
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 879/2011 

z dnia 2 września 2011 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 57/2011 w odniesieniu do limitów połowowych dla 
okowiela i powiązanych przyłowów w obszarze ICES IIIa oraz w wodach Unii obszarów ICES 

IIa i IV 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 
18 stycznia 2011 r. ustalające uprawnienia do połowów na 
2011 rok dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane 
na wodach UE oraz w odniesieniu do statków UE na niektórych 
wodach nienależących do UE ( 1 ), w szczególności jego art. 5 
ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W załączniku IA do rozporządzenia (UE) nr 57/2011 
ustanowiono całkowity zakaz połowu dla stada okowiela 
i powiązanych gatunków w obszarze ICES IIIa oraz 
w wodach Unii obszarów ICES IIa i IV. 

(2) Na podstawie informacji naukowych zebranych 
w pierwszej połowie 2011 r. Komitet Naukowo-Tech
niczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa informuje, że 
połowy w 2011 r. do wielkości 6 000 ton odpowiada 
łyby śmiertelności połowowej 0,02 i przewiduje się, że 
pozwolą na utrzymanie stada powyżej limitów ostrożno 
ściowych. 

(3) Stado okowiela w Morzu Północnym jest dzielone 
z Norwegią, lecz w chwili obecnej nie jest zarządzane 
wspólnie przez obie strony. Środki przewidziane 
w niniejszym rozporządzeniu powinny być zgodne 
z konsultacjami przeprowadzonymi z Norwegią zgodnie 
z postanowieniami zawartymi w uzgodnionym protokole 
z dnia 3 grudnia 2010 r. na temat wniosków konsultacji 
dotyczących połowów prowadzonych przez Unię Euro
pejską i Norwegię. 

(4) W związku z tym udział Unii w połowach okowiela 
w obszarze ICES IIIa oraz w wodach Unii obszarów 
ICES IIa oraz IV należy ustalić na poziomie wynoszącym 
75 % z 6 000 ton. 

(5) Plamiak i witlinek poławiane są jako przyłów przy poło
wach okowiela. Dlatego też należy wliczyć te połowy do 
kwot państw członkowskich okowiela i powiązanych 
przyłowów, lecz ilości tego gatunku, których nie 
można wliczyć do tej kwoty, należy ograniczyć do 5 % 
ilości całkowitej w celu zapobiegania nadmiernym 
połowom. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do 
rozporządzenia (UE) nr 57/2011. 

(7) Okowiel jest gatunkiem żyjącym krótko. W związku 
z tym nowe limity połowowe powinny zostać wprowa
dzone w życie jak najszybciej, w celu zapewnienia 
ciągłości połowów tego stada. Niniejsze rozporządzenie 
powinno zatem wejść w życie następnego dnia po jego 
opublikowaniu. 

(8) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i 
Akwakultury, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku IA do rozporządzenia (UE) nr 57/2011 wpro
wadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozpo
rządzenia. 

Artykuł 2 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 2 września 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 24 z 27.1.2011, s. 1.



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku IA do rozporządzenia (UE) nr 57/2011 pozycja dotycząca stada okowiela i powiązanych przyłowów 
w obszarze ICES IIIa oraz w wodach Unii obszarów ICES IIa i IV otrzymuje brzmienie: 

„Gatunek: Okowiel i powiązane przyłowy 

Trisopterus esmarki 

Obszar: IIIa; wody UE obszarów IIa oraz IV 

NOP/2A3A4. 

Dania 4 496 ( 1 ) 

TAC analityczny. 
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 847/96. 
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 847/96. 

Niemcy 1 ( 1 ) ( 2 ) 

Niderlandy 3 ( 1 ) ( 2 ) 

UE 4 500 ( 1 ) 

Norwegia 0 

TAC Nie dotyczy 

______________ 

( 1 ) Co najmniej 95 % wyładunków musi stanowić okowiel. Przyłowy plamiaka i witlinka są wliczane do pozostałych 5 % TAC. 
( 2 ) Kwotę można poławiać wyłącznie w wodach WE obszarów ICES IIa, IIIa i IV.”.
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