
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 161/2012 

z dnia 23 lutego 2012 r. 

w sprawie środków ochrony zasobów plamiaka w wodach na zachód od Szkocji 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 z dnia 
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki 
rybołówstwa ( 1 ), w szczególności jego art. 7, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2371/2002 
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa należy określić 
spójne środki dotyczące ochrony i eksploatacji żywych 
zasobów wodnych oraz zarządzania nimi, obejmujące 
szczególne środki w celu zmniejszenia wpływu działal
ności połowowej na ekosystemy morskie i gatunki niedo
celowe. 

(2) W celu ochrony gatunków dorsza, plamiaka i witlinka 
w punkcie 6.1 załącznika III do rozporządzenia Rady 
(WE) nr 43/2009 ( 2 ), zmienionego rozporządzeniem 
(WE) nr 1288/2009 ( 3 ) i rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 579/2011 ( 4 ), ustanowiono 
strefę (dalej zwaną „wodami na zachód od Szkocji”) 
stanowiącą część obszaru ICES VIa, w której zabrania 
się prowadzenia działalności połowowej. 

(3) W drodze odstępstwa od tego zakazu w pkt 6.5 i 6.6 
załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 43/2009 
zezwolono odpowiednio na poławianie homarców oraz 
na prowadzenie połowów włokami, niewodami dennymi 
lub podobnymi narzędziami, z zastrzeżeniem spełnienia 
określonych warunków, a w szczególności wymogu, 
żeby połów zatrzymany na pokładzie nie zawierał więcej 
niż określony procent mieszanki zawierającej następujące 
gatunki: dorsz, plamiak i witlinek. 

(4) Celem tego wymogu było ograniczenie śmiertelności 
połowowej tych trzech stad na obszarze ich występo
wania przez zapobieganie połowom ukierunkowanym. 

(5) W dowodach i opiniach przekazanych Komisji przez 
Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES) oraz Komitet 
Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa 

(STECF) podkreślano, że w wyniku nałożenia przepisów 
dotyczących składu połowów w obszarze ICES VIa 
stosuje się odrzuty. 

(6) ICES stwierdziła, że stado plamiaka w obszarze ICES VIa 
znalazło się poniżej bezpiecznej granicy biologicznej, 
odnotowując jednak, że niedawna liczebność uzupeł
nienia stada przekroczyła średnią, co przyczyni się do 
zwiększenia biomasy stada tarłowego. 

(7) Trwa wzrost obecnego rocznika, co oznacza, że należące 
do niego ryby wchodzą na łowisko. Nałożenie przepisów 
dotyczących składu połowów spowoduje dalszy wzrost 
odrzutów w ramach tego stada w celu spełnienia 
wymogów w zakresie wyładunku, zanim przyczyni się 
ono do przyszłej produkcji. Usuwanie biomasy tarłowej 
ze stada poniżej bezpiecznej granicy biologicznej stanowi 
poważne zagrożenie dla długoterminowej odbudowy 
i zrównoważonego charakteru zasobów. Ciągłe stoso
wanie przepisów w zakresie składu połowów umożliwia 
kontrolę wyładunków, a nie połowów. Niezależnie od 
jakichkolwiek zmian kwot przy obowiązujących przepi
sach rosnąca liczebność stada plamiaka spowoduje 
wzrost poziomu odrzutów. 

(8) Zwiększenie uprawnień do połowów odnośnie do stada 
plamiaka w obszarze ICES VIa od lutego 2012 r. spowo
duje wzrost presji połowowej. Wszelkie próby wykorzys
tania uprawnień do połowów na 2012 r. spowodują 
wzrost śmiertelności we wszystkich stadach ryb łowio
nych wraz z plamiakiem, w szczególności witlinka 
i dorsza. 

(9) Ponieważ połowy plamiaka mają miejsce, począwszy od 
lutego, należy natychmiast wprowadzić zmiany, aby 
zapobiec nadmiernym odrzutom. 

(10) Dalsze stosowanie odrzutów i wzrost ich poziomu 
w odniesieniu do stada plamiaka będą miały wpływ na 
przyszłą odbudowę i produkcję. Maksymalizacja upraw
nień do połowów stanowi zagrożenie dla trwałości 
innych stad. Wysoka śmiertelność połowowa stwarza 
ryzyko doprowadzenia do załamań populacji tych stad. 

(11) W 2012 r. rozdźwięk między wymogami w zakresie 
wyładunku a nieuniknionymi połowami plamiaka 
znacząco wzrośnie. Należy zatem natychmiast zawiesić 
stosowanie przepisów w zakresie składu połowów 
w odniesieniu do plamiaka, aby zapobiec poważnemu 
zagrożeniu odbudowy tego gatunku w wodach na 
zachód od Szkocji oraz zapobiec dodatkowej presji poło
wowej na inne stada przy jednoczesnym racjonalnym 
wykorzystywaniu uprawnień do połowów na 2012 r.,
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( 1 ) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. 
( 2 ) Dz.U. L 22 z 26.1.2009, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 347 z 24.12.2009, s. 6. 
( 4 ) Dz.U. L 165 z 24.6.2011, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W okresie stosowania niniejszego rozporządzenia proporcje 
składu połowów, określone w pkt 6.5 ppkt (iii) oraz pkt 6.6 
ppkt (ii) części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 
43/2009 nie mają zastosowania w odniesieniu do plamiaka. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się do dnia 25 sierpnia 2012 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 23 lutego 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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