
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1241/2011 

z dnia 30 listopada 2011 r. 

uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 1211/2011 w sprawie wprowadzenia odliczeń od 
niektórych nakładów połowowych na rok 2011 z powodu przełowienia przez niektóre państwa 

członkowskie 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. 106 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 
1211/2011 ( 2 ) zmniejszono w odniesieniu do pewnych 
państw członkowskich maksymalny dopuszczalny nakład 
połowowy ustanowiony w rozporządzeniu Rady (UE) nr 
57/2011 ( 3 ) oraz – w przypadku określonych obszarów 
połowów i rodzajów rybołówstwa – w rozporządzeniu 
Rady (UE) nr 1415/2004 ( 4 ). 

(2) W wyniku niedawnej wymiany korespondencji 
z niektórymi państwami członkowskimi nastąpiła 
konieczność dodatkowego sprawdzenia informacji 

stanowiących podstawę rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 1211/2011 oraz wysokości odliczeń nakładu 
połowowego określonych w załączniku do 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 1211/2011. 

(3) Biorąc pod uwagę, że rozporządzenie wykonawcze (UE) 
nr 1211/2011 będzie po wejściu w życie bezpośrednio 
stosowane we wszystkich państwach członkowskich oraz 
uwzględniając bezpośredni wpływ, jaki może to wywrzeć 
na działalność połowową niektórych operatorów w UE, 
należy uchylić wspomniane rozporządzenie od wspom
nianej daty w oczekiwaniu na sprawdzenie odnośnych 
informacji i zastąpienie go nowym rozporządzeniem. 
Pozostaje to bez uszczerbku dla obowiązku Komisji 
związanego z dokonywaniem w kolejnych latach odli
czeń nakładu połowowego z powodu przełowienia 
w 2010 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Niniejszym uchyla się rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 
1211/2011. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem jego opub
likowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 grudnia 2011 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2011 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 
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