
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 605/2012 

z dnia 4 lipca 2012 r. 

zakazujące prowadzenia działalności połowowej przy użyciu pułapek przez statki rybackie 
zarejestrowane w Hiszpanii, prowadzące połowy tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie 

Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym 

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 ( 1 ), w szczególności jego art. 36 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzenie Rady (UE) nr 44/2012 z dnia 17 stycznia 
2012 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2012 r. 
dostępne na wodach UE oraz – dla statków UE – na 
określonych wodach nienależących do Unii w odniesieniu 
do pewnych stad ryb i grup stad ryb, które są przed
miotem negocjacji lub umów międzynarodowych, 
określa ilości tuńczyka błękitnopłetwego, które można 
poławiać w 2012 r. w Oceanie Atlantyckim, na wschód 
od 45° długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu 
Śródziemnym. 

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 302/2009 z dnia 
6 kwietnia 2009 r. dotyczące wieloletniego planu odbu
dowy zasobów tuńczyka błękitnopłetwego we 
wschodnim Atlantyku i w Morzu Śródziemnym oraz 
zmieniające rozporządzenie (WE) nr 43/2009 i uchylające 
rozporządzenie (WE) nr 1559/2007 ( 2 ) zobowiązuje 
państwa członkowskie, aby w odniesieniu do statków 
o długości poniżej 24 m i do pułapek informowały 
Komisję o kwotach przyznanych dla organizacji produ
centów lub grup statków prowadzących połowy przy 
użyciu podobnych narzędzi połowowych. 

(3) Wspólna polityka rybołówstwa zmierza do zapewnienia 
długoterminowej rentowności sektora rybołówstwa 
dzięki zrównoważonej eksploatacji żywych zasobów 
wodnych w oparciu o zasadę ostrożnego zarządzania 
zasobami. 

(4) Zgodnie z art. 36 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 
1224/2009, jeżeli Komisja ustali – na podstawie infor
macji uzyskanych od państw członkowskich i innych 
informacji znajdujących się w jej posiadaniu – że upraw
nienia do połowów przysługujące Unii Europejskiej, 
danemu państwu członkowskiemu lub grupie państw 
członkowskich można uznać za wyczerpane w przypadku 
jednego lub większej liczby narzędzi połowowych lub 
flot, Komisja powiadamia o tym dane państwa człon

kowskie i zakazuje prowadzenia działalności połowowej 
w odniesieniu do danego obszaru, narzędzia połowo
wego, stada, grupy stad lub floty biorącej udział w tej 
konkretnej działalności połowowej. 

(5) Z informacji znajdujących się w posiadaniu Komisji 
wynika, że uprawnienia do połowów tuńczyka błękitno
płetwego w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° 
długości geograficznej zachodniej, oraz w Morzu Śród
ziemnym przyznane statkom rybackim stosującym 
pułapki i zarejestrowanym w Hiszpanii, uznano za 
wyczerpane dnia 20 czerwca. Komisja poinformowała 
Hiszpanię o tym fakcie. 

(6) W dniach 7, 14 i 21 czerwca Hiszpania poinformowała 
Komisję o nałożeniu zakazu działalności połowowej na 
swoje cztery pułapki prowadzące połowy tuńczyka 
błękitnopłetwego w 2012 r., ze skutkiem od dnia 8 
czerwca w odniesieniu do dwóch pułapek, ze skutkiem 
od 14 czerwca w odniesieniu do jednej pułapki i ze 
skutkiem od 21 czerwca w odniesieniu do ostatniej ze 
wspomnianych pułapek, w związku z czym wszelka 
działalność połowowa została zakazana z dniem 
21 czerwca 2012 r. od godz. 14:00. 

(7) Bez uszczerbku dla wymienionych powyżej działań 
podjętych przez Hiszpanię, Komisja powinna potwierdzić 
zakaz połowów tuńczyka błękitnopłetwego w Oceanie 
Atlantyckim, na wschód od 45° długości geograficznej 
zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym od dnia 21 
czerwca przy użyciu pułapek zarejestrowanych w Hiszpa
nii, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Najpóźniej od dnia 21 czerwca 2012 r. od godz. 14:00 zaka
zuje się prowadzenia połowów tuńczyka błękitnopłetwego 
w Oceanie Atlantyckim, na wschód od 45° długości geogra
ficznej zachodniej, oraz w Morzu Śródziemnym przy użyciu 
pułapek zarejestrowanych w Hiszpanii. 

Zakazuje się również zatrzymywania na burcie, umieszczania 
w sadzach w celu tuczu lub chowu, przeładunku, transferu 
i wyładunku ryb pochodzących z tych stad złowionych przy 
użyciu tych pułapek po tej dacie. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po 
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 96 z 15.4.2009, s. 1.



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

Sporządzono w Brukseli dnia 4 lipca 2012 r. 

W imieniu Komisji, 
za Przewodniczącego, 

László ANDOR 
Członek Komisji
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