
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 783/2011 

z dnia 5 sierpnia 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 724/2010 ustanawiające szczegółowe przepisy dotyczące 
wdrażania doraźnego zamykania niektórych łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie Skagerrak 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 
20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) 
nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) 
nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) 
nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 
i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) 
nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 ( 1 ), w szczególności jego 
art. 51 ust. 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W art. 4 rozporządzenia komisji (UE) nr 724/2010 ( 2 ) 
ustanowiono poziom progowy połowu wynoszący 
15 % masy młodych osobników dorsza, plamiaka, czar
niaka i witlinka lub – jeżeli ilość dorsza w próbce prze
kracza 75 % w stosunku do tych czterech gatunków 
w danym zaciągu – poziom progowy połowu 
w wysokości 10 % masy młodych osobników wymienio
nych gatunków. 

(2) Zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia (UE) 
nr 724/2010 próbkę pobiera się wówczas, gdy szacuje 
się, że w jednym zaciągu znajduje się co najmniej 
300 kg dorsza, plamiaka, czarniaka i witlinka. 

(3) Zgodnie z konsultacjami między Unią a Norwegią 
w sprawie rybołówstwa dotyczącymi 2011 r., które 
odbyły się dnia 4 grudnia 2010 r., Unia powinna 
zmienić główne parametry systemu doraźnego zamy
kania łowisk na Morzu Północnym i w cieśninie 
Skagerrak, tj. poziom progowy połowu oraz minimalną 
szacowaną ilość przedmiotowych ryb w jednym zaciągu, 
aby zwiększyć skuteczność wspomnianego systemu. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 
nr 724/2010. 

(5) Komitet ds. Rybołówstwa i Akwakultury nie wydał opinii 
dotyczącej środków przewidzianych w niniejszym rozpo
rządzeniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) nr 724/2010 wprowadza się następu
jące zmiany: 

1) artykuł 4 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 4 

Poziom progowy połowu 

1. Poziom połowu, po osiągnięciu którego następuje 
doraźne zamknięcie łowisk, o którym mowa w art. 51 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, wynosi 10 % młodych 
osobników wagowo w stosunku do łącznej masy znajdują
cych się w zaciągu osobników z czterech gatunków, 
o których mowa w art. 2. 

2. Jeżeli jednak ilość dorsza w próbce przekracza 75 % 
w stosunku do łącznej ilości osobników tych czterech 
gatunków w zaciągu, poziom progowy połowu wynosi 
7,5 % młodych osobników wagowo w stosunku do łącznej 
masy osobników tych czterech gatunków w zaciągu.”; 

2) w załączniku I pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Próbkę pobiera się wówczas, gdy szacuje się, że 
w jednym zaciągu obecnych jest co najmniej 200 kg 
dowolnej kombinacji dorsza, plamiaka, czarniaka lub 
witlinka. 

a) Wielkość minimalna próbki wynosi 200 kg dowolnej 
kombinacji dorsza, plamiaka, czarniaka lub witlinka. 

b) Próbka musi być pobierana w taki sposób, aby 
odzwierciedlała skład połowu w odniesieniu do tych 
czterech gatunków. 

c) W stosownych przypadkach związanych z wielkością 
połowu próbkę należy pobierać na początku, 
w środku i na końcu połowu.”.
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 213 z 13.8.2010, s. 1.



Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 5 sierpnia 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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