
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 22 września 2011 r. 

przyznająca odstępstwo od wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 
762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie 
akwakultury, w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Wielkiego Księstwa Luksemburga i Republiki 

Austrii 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 6533) 

(Jedynie teksty w języku czeskim, francuskim i niemieckim są autentyczne) 

(2011/626/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(WE) nr 762/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie przekazy
wania przez państwa członkowskie statystyk w dziedzinie akwa
kultury, uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 788/96 ( 1 ), 
w szczególności jego art. 8 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) W przypadkach, w których włączenie określonego 
sektora akwakultury do statystyk sprawiałoby problemy 
niewspółmierne do znaczenia tego sektora, Komisja, 
zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 762/2008, 
może zezwolić państwu członkowskiemu na wyłączenie 
danych dla tego sektora z ogółu przekazywanych danych 
krajowych lub na zastosowanie metod szacowania wyko
rzystywanych do dostarczenia danych dotyczących ponad 
10 % całkowitej produkcji. 

(2) Wnioski w sprawie uzyskania odstępstwa zostały złożone 
przez Republikę Czeską, Wielkie Księstwo Luksemburga 
i Republikę Austrii. 

(3) Informacje uzyskane od Republiki Czeskiej, Wielkiego 
Księstwa Luksemburga i Republiki Austrii uzasadniają 
przyznanie odstępstwa. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyk Rolniczych usta
nowionego decyzją Rady 72/279/EWG ( 2 ), 

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji uzupełniają 
decyzję Komisji 2010/76/UE z dnia 9 lutego 2010 r. 
przyznającą okres przejściowy w celu wykonania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 762/2008 w sprawie przekazywania przez państwa 
członkowskie statystyk w dziedzinie akwakultury, 
w odniesieniu do Republiki Czeskiej, Niemiec, Grecji, 
Austrii, Polski, Portugalii i Słowenii ( 3 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Republika Czeska może przekazywać tylko dane szacun
kowe dotyczące wartości produkcji każdego gatunku innego niż 
Cyprinus carpio (karp) w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. 

2. Odstępstwo to stosuje się dla lat referencyjnych 
2009–2011. 

Artykuł 2 

1. Wielkie Księstwo Luksemburga jest zwolnione 
z obowiązku przekazywania statystyk dotyczących całego 
sektora akwakultury w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. 

2. Odstępstwo to stosuje się dla lat referencyjnych 
2008–2011. 

Artykuł 3 

1. Republika Austrii może przekazywać tylko dane szacun
kowe dotyczące wartości produkcji każdego gatunku oraz 
produkcji każdego gatunku w sektorze wylęgarni 
i podchowalni w okresie do dnia 31 grudnia 2012 r. 

2. Odstępstwo to stosuje się dla roku referencyjnego 2011. 

Artykuł 4 

1. Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Czeskiej, 
Wielkiego Księstwa Luksemburga i Republiki Austrii i jest tym 
państwom notyfikowana. 

2. Niniejsza decyzja staje się skuteczna wraz z jej notyfikacją. 

Sporządzono w Brukseli dnia 22 września 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Olli REHN 

Członek Komisji
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