
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1021/2011 

z dnia 14 października 2011 r. 

w sprawie wprowadzenia odliczeń od kwot połowowych w roku 2011 dla niektórych stad 
z powodu przełowienia innych stad w poprzednim roku 

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. 105 ust. 1, 2 i 5, 

po konsultacji z zainteresowanymi państwami członkowskimi 
zgodnie z art. 105 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Kwoty połowowe na 2010 r. określono w: 

— rozporządzeniu Rady (WE) nr 1359/2008 z dnia 
28 listopada 2008 r. ustanawiającym na lata 2009 
i 2010 uprawnienia do połowów dla wspólnotowych 
statków rybackich dotyczące niektórych stad ryb 
głębinowych ( 2 ), 

— rozporządzeniu Rady (WE) nr 1226/2009 z dnia 
20 listopada 2009 r. ustalającym uprawnienia do 
połowów i związane z nimi warunki dla pewnych 
stad ryb i grup stad ryb stosowane na Morzu 
Bałtyckim w 2010 r. ( 3 ), 

— rozporządzeniu Rady (WE) nr 1287/2009 z dnia 
27 listopada 2009 r. ustalającym uprawnienia do 
połowów i związane z nimi warunki dla niektórych 
stad ryb i grup stad ryb, mające zastosowanie do 
Morza Czarnego w 2010 r. ( 4 ), oraz 

— rozporządzeniu Rady (UE) nr 53/2010 z dnia 
14 stycznia 2010 r. ustalającym uprawnienia do 
połowów na 2010 rok dla pewnych stad ryb i grup 
stad ryb, stosowane na wodach UE oraz 
w odniesieniu do statków UE na wodach, na których 
wymagane są ograniczenia połowowe oraz zmie
niającym rozporządzenia (WE) nr 1359/2008, (WE) 
nr 754/2009, (WE) nr 1226/2009 oraz (WE) nr 
1287/2009 ( 5 ). 

(2) Kwoty połowowe na 2011 r. określono w: 

— rozporządzeniu Rady (UE) nr 1124/2010 z dnia 
29 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia uprawnień 
do połowów na rok 2011 w odniesieniu do pewnych 
stad ryb i grup stad ryb na wodach Morza Bałtyc
kiego ( 6 ), 

— rozporządzeniu Rady (UE) nr 1225/2010 z dnia 
13 grudnia 2010 r. ustalającym na lata 2011 
i 2012 uprawnienia do połowów dla statków UE 
dotyczące stad niektórych gatunków ryb głębino
wych ( 7 ), 

— rozporządzeniu Rady (UE) nr 1256/2010 z dnia 
17 grudnia 2010 r. ustalającym uprawnienia do 
połowów w odniesieniu do niektórych stad ryb, 
mające zastosowanie na Morzu Czarnym w 2011 
roku ( 8 ), oraz 

— rozporządzeniu Rady (UE) nr 57/2011 z dnia 
18 stycznia 2011 r. ustalającym 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 ( 9 ). 

(3) Zgodnie z art. 105 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłych 
kwot połowowych danego państwa członkowskiego 
przy zastosowaniu mnożników określonych w tych ustę
pach, gdy ustali, że to państwo członkowskie przekro
czyło kwoty połowowe, które zostały mu przyznane. 

(4) Zgodnie z art. 5 ust. 105 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009, jeżeli odliczenie zgodne z ust. 1 i 2 nie 
może być dokonane względem kwoty, która została 
przełowiona, ponieważ dana kwota przyznana danemu 
państwu członkowskiemu nie jest wystarczająca, 
wówczas Komisja po konsultacji z danym państwem 
członkowskim może w następnym roku lub 
w następnych latach dokonać odliczeń od przyznanych 
temu państwu członkowskiemu kwot dotyczących 
innych stad lub grup stad w tym samym obszarze 
geograficznym lub o tej samej wartości handlowej. 

(5) Niektórym państwom członkowskim nie przyznano 
kwot na 2011 r. dla pewnych stad, które te państwa 
przełowiły w 2010 r. W takich przypadkach należy 
dokonać takich odliczeń od kwot przyznanych tym 
państwom członkowskim dla innych stad w tym 
samym obszarze geograficznym, biorąc pod uwagę, że 
należy unikać odrzutów w połowach wielogatunkowych.
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(6) W sprawie zaproponowanych odliczeń przeprowadzono 
konsultacje z zainteresowanymi państwami członkow
skimi; zasugerowały one pewne zmiany, które Komisja 
powinna uwzględnić w uzasadnionym zakresie. 

(7) Odliczenia przewidziane w niniejszym rozporządzeniu 
mają zastosowanie bez uszczerbku dla odliczeń mających 
zastosowanie do kwot w 2011 r. zgodnie z: 

— rozporządzeniem Komisji (WE) nr 147/2007 z dnia 
15 lutego 2007 r. dostosowującym określone kwoty 
połowowe od 2007 r. do 2012 r. na mocy art. 23 
ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 
w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji 
zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa ( 1 ), 

— rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 
nr 1016/2011 z dnia 23 września 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia odliczeń od kwot połowo

wych w roku 2011 dla niektórych stad z powodu 
przełowienia tych stad w poprzednim roku ( 2 ), 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Kwoty połowowe ustanowione na 2011 r. w rozporządzeniach 
(UE) nr 1124/2010, (UE) nr 1225/2010, (UE) nr 1256/2010 
oraz (UE) nr 57/2011 zmniejsza się zgodnie z załącznikiem. 

Artykuł 2 

Przepisy art. 1 mają zastosowanie bez uszczerbku dla zmniej
szeń ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 147/2007 oraz 
rozporządzeniem wykonawczym (UE) nr 1016/2011. 

Artykuł 3 

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 14 października 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

PC Kod 
gatunku 

Kod 
obszaru Nazwa gatunku Nazwa obszaru 

Początkowa 
kwota na rok 

2010 

Wyładunki 
objęte 

uprawnie
niami na 
2010 r. 

(całkowita 
dostosowana 

ilość) (4 ) 

Całkowite 
połowy 

w 2010 r. 

Wielkość 
przeło
wienia 

w stosunku 
do wyła
dunków 
objętych 
zezwole

niem 
(w proc.) 

Wielkość 
przeło
wienia 

w stosunku 
do wyła
dunków 
objętych 
zezwole

niem 
(ilość 

w tonach) 

Mnożnik 
z art. 105 

ust. 2 

Mnożnik 
z art. 105 

ust. 3 

Odliczenia 
za 2011 r. 

Początkowa 
kwota na 
2011 r. 

Ilość na 
2011 r. po 

korekcie 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

DNK DGS 03A-C. Koleń Wody UE obszaru IIIa 0,00 (1 ) 0,00 3,60 n/a 3,60 1 1 – 3,60 0,00 (*) 

(*) Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada. 

DNK COD 03AN. Dorsz Skagerrak – 3,60 3 068,00 (2 ) 3 064,40 

FRA DGS 15X14 Koleń Wody UE i wody międzynarodowe 
obszarów I, V, VI, VII, VIII, XII oraz 
XIV 

0,00 (1 ) 84,00 158,30 88,45 74,30 1 1 – 74,30 0,00 (*) 

(*) Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada. 

FRA LIN 6X14. Molwa Wody UE i wody międzynarodowe 
obszarów VI, VII, VIII, IX, X, XII oraz 
XIV 

– 74,30 2 293,00 (2 ) 2 218,70 

FRA DGS 2AC4-C Koleń Wody UE obszarów IIa oraz IV 0,00 (1 ) 5,00 10,70 114,00 5,70 1 1 – 5,70 0,00 (*) 

(*) Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada. 

FRA ANF 2AC4-C Żabnicowate Wody UE obszarów IIa oraz IV – 5,70 70,00 (2 ) 64,30 

FRA DWS 56789- Rekiny głębi
nowe 

Wody UE i wody niepodlegające 
zwierzchnictwu lub jurysdykcji państw 
trzecich obszarów V, VI, VII, VIII oraz 
IX 

0,00 (1 ) 98,00 131,30 33,98 33,30 1 1 – 33,30 10,17 (3 ) (*) 

(*) Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada. 

FRA RNG 5B67- Buławik 
czarny 

Wody UE i wody międzynarodowe 
obszarów Vb, VI oraz VII 

– 33,30 2 409,00 (3 ) 2 375,70
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

GBR FLX 05B-F Płastugo
kształtne 

Wody Wysp Owczych obszaru Vb 204,00 (1 ) 217,00 252,20 16,22 35,20 1 1 – 35,20 0,00 (*) 

(*) Odliczenia, których należy dokonać w odniesieniu do następującego stada. 

GBR PLE 561214 Gładzica Obszar VI; wody UE i wody między
narodowe obszaru Vb; wody między
narodowe obszarów XII oraz XIV 

– 35,20 408,00 (2 ) 372,80 

(1 ) Zgodnie z ilością ustanowioną w rozporządzeniu (UE) nr 53/2010. 
(2 ) Zgodnie z ilością ustanowioną w rozporządzeniu (UE) nr 57/2011. 
(3 ) Zgodnie z ilością ustanowioną w rozporządzeniu (UE) nr 1225/2010. 
(4 ) Kwoty przyznane państwom członkowskim zgodnie z odpowiednimi rozporządzeniami w sprawie uprawnień do połowów uwzględniające wymiany tych uprawnień zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 

(Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59), przeniesienia kwot zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 (Dz.U. L 115 z 9.5.1996, s. 3) lub ponowne przydziały i odliczenia tych uprawnień zgodnie z art. 37 i 105 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.
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