
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 968/2012 

z dnia 19 października 2012 r. 

dodające do kwoty połowowej na okres 2012–2013 dla sardeli w Zatoce Biskajskiej ilości 
zatrzymane przez Francję w okresie połowowym 2011–2012 na podstawie art. 4 ust. 2 

rozporządzenia Rady (WE) nr 847/96 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 847/96 z dnia 
6 maja 1996 r. wprowadzające dodatkowe, ustalane z roku 
na rok, warunki zarządzania ogólnym dopuszczalnym połowem 
(TAC) i kwotami ( 1 ), w szczególności jego art. 4 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 
państwa członkowskie mogą zwrócić się do Komisji 
przed dniem 31 października roku stosowania przydzie
lonej im kwoty o zatrzymanie i przeniesienie na rok 
następny do 10 % tej kwoty. Komisja powiększa 
wówczas przyznaną kwotę o zatrzymaną ilość. 

(2) W odniesieniu do okresu połowowego 2011–2012 
rozporządzenie Rady (UE) nr 716/2011 ( 2 ) przyznało 
Francji kwotę 2 970 ton sardeli w Zatoce Biskajskiej. 

(3) Jednakże uwzględniając wymiany uprawnień do 
połowów zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 2371/2002 ( 3 ), przeniesienia kwot zgodnie z art. 
4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96 lub ponowne 
przydziały i odliczenia tych uprawnień zgodnie z art. 37 

i 105 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 ( 4 ), kwota 
dostępna dla Francji dla wymienionego stada w okresie 
połowowym 2011–2012 wyniosła 6 362 ton. 

(4) Na koniec tego okresu połowowego całkowite połowy 
sardeli w Zatoce Biskajskiej zgłoszone przez Francję 
wyniosły 4 198 ton. 

(5) Na podstawie art. 4 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
847/96 Francja wystąpiła z wnioskiem, żeby część jej 
kwoty z okresu połowowego 2011–2012 została zatrzy
mana i przeniesiona na następny okres połowowy. 
Zatrzymane ilości należy dodać do kwoty ustalonej 
przez rozporządzenie Rady (UE) nr 694/2012 ( 5 ) na 
okres połowowy 2012–2013 z zachowaniem ograniczeń 
wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakul
tury, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Kwotę połowową przyznaną Francji dla sardeli w Zatoce Biskaj
skiej przez rozporządzenie (UE) nr 694/2012 zwiększa się 
o 636 ton. 

Kod kraju Kod stada Gatunek Nazwa 
obszaru 

Ostateczna 
kwota na 

okres 
2011/2012 

Połowy 
w okresie 

2011/2012 

% 
ostatecznej 

kwoty 

Przeniesione 
ilości 

Kwota 
początkowa 
2012/2013 

rozp. 694/2012 

Zmieniona 
kwota na 

okres 
2012/2013 

FRA ANE/08. Sardela VIII (Zatoka 
Biskajska) 

6 362 t 4 198 t 65,9 % 636 t 2 070 t 2 706 t 

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 19 października 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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