
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1152/2012 

z dnia 21 listopada 2012 r. 

dotyczące zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej 
eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 43 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom 
narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- 
Społecznego ( 1 ), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą ( 2 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Unijne statki rybackie mają jednakowy dostęp do wód 
i zasobów Unii, z zastrzeżeniem przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa. 

(2) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2371/2002 ( 3 ) przewi
dziano odstępstwo od zasady jednakowego dostępu, na 
mocy którego umożliwiono państwom członkowskim 
ograniczenie połowów do niektórych statków na wodach 
do 12 mil morskich od linii podstawowych. 

(3) Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2371/2002 dnia 
13 lipca 2011 r. Komisja przedstawiła Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie w sprawie uzgod
nień dotyczących dostępu do zasobów w granicach 12 
mil morskich od linii podstawowych. W sprawozdaniu 
tym stwierdzono, że system dostępu jest bardzo stabilny 
i funkcjonuje zadowalająco od 2002 r. 

(4) Obowiązujące przepisy ograniczające dostęp do zasobów 
rybołówstwa w strefie 12 mil morskich przyniosły pozy
tywne skutki w zakresie ochrony środowiska poprzez 
ograniczenie nakładu połowowego w najbardziej wrażli
wych obszarach wód Unii. Przepisy te chronią również 
tradycyjną działalność połowową, która ma duże 
znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego niektó
rych społeczności obszarów przybrzeżnych. 

(5) Odstępstwo weszło w życie dnia 1 stycznia 2003 r. 
i wygaśnie dnia 31 grudnia 2012 r. Należy przedłużyć 
okres jego obowiązywania w oczekiwaniu na przyjęcie 
nowego rozporządzenia na podstawie wniosku Komisji 
dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 2371/2002, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 17 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 akapit 
pierwszy otrzymuje brzmienie: 

„2. W pasach wodnych do 12 mil morskich od linii 
podstawowej, znajdujących się pod ich zwierzchnictwem 
lub jurysdykcją, od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 
31 grudnia 2014 r. państwa członkowskie uprawnione są 
do ograniczenia rybołówstwa do statków rybackich, które 
tradycyjnie łowią na tychże wodach z przyległych portów. 
Pozostaje to bez uszczerbku dla uzgodnień dotyczących 
wspólnotowych statków rybackich pływających pod banderą 
innych państw członkowskich w ramach istniejących 
stosunków sąsiedzkich pomiędzy państwami członkowskimi 
oraz uzgodnień zawartych w załączniku I, ustalającym dla 
każdego państwa członkowskiego strefy geograficzne 
w ramach pasów nadbrzeżnych innych państw członkow
skich, gdzie prowadzi się działalność połowową, oraz 
odnośne gatunki.”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2013 r.

PL L 343/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.12.2012 

( 1 ) Dz.U. C 351 z 15.11.2012, s. 89. 
( 2 ) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 25 października 

2012 r. (dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) 
i decyzja Rady z dnia 13 listopada 2012 r. 

( 3 ) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.



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

Sporządzono w Strasburgu dnia 21 listopada 2012 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 

M. SCHULZ 
Przewodniczący 

W imieniu Rady 

A. D. MAVROYIANNIS 
Przewodniczący

PL 14.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 343/31
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