunek 1
1.4.2.

Pomiary hałasu ciągnika w stanie spoczynku (nie do celów homologacji typu, ale muszą być zarejestrowane).

1.4.2.1.

Stanowisko miernika poziomu dźwięku
Pomiary są przeprowadzane w pkt X, wskazanym na rysunku 2, który znajduje się w odległości 7 m od
najbliższej powierzchni ciągnika.
Mikrofon znajduje się 1,2 m nad ziemią.

1.4.2.2.

Liczba pomiarów
Przeprowadza się przynajmniej dwa pomiary.

1.4.2.3.

Warunki przeprowadzenia badania odnoszące się do ciągnika
Silnik ciągnika bez regulatora prędkości uruchamia się na trzy czwarte prędkości obrotowej, przy której,
według producenta, ciągnik rozwija maksymalną moc. Prędkość obrotowa silnika mierzona jest za pomocą
niezależnego instrumentu pomiarowego, np. rolki i tachometru. Jeżeli silnik ma regulator prędkości, zapobie
gający przekroczeniu przez silnik prędkości, przy której osiąga on swoją maksymalną moc, jest uruchamiany
na maksymalnej prędkości, na którą pozwala regulator.
Przed przeprowadzeniem jakichkolwiek pomiarów silnik jest doprowadzany do swojej normalnej temperatury
roboczej.

19.8.2009
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Interpretacja wyników
Wszystkie zanotowane wyniki pomiarów poziomu dźwięku są podawane w sprawozdaniu.
Sposób obliczenia mocy silnika podaje się we właściwym miejscu. Podaje się także stan obciążenia ciągnika.
Wyniki uznaje się za ważne, jeżeli różnica dwóch następujących po sobie wyników po tej samej stronie
ciągnika nie przekracza 2 dB(A).
Najwyższa zanotowana wartość stanowi wynik pomiaru.
Pozycje pomiarowe dla ciągników nieporuszających się

Rysunek 2
2.

UKŁAD WYDECHOWY (TŁUMIK)

2.1.

Jeżeli ciągnik jest wyposażony w urządzenie służące do zmniejszania hałasu wydechowego (tłumik), mają
zastosowanie wymagania niniejszego punktu 2. Jeżeli we wlocie silnika znajduje się filtr powietrza, który
jest konieczny do spełnienia wymogów dotyczących dopuszczalnego poziomu hałasu, filtr uważany jest za
część tłumika, a wymagania niniejszego punktu mają zastosowanie także do tego filtra.
Wylot rury wydechowej musi być umiejscowiony w taki sposób, aby gazy spalinowe nie przedostały się do
wnętrza kabiny.

2.2.

Rysunek układu wydechowego musi być załączony do świadectwa homologacji typu ciągnika.

2.3.

Tłumik musi być oznakowany określeniem marki oraz typu, które powinno być czytelne i nieusuwalne.

2.4.

Zastosowanie włóknistego materiału pochłaniającego w konstrukcji tłumika jest dozwolone jedynie przy
spełnieniu następujących warunków:

2.4.1.

włóknisty materiał pochłaniający nie może znajdować się w tych częściach tłumika, przez które przechodzą
spaliny;

2.4.2.

odpowiednie elementy muszą zapewnić, że przez cały czas stosowania tłumika materiał nie przemieszcza się;

2.4.3.

włóknisty materiał pochłaniający musi być odporny na temperaturę przynajmniej o 20 % wyższą niż tempe
ratura działania (w stopniach Celsjusza), która może wystąpić na tym odcinku tłumika, gdzie znajduje się ten
materiał.
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ZAŁĄCZNIK VII
CZĘŚĆ A
Uchylona dyrektywa i jej kolejne zmiany
(o których mowa w art. 6)
Dyrektywa Rady 74/151/EWG
(Dz.U. L 84 z 28.3.1974, s. 25)
Dyrektywa Rady 82/890/EWG
(Dz.U. L 378 z 31.12.1982, s. 45)

Jedynie w zakresie, w jakim art. 1 ust. 1 odnosi się
do przepisów dyrektywy 74/151/EWG

Dyrektywa Komisji 88/410/EWG
(Dz.U. L 200 z 26.7.1988, s. 27)
Dyrektywa 97/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 277 z 10.10.1997, s. 24)

Jedynie w zakresie, w jakim art. 1 tiret pierwsze
odnosi się do przepisów dyrektywy 74/151/EWG

Dyrektywa Komisji 98/38/WE
(Dz.U. L 170 z 16.6.1998, s. 13)
Dyrektywa Komisji 2006/26/WE
(Dz.U. L 65 z 7.3.2006, s. 22)

Jedynie art. 1

CZĘŚĆ B
Lista terminów transpozycji do prawa krajowego i stosowania
(o których mowa w art. 6)

Dyrektywa

Termin transpozycji

74/151/EWG

8 września 1975 r.

82/890/EWG

22 czerwca 1984 r.

—
—

88/410/EWG

30 września 1988 r.

97/54/WE

22 września 1998 r.

98/38/WE
2006/26/WE
(1)

30 kwietnia 1999 r.
31 grudnia 2006 r.

Data rozpoczęcia stosowania

(1)

—
23 września 1998 r.

( 2)

( 3)

—
—

Zgodnie z art. 2 dyrektywy 88/410/EWG:
„1.
Od dnia 1 października 1988 r. żadne państwo członkowskie nie może:
— odmówić w odniesieniu do typu ciągnika udzielenia homologacji typu EWG, wydania dokumentu określonego w art. 10 ust. 1 tiret
ostatnie dyrektywy 74/150/EWG lub udzielenia krajowej homologacji typu, lub
— zakazać dopuszczenia do ruchu ciągników,
jeżeli zbiornik ciekłego paliwa, obciążenie balastowe oraz dopuszczalny poziom hałasu tego typu ciągnika są zgodne z przepisami
niniejszej dyrektywy.
2.
Od dnia 1 października 1989 r. państwa członkowskie:
— nie mogą już wydawać dokumentów określonych w art. 10 ust. 1 tiret ostatnie dyrektywy 74/150/EWG w odniesieniu do typu
ciągnika, którego zbiorniki ciekłego paliwa, obciążenie balastowe oraz dopuszczalny poziom hałasu nie są zgodne z przepisami
niniejszej dyrektywy,
— mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu w odniesieniu do typu ciągnika, którego zbiorniki ciekłego paliwa, obcią
żenie balastowe oraz dopuszczalny poziom hałasu nie są zgodne z przepisami niniejszej dyrektywy.”.
(2) Zgodnie z art. 2 dyrektywy 98/38/WE:
„1.
Od dnia 1 maja 1999 r. żadne państwo członkowskie nie może:
— odmówić w odniesieniu do typu ciągnika udzielenia homologacji typu WE, wydania dokumentu określonego w art. 10 ust. 1 tiret
ostatnie dyrektywy 74/150/EWG lub udzielenia krajowej homologacji typu, lub
— zabronić dopuszczania do ruchu ciągników,
jeśli ciągniki te spełniają wymagania dyrektywy 74/151/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.
2.
Od dnia 1 października 1999 r. państwa członkowskie:
— nie mogą już wydawać dokumentu określonego w art. 10 ust. 1 tiret ostatnie dyrektywy 74/150/EWG dla typu ciągnika, który nie
spełnia wymagań dyrektywy 74/151/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą,
— mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu w odniesieniu do typu ciągnika, który nie spełnia wymagań dyrektywy
74/151/EWG, zmienionej niniejszą dyrektywą.”.
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(3) Zgodnie z art. 5 dyrektywy 2006/26/WE:
„1.
Od dnia 1 stycznia 2007 r. w odniesieniu do pojazdów, które spełniają wymogi określone odpowiednio w dyrektywach
74/151/EWG, 78/933/EWG, 77/311/EWG i 89/173/EWG, zmienionych niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie, z przyczyn
związanych z przedmiotem danej dyrektywy:
a) nie będą odmawiać udzielenia homologacji typu WE lub krajowej homologacji typu;
b) nie będą zabraniać rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu takiego pojazdu.
2.
Od dnia 1 lipca 2007 r. w odniesieniu do pojazdów, które nie spełniają wymogów określonych odpowiednio w dyrektywach
74/151/EWG, 78/933/EWG, 77/311/EWG i 89/173/EWG, zmienionych niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie, z przyczyn
związanych z przedmiotem danej dyrektywy:
a) nie udzielają homologacji typu WE;
b) mogą odmówić udzielenia krajowej homologacji typu.
3.
Od dnia 1 lipca 2009 r. w odniesieniu do pojazdów, które nie spełniają wymogów określonych odpowiednio w dyrektywach
74/151/EWG, 78/933/EWG, 77/311/EWG i 89/173/EWG, zmienionych niniejszą dyrektywą, państwa członkowskie, z przyczyn
związanych z przedmiotem danej dyrektywy:
a) uznają świadectwa zgodności, w jakie zaopatrzone są nowe pojazdy zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/37/WE, za już nieobo
wiązujące do celów art. 7 ust. 1 tej dyrektywy;
b) mogą odmówić rejestracji, sprzedaży lub dopuszczenia do ruchu tych nowych pojazdów.”.

ZAŁĄCZNIK VIII
Tabela korelacji
Dyrektywa 74/151/EWG

Dyrektywa 2006/26/WE

Niniejsza dyrektywa

art. 1

art. 1

art. 2 ust. 1

art. 2 ust. 1
art. 5 ust. 2

art. 2 ust. 2

art. 5 ust. 3

art. 2 ust. 3

art. 3

art. 3

art. 4

art. 4

art. 5 ust. 1

—

art. 5 ust. 2

art. 5

—

art. 6

—

art. 7

art. 6

art. 8

załączniki I–VI

załączniki I–VI

—

załącznik VII

—

załącznik VIII
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II
(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA
DECYZJA RADY
z dnia 27 lipca 2009 r.
w sprawie zakończenia procedury konsultacji z Republiką Gwinei na mocy art. 96 umowy
z Kotonu
(2009/618/WE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Umowę o partnerstwie między członkami grupy
państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku, z jednej strony,
a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi,
z drugiej strony, podpisaną w Kotonu dnia 23 czerwca
2000 r. (1) i zmienioną umową podpisaną w Luksemburgu
dnia 25 czerwca 2005 r. (2), (zwaną dalej „umową z Kotonu”),
w szczególności jej art. 96,

uwzględniając umowę wewnętrzną między przedstawicielami
rządów państw członkowskich, zebranych w Radzie,
w sprawie przyjęcia środków i ustanowienia procedur w celu
wykonania umowy o partnerstwie AKP-WE (3), w szczególności
jej art. 3,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(2)

Zgodnie z art. 96 umowy z Kotonu w dniu 29 kwietnia
2009 r. rozpoczęto konsultacje z Republiką Gwinei,
w obecności przedstawicieli grupy państw Afryki,
Karaibów i Pacyfiku, w czasie których przedstawiciele
junty wojskowej sprawującej władzę oraz rządu tymcza
sowego
przedstawili
zadowalające
propozycje
i zobowiązania,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1
Konsultacje podjęte z Republiką Gwinei zgodnie z art. 96
umowy z Kotonu zostają zakończone.

Artykuł 2
W ramach właściwych środków, o których mowa w art. 96 ust.
2 lit. c) umowy z Kotonu, przyjmuje się środki wyszczególnione
w piśmie znajdującym się w załączniku.

Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(1)

Zasadnicze elementy umowy z Kotonu, o których mowa
w art. 9 umowy, zostały naruszone.

(1) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 3.
(2) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, s. 27.
(3) Dz.U. L 317 z 15.12.2000, s. 376.

Niniejsza decyzja wygasa dnia 27 lipca 2011 r. Podlega ona
regularnemu przeglądowi co najmniej co sześć miesięcy na
podstawie konkluzji wspólnych misji monitorujących prezy
dencji Unii Europejskiej i Komisji.
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Artykuł 4
Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 lipca 2009 r.
W imieniu Rady
C. BILDT

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK
PROJEKT PISMA
Szanowny Panie Przewodniczący CNDD!
Szanowny Panie Premierze!
Unia Europejska uznaje, że zamach stanu przeprowadzony w Republice Gwinei (zwanej dalej „Gwineą”) w dniu
23 grudnia 2008 r. stanowi szczególnie poważne i skrajne naruszenie zasadniczych elementów określonych w art. 9
umowy z Kotonu. W związku z tym w oświadczeniu prezydencji z dnia 31 grudnia 2008 r. Unia Europejska jedno
znacznie potępiła ten zamach stanu jako sprzeczny z zasadami demokracji. Równocześnie Unia Europejska potwierdziła
swą gotowość do udzielenia wsparcia na rzecz zachodzących obecnie przemian w Gwinei, zmierzających do przywró
cenia ładu konstytucyjnego. Zgodnie z art. 96 umowy z Kotonu Unia podjęła więc ze sprawującymi władzę w Gwinei
dialog polityczny w celu zbadania obecnej sytuacji w tym kraju i zaproponowania możliwych rozwiązań. Konsultacje te
zostały rozpoczęte w Brukseli w dniu 29 kwietnia 2009 r.
Na posiedzeniu otwierającym konsultacje strony omawiały organizację procesu przemian zmierzającego do przywrócenia
ładu konstytucyjnego i utworzenia systemu demokratycznego w drodze wolnych i przejrzystych wyborów. Przedstawi
ciele Gwinei przedłożyli także protokół ustaleń obejmujący etapy i cele procesu przemian. Unia Europejska zapoznała się
z propozycjami Gwinei, w tym w szczególności z opisanymi poniżej dokumentami.
Plan działań na rzecz przemian
Gwinea potwierdziła swoje zaangażowanie na rzecz realizacji planu działania zaproponowanego przez Coalition des Forces
vives w dniu 17 marca 2009 r. i przyjętego w drodze obwieszczenia przewodniczącego CNDD nr 50 z dnia 28 marca
2009 r. Plan działania zakłada kolejno następujące etapy:
— kontynuacja sporządzania spisu wyborców zgodnie z ordynacją wyborczą,
— powołanie Krajowej Rady ds. Przemian (CNT),
— rozpoczęcie prac zmierzających do zmiany ustawy zasadniczej,
— wyrób i dystrybucja kart do głosowania,
— przyjęcie poprawek do ustawy zasadniczej,
— wybory legislacyjne,
— wybory prezydenckie,
— ponowne podjęcie prac przez Komisję Śledczą dotyczących tragicznych wydarzeń z czerwca 2006 r. oraz stycznia
i lutego 2007 r.
Krajowa Rada ds. Przemian
— Gwinea potwierdziła iż CNT, której powstanie zostało przewidziane w planie działania i zatwierdzone obwiesz
czeniem przewodniczącego CNDD nr 50, zostanie powołana w maju 2009 r.
— Unia Europejska zapewni, aby przepisy dotyczące składu, mandatu i uprawnień CNT były wynikiem integracyjnego
i zgodnego podejścia.
— Gwinea potwierdziła, że Forum Krajowe przewidziane w protokole ustaleń jest niezależne od powołania CNT i nie
będzie miało wpływu na mianowanie jej członków.
Przegląd ustawy zasadniczej
— Unia Europejska przyjęła do wiadomości, iż przed wyborami CNT zostanie zobowiązana do dokonania przeglądu
ustawy zasadniczej, a także kilku ustaw podstawowych, w szczególności ordynacji wyborczej.
— Unia Europejska będzie śledzić, czy prace te ograniczą się, z jednej strony, do kwestii niezbędnych do realizacji
procesu przemian i organizacji wyborów, a z drugiej strony, czy nie spowodują opóźnienia harmonogramu przewi
dzianego w planie działania.
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Wybory
— Gwinea potwierdziła harmonogram wyborów przedstawiony w planie działania i zakładający przeprowadzenie
wyborów legislacyjnych w dniu 11 października 2009 r. oraz wyborów prezydenckich w dwóch turach w dniach
13 i 27 grudnia 2009 r. Unia Europejska śledzić będzie przestrzeganie tych terminów.
— Gwinea potwierdziła zobowiązanie podjęte przez przewodniczącego CNDD, członków CNDD i premiera rządu
tymczasowego do niekandydowania w wyborach. W oczach Unii Europejskiej jest to zobowiązanie zasadnicze,
któremu należy nadać formę oficjalnej decyzji.
— Jeśli chodzi o przygotowanie i przebieg wyborów, Gwinea uściśliła, że podejmie następujące środki w celu zapew
nienia, aby wybory te były wolne i przejrzyste:
— całkowita odpowiedzialność za organizację i przebieg wyborów powierzona została Krajowej Niezależnej Komisji
Wyborczej na mocy obwieszczenia przewodniczącego CNDD nr 015 z dnia 4 stycznia 2009 r.,
— Gwinea ma zamiar wystąpić o międzynarodową misję obserwacji wyborów i zobowiązuje się również do zachę
cenia gwinejskiego społeczeństwa obywatelskiego do udziału w obserwacji przebiegu wyborów,
— podjęto środki w celu zapewnienia równego dostępu kandydatów do środków masowego przekazu,
— przywrócona zostanie Izba Konstytucyjna w Sądzie Najwyższym, która rozpatrywać będzie spory wyborcze
i opublikuje wyniki wyborów.
— Jeśli chodzi o finansowanie wyborów, Międzynarodowej Grupie Kontaktowej ds. Gwinei Bissau przedłożone zostanie
szczegółowe sprawozdanie finansowe z rozbiciem na poszczególne działania.
Prawa człowieka, państwo prawa i ład administracyjno-regulacyjny
Unia Europejska odnotowała obecne wysiłki rządu tymczasowego Gwinei w zakresie walki z przemytem narkotyków,
bezkarnością i korupcją, a także jego zaangażowanie w przeprowadzanie audytów w celu uzdrowienia finansów publicz
nych. Unia Europejska przywiązuje szczególną wagę do podjętych przez Gwineę zobowiązań dotyczących przestrzegania
zasady państwa prawa, praw człowieka i dobrych rządów. Najważniejsze z nich to:
— potwierdzenie, że Gwinea nie przetrzymuje więźniów politycznych,
— przywrócenie Izby Sądowniczej w Sądzie Najwyższym, która stanowi najwyższą instancję sądowniczą w kraju,
— przestrzeganie praw osób aresztowanych za przestępstwa prawa powszechnego, w tym prawa do pomocy adwokata
od momentu aresztowania, prawa do rzetelnego procesu sądowego przeprowadzonego przez właściwy organ sądow
niczy,
— przestrzeganie zasady równości wobec prawa,
— zwrócenie Skarbowi Państwa środków odzyskanych w ramach audytów w celu ich uwzględnienia w budżecie
krajowym,
— kontynuacja prac Komisji Śledczej w sprawie tragicznych wydarzeń z czerwca 2006 r., stycznia i lutego 2007 r. od
momentu powołania w drodze wyborów przyszłego rządu.
Unia Europejska uznaje zobowiązania podjęte przez Gwineę za obiecujące, ale wyraża zaniepokojenie z powodu braku
postępu we wprowadzania planu działania. W związku z tym Unia Europejska podjęła decyzję w sprawie przyjęcia, na
mocy art. 96 ust. 2 lit. c) umowy z Kotonu, następujących właściwych środków towarzyszących przemianom
i zmierzających do stopniowego wznowienia współpracy:
1) Unia Europejska nadal będzie finansować działania o charakterze pomocy humanitarnej i nadzwyczajnej, działania na
rzecz bezpośredniego wsparcia ludności, wsparcia przemian politycznych i wyjścia z kryzysu. W tym kontekście
należy wspomnieć, że istnieje możliwość udzielenia nowego wsparcia na rzecz przygotowania wyborów legislacyjnych
i prezydenckich, przede wszystkim poprzez uruchomienie puli środków B w ramach 10. Europejskiego Funduszu
Rozwoju (EFR) oraz – pod warunkiem otrzymania od władz Gwinei odpowiednio wczesnego zaproszenia – przepro
wadzenia misji obserwacji wyborów. Komisja Europejska będzie nadal finansowała realizowane obecnie umowy
dotyczące innych działań niż te, o których mowa powyżej.
2) Środki ochronne przyjęte w odniesieniu do bieżących programów i projektów w ramach 9. EFR oraz poprzednich
EFR, oprócz projektów odnowy budynków publicznych i wsparcia procesu decentralizacji, zostaną zniesione
w momencie mianowania CNT, której mandat, uprawnienia i skład zostały uchwalone wspólnie przez wszystkie
strony uczestniczące w procesie przemian w Gwinei.
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3) Środki ochronne przyjęte w odniesieniu do bieżących programów i projektów w ramach 9. EFR oraz poprzednich EFR
zostaną całkowicie zniesione w momencie opublikowania spisu wyborców oraz dekretu w sprawie określenia dat
wyborów i oficjalnego rozpoczęcia kampanii wyborczej.
4) Kontynuacji programu międzynarodowego funduszu walutowego (MFW) oraz kontynuacji procesu zmniejszenia długu
w związku z przynależnością do głęboko zadłużonych krajów ubogich może towarzyszyć wkład unijny w wysokości
8 mln EUR na uiszczenie w Europejskim Banku Inwestycyjnym (EBI) zaległych odsetek od pożyczek pochodzących ze
środków EFR w ramach puli środków B 10. EFR. Wsparcie to może zostać uruchomione w następstwie oficjalnego
zamknięcia listy kandydatów do wyborów prezydenckich, która będzie stanowić dowód, że ani przewodniczący
i członkowie CNDD, ani premier rządu tymczasowego nie biorą udziału w wyborach.
5) Krajowy dokument strategiczny oraz krajowy program orientacyjny dotyczący Gwinei, opiewający wstępnie na 237
mln EUR, zostanie zaktualizowany, poddany ponownym negocjacjom i podpisany po przeprowadzeniu wyborów
legislacyjnych i prezydenckich i mianowaniu członków Zgromadzenia Narodowego. Na podstawie zapowiadanych na
2010 r. wniosków z przeglądu śródokresowego 10. EFR, w którym zostanie przeanalizowana skuteczność wyko
rzystania tych środków, może dojść do zmiany wysokości puli środków przyznanych Gwinei.
W celu zagwarantowania niezakłóconego przebiegu współpracy Komisja Europejska zastrzega sobie, w odpowiednich
przypadkach, prawo do samodzielnego przejęcia części lub całości funkcji krajowego urzędnika zatwierdzającego EFR.
W ramach procedury na mocy art. 96 umowy z Kotonu Unia Europejska będzie szczegółowo śledzić sytuację w Gwinei
przez okres dwudziestu czterech miesięcy. W tym okresie utrzymany zostanie z rządem Gwinei pogłębiony dialog na
mocy art. 8 umowy z Kotonu, mający na celu wsparcie procesu przemian, a także dokonywane będą regularne przeglądy,
prowadzone wspólnie przez prezydencję Unii Europejskiej oraz Komisję. Pierwsza misja obserwacyjna odbędzie się
w ciągu kolejnych sześciu miesięcy.
Unia Europejska zastrzega sobie prawo do zmiany „właściwych środków” opisanych powyżej, zależnie od przebiegu
realizacji podjętych zobowiązań, w szczególności w dziedzinie praw człowieka, państwa prawa i ładu administracyjnoregulacyjnego.
Obie strony zobowiązują się do kontynuacji regularnego dialogu politycznego z nowym rządem wyłonionym na mocy
wyborów, zgodnie z art. 8 umowy z Kotonu, dotyczącego reform w dziedzinie polityki, sądownictwa i gospodarki,
a także reformy sektora bezpieczeństwa.
Łączymy wyrazy szczerego szacunku.
Sporządzono w Brukseli dnia

W imieniu Komisji

W imieniu Rady

…

…
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ZAŁĄCZNIK: TABELA ZOBOWIĄZAŃ

Zobowiązania stron
Gwinea

Unia Europejska

0. Obecna sytuacja.

0. Dalsze finansowanie obecnie realizowanych umów oraz
działań o charakterze nadzwyczajnej pomocy humani
tarnej, działań na rzecz bezpośredniego wsparcia
ludności, wsparcia przemian politycznych i wyjścia
z kryzysu. Możliwość udzielenia nowego wsparcia na
rzecz
przygotowania
wyborów
legislacyjnych
i prezydenckich, przede wszystkim poprzez urucho
mienie puli środków B w ramach 10. EFR oraz – pod
warunkiem otrzymania od władz Gwinei odpowiednio
wczesnego zaproszenia – przeprowadzenia misji obser
wacji wyborów. Możliwość przyznania finansowania na
rzecz projektów regionalnych w Gwinei będzie rozpat
rywana w odniesieniu do poszczególnych przypadków.
Środki ochronne w odniesieniu do pozostałej współ
pracy w ramach 9. EFR i poprzednich EFR. pozostają
w mocy.

1. Ustanowienie Rady Krajowej ds. Przemian, której
mandat, uprawnienia i skład zostały określone na zasa
dzie kompromisu między stronami uczestniczącymi
w procesie przemian w Gwinei.

1. Zniesienie środków ochronnych w odniesieniu do bieżą
cych programów i projektów w ramach 9. EFR
i poprzednich EFR, oprócz programów i projektów
w zakresie odbudowy budynków publicznych
i wsparcia na rzecz decentralizacji.

2. Opublikowanie spisu wyborców i dekretu ustanawiają
cego daty wyborów i oficjalnego rozpoczęcia kampanii
wyborczej.

2. Zniesienie
wszystkich
środków
ochronnych
w odniesieniu do 9. EFR i poprzednich EFR.

3. Zamknięcie listy kandydatów do wyborów prezyden
ckich (potwierdzenie, że
ani przewodniczący
i członkowie CNDD, ani premier rządu tymczasowego
nie biorą udziału w wyborach).

3. Uiszczenie zaległych odsetek w Europejskim Banku
Inwestycyjnym (EBI) od pożyczek pochodzących ze
środków EFR poprzez uruchomienie puli środków
B 10. EFR pod warunkiem kontynuacji programu
MFW oraz ponownego podjęcia procesu zmniejszenia
długu w związku z przynależnością do grupy głęboko
zadłużonych krajów ubogich.

4. Przeprowadzenie wolnych i przejrzystych wyborów legi
slacyjnych i prezydenckich i mianowanie wybranych
członków.

4. Podpisanie krajowego dokumentu strategicznego oraz
krajowego programu orientacyjnego w ramach 10.
EFR po uprzedniej jego aktualizacji i renegocjacji.
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III
(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE
DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA EUMM GEORGIA/1/2009
z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie przedłużenia mandatu szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Gruzji, EUMM
Georgia
(2009/619/WPZiB)
KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego
art. 25 akapit trzeci,

(3)

W dniu 16 lipca 2009 r. Sekretarz Generalny/Wysoki
Przedstawiciel zaproponował KPiB przedłużenie mandatu
Hansjörga HABERA o kolejny rok, do dnia 15 września
2010 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając wspólne działanie 2008/736/WPZiB z dnia
15 września 2008 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Euro
pejskiej w Gruzji, EUMM Georgia (1), w szczególności jego art.
10 ust. 1,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

(2)

Na mocy art. 10 ust. 1 wspólnego działania
2008/736/WPZiB Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa
(KPiB) jest upoważniony, zgodnie z art. 25 Traktatu, do
podejmowania stosownych decyzji w ramach kontroli
politycznej i strategicznego kierownictwa nad misją
EUMM Georgia, a zwłaszcza do mianowania szefa misji.
W dniu 16 września 2008 r. na wniosek Sekretarza
Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela KPiB mianował
decyzją EUMM/1/2008 (2) Hansjörga HABERA na stano
wisko szefa misji EUMM Georgia do dnia 15 września
2009 r.

(1) Dz.U. L 248 z 17.9.2008, s. 26.
(2) Dz.U. L 319 z 29.11.2008, s. 79.

Artykuł 1
Mandat Hansjörga HABERA jako szefa Misji Obserwacyjnej Unii
Europejskiej w Gruzji (EUMM Georgia) zostaje niniejszym prze
dłużony do dnia 15 września 2010 r.
Artykuł 2
Niniejsza decyzja staje się skuteczna z dniem jej przyjęcia.
Niniejszą decyzję stosuje się do dnia 15 września 2010 r.

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2009 r.
W imieniu Komitetu Politycznego
i Bezpieczeństwa
O. SKOOG

Przewodniczący

CENY PRENUMERATY w 2009 r. (bez VAT, włącznie z normalną opłatą za dostawę przesyłki)
Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE 1 000 EUR/rok (*)

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, wersja papierowa + roczne
wydanie CD-ROM

w 22 językach urzędowych UE 1 200 EUR/rok

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, seria L, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, seria C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, seria C, wyłącznie wersja papierowa

w 22 językach urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, serie L i C, miesięczne wydanie CD-ROM
(komplet)

w 22 językach urzędowych UE

Suplement do Dziennika Urzędowego (seria S) – Ogłoszenia o
przetargach, CD-ROM dwa razy w tygodniu

wielojęzyczny: w 23 językach
urzędowych UE

Dziennik Urzędowy UE, seria C – Konkursy

w językach, których dotyczy
konkurs

(*) Pojedyncze egzemplarze:

od 1 do 32 stron:
od 33 do 64 stron:
powyżej 64 stron:

100 EUR/miesiąc (*)

700 EUR/rok
70 EUR/miesiąc
400 EUR/rok
40 EUR/miesiąc
500 EUR/rok
360 EUR/rok
(= 30 EUR/miesiąc)
50 EUR/rok

6 EUR
12 EUR
cena ustalana indywidualnie

Prenumerata Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, który jest wydawany w językach urzędowych Unii,
dostępna jest w 22 wersjach językowych. Dziennik Urzędowy składa się z dwóch serii – L (Legislacja) oraz
C (Informacje i zawiadomienia).
Dla każdej wersji językowej jest otwierana osobna prenumerata.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 920/2005, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym L 156 z dnia
18 czerwca 2005 r., instytucje Unii Europejskiej nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych w
języku irlandzkim ani publikowania ich w tym języku. W związku z tym irlandzkie wydania Dziennika Urzędowego
sprzedawane są osobno.
Prenumerata Suplementu do Dziennika Urzędowego (seria S – Ogłoszenia o przetargach) obejmuje wszystkie
23 wersje językowe na pojedynczym CD-ROM-ie.
Na żądanie prenumeratorzy Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej mogą otrzymać różne załączniki do Dziennika
Urzędowego. Prenumeratorzy informowani są o publikacji załączników poprzez zawiadomienia dołączane do
Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Sprzedaż i prenumerata
Odpłatne publikacje, wydawane przez Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, dostępne są u naszych
dystrybutorów handlowych. Wykaz dystrybutorów handlowych znajduje się na stronie internetowej:
http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm

Portal EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) zapewnia bezpośredni i bezpłatny dostęp do prawodawstwa
Unii Europejskiej. EUR-Lex umożliwia dostęp do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
oraz traktatów, aktów prawnych, orzecznictwa oraz aktów przygotowawczych.
Dodatkowe informacje o Unii Europejskiej znajdują się na stronie: http://europa.eu

URZĄD OFICJALNYCH PUBLIKACJI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
L-2985 LUKSEMBURG

PL

