
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 636/2012 

z dnia 13 lipca 2012 r. 

przedłużające o sześć miesięcy okres obowiązywania rozporządzenia Komisji (UE) nr 161/2012 
w sprawie środków ochrony zasobów plamiaka w wodach na zachód od Szkocji 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 ( 1 ), 
w szczególności jego art. 7, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Stwierdzone poważne zagrożenie dla utrzymania okre 
ślonych zasobów plamiaka w wodach na zachód od 
Szkocji skłoniło Komisję do przyjęcia – na podstawie 
postanowień zawartych w art. 7 rozporządzenia (WE) 
nr 2371/2002 – rozporządzenia (UE) nr 161/2012 
z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie środków ochrony 
zasobów plamiaka w wodach na zachód od Szkocji ( 2 ). 

(2) Rozporządzenie (WE) nr 2371/2002 stanowi, że środki 
nadzwyczajne mogą trwać nie dłużej niż sześć miesięcy 
oraz że Komisja może podjąć nową decyzję w celu prze
dłużenia ich stosowania na dodatkowy okres nie dłuższy 
niż sześć miesięcy. 

(3) Uzasadnienie podjęcia powyższych środków nadzwyczaj
nych pozostaje aktualne w obecnym sezonie połowo
wym. W przeciwnym wypadku pozytywne efekty uzys
kane dotąd w wyniku ich stosowania mogłyby zostać 
zniweczone. Ponieważ połowy istotnie jeszcze trwają, 

zniesienie środków nadzwyczajnych przywróciłoby 
wymagania odnośnie do składu połowów wielogatunko
wych, wiążąc się ze wzrostem odrzutów i przez to ze 
zwiększoną presją na połowy plamiaka i innych 
gatunków w związku z dążeniem do zgodnego z prawem 
uzyskania przez rybaków przyznanych im kwot połowo
wych. 

(4) Środki stałej ochrony zasobów plamiaka, których 
dotyczy rozporządzenie Komisji (UE) nr 161/2012, 
mogą nie być gotowe przez datą upłynięcia terminu 
obowiązywania niniejszego rozporządzenia. W tym 
czasie utrzymuje się zagrożenie dla zasobów plamiaka. 

(5) Dlatego właściwe jest przedłużenie o sześć miesięcy 
stosowania środków nadzwyczajnych przewidzianych 
w rozporządzeniu (WE) nr 161/2012, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Stosowanie rozporządzenia (WE) nr 161/2012 zostaje przedłu 
żone do dnia 25 lutego 2013 r. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 13 lipca 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 14.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 186/19 

( 1 ) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59. 
( 2 ) Dz.U. L 52 z 24.2.2012, s. 6.
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