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rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 

(2012/C 72/07) 

Gdy Komisja ustali, że państwo członkowskie przekroczyło przyznane kwoty, wówczas dokonuje, zgodnie 
z art. 105 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, odliczeń od przyszłych kwot tego państwa członkow
skiego. 

Zgodnie z art. 105 ust. 2 w przypadku przekroczenia przyznanej w danym roku państwu członkowskiemu 
kwoty Komisja dokonuje odliczeń od rocznej kwoty tego państwa członkowskiego w następnym roku lub 
w następnych latach. 

W przypadku odliczenia, które zgodnie z art. 105 ust. 1 i 2 nie może być dokonane w odniesieniu do 
przełowionej kwoty, ponieważ kwota ta nie została danemu państwu członkowskiemu przyznana lub nie 
jest wystarczająca, zgodnie z art. 105 ust. 5 odliczeń można dokonywać, po konsultacji z danym państwem 
członkowskim, w następnym roku lub w następnych latach od kwot dotyczących innych stad lub grup stad 
ryb przyznanych temu państwu członkowskiemu na tym samym obszarze geograficznym, lub o tej samej 
wartości handlowej. 

W celu ułatwienia przejrzystego i spójnego stosowania tych przepisów w zgodzie z zasadą równego 
traktowania, Komisja pragnie podać do publicznej wiadomości zasady, którymi będzie się kierować przy 
dokonywaniu odliczeń względem kwot. 

Komisja, stosując art. 105 ust. 1, 2 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, będzie kierować się następu
jącymi zasadami: 

1) Odliczenie (zwane dalej „wyrównaniem”), łącznie z kwotami wynikającymi z obowiązujących mnożni
ków, musi zostać dokonane w całości w roku następującym po roku, w którym doszło do przełowienia. 

2) Jeżeli wielkość wyrównania przewyższa wielkość przyznanej kwoty, odliczenie obejmie całość przy
znanej kwoty w roku następującym po roku, w którym doszło do przełowienia. Pozostała ilość zostaje 
odliczona od kwot przyznanych w kolejnym roku lub – w stosownych przypadkach – w kolejnych 
latach, do momentu całkowitego wyrównania kwoty przełowienia (z uwzględnieniem kwot wynikających 
z obowiązujących mnożników). 

3) W drodze odstępstwa od pkt 2 powyżej możliwe będzie w sytuacjach wyjątkowych przyznanie łagod
niejszego trybu wyrównania (tj. w stosunku 50/50 w ciągu dwóch lat lub jako odsetek spłaty należnej 
kwoty rozłożony na okres dłuższy niż dwa lata), jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków: 

a) w przypadku gdy zasoby ryb są zarządzane w sposób zrównoważony w oparciu o opinie naukowe 
opracowane dla danego stada; lub 

b) jeżeli dane stado jest poławiane w ramach połowów wielogatunkowych, a znaczące ograniczenie 
kwoty doprowadziłoby do odrzucania dużych ilości danego gatunku lub gatunków pokrewnych 
w ramach połowów wielogatunkowych; lub 

c) jeżeli określone przepisy międzynarodowe (takie jak przepisy regionalnych organizacji ds. rybołów
stwa) dotyczące mechanizmu wyrównania dla danego stada przewidują łagodniejszy tryb wyrównania 
rozłożony na okres co najmniej dwóch lat. 

4) Jeżeli dokonanie odliczeń od kwoty dla danego stada w roku następującym po roku, w którym doszło 
do przełowienia, nie jest możliwe, ponieważ danemu państwu członkowskiemu nie przyznano stosownej 
kwoty, odliczenie zostanie dokonane w odniesieniu do innych stad w tym samym obszarze geogra
ficznym lub o tej samej wartości handlowej, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kontroli. Stada te 
zostaną wyłonione na podstawie następujących kryteriów: 

a) odliczenia będą dokonywane w odniesieniu do stad występujących w tym samym obszarze geogra
ficznym, zgodnie z art. 105 ust. 5, i najlepiej, jeśli poławianych przez tę samą flotę, która dokonała 
przełowienia; 

b) jeżeli więcej niż jedno stado spełnia kryteria zawarte w lit. a), priorytetowo traktowane będą odli
czenia od kwoty połowowej stad, których status ochrony ocenia się jako najgorszy na podstawie 
odpowiednich opinii naukowych.
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5) W drodze odstępstwa od ust. 2 i 4, Komisja może w każdym przypadku dokonać odliczeń w odniesieniu 
do innych stad zgodnie z art. 105 ust. 5, jeśli odliczenia od innych stad pozwalałyby na uniknięcie 
odrzutów w ramach połowów wielogatunkowych.
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