
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 185/2013 

z dnia 5 marca 2013 r. 

przewidujące odliczenia od niektórych kwot połowowych przydzielonych Hiszpanii na 2013 r. 
oraz na kolejne lata z powodu przełowienia w 2009 r. kwoty połowowej dla makreli 

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, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 
768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 
388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 
1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchyla
jące rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz 
(WE) nr 1966/2006 ( 1 ), w szczególności jego art. 105 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Kwota połowowa dla makreli w obszarach ICES VIIIc, IX 
i X oraz wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 została przy
dzielona Hiszpanii na 2009 r. rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 43/2009 ( 2 ). 

(2) Kwota połowowa dla makreli na 2009 r. została zmniej
szona wskutek wymiany pomiędzy Hiszpanią a Francją 
i Polską zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie 
ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybo 
łówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa ( 3 ). 

(3) Komisja wykryła niespójności w danych dostarczonych 
przez Hiszpanię dotyczących połowów makreli w 2009 r., 
porównując te dane zapisane i przedstawione na różnych 
etapach łańcucha wartości – od połowu po wprowa
dzenie do obrotu po raz pierwszy. Istnienie tych niespój
ności zostało następnie potwierdzone w drodze wielu 
audytów, wizyt kontrolnych i inspekcji przeprowadzo
nych w Hiszpanii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1224/2009. 

(4) Komisja podjęła konsultacje z Hiszpanią w sprawie 
zamierzonych odliczeń pismem z dnia 28 listopada 
2011 r., na które Hiszpania odpowiedziała pismem 
z dnia 19 grudnia 2011 r. 

(5) Hiszpania przyznała, że w 2009 r. przekroczyła swoją 
kwotę połowową dla makreli o 65 429 ton. 

(6) Zgodnie z art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002 
wspólna polityka rybacka zapewnia taką eksploatację 
żywych zasobów wodnych, która gwarantuje zrównowa 
żone warunki ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

(7) Uwzględniając poziom przełowienia oraz konieczność 
wzięcia pod uwagę sytuacji społeczno-ekonomicznej 
zarówno w sektorze rybołówstwa, jak i powiązanym 
przemyśle przetwórczym przedmiotowego państwa 
członkowskiego oraz w celu maksymalnego ograniczenia 
negatywnych skutków dla obydwu tych sektorów, należy 
odliczać przełowione ilości przez okres co najmniej 11 
lat. 

(8) Zważywszy, że rozporządzenie Komisji (UE) nr 
165/2011 ( 4 ) przewiduje inne odliczenia od kwot poło
wowych dla makreli przydzielanych Hiszpanii do 
2015 r., należy ustalić mniejsze odliczenia na okres 
pokrywających się lat, tzn. od 2013 r. do 2015 r. 

(9) Ponadto, w celu uniknięcia skutków społeczno ekono
micznych zarówno dla sektora rybołówstwa, jak i powią
zanego przemysłu przetwórczego, począwszy od 2016 r., 
odliczone w każdym roku ilości nie mogą przekroczyć 
33 % rocznej kwoty połowowej dla makreli. Jeżeli ilości, 
które należy odliczyć, przekraczają 33 % rocznej kwoty 
połowowej dla makreli, niniejsze rozporządzenie należy 
zmienić w celu zmniejszenia rocznej ilości do odliczenia, 
jednocześnie odpowiednio wydłużając okres odliczania. 

(10) Hiszpania zwróciła się z wnioskiem o dokonanie części 
odliczenia ze swojej kwoty połowowej dla sardeli w tym
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samym obszarze i w tym samym okresie. Wspomniane 
stado makreli znajduje się obecnie w bezpiecznych grani
cach biologicznych. Stado sardeli w obszarze VIII jest 
eksploatowane na poziomie pozwalającym zagwaran
tować maksymalny podtrzymywalny połów w perspek
tywie długoterminowej, ale podlega ono licznym waha
niom liczebności i czasowe ograniczenie jego eksploatacji 
byłoby dla niego korzystne w perspektywie długotermi
nowej. Większość połowów stada makreli (blisko 90 % 
połowów) ma miejsce w obszarze ICES VIIIc w okresie 
od lutego do maja, a stado sardeli w obszarze VIII jest 
poławiane w tym samym obszarze (VIIIc) w okresie od 
kwietnia do czerwca. Makrela i sardela są gatunkami 
pelagicznymi, które żyją na średnich głębokościach. 
Można zatem dojść do wniosku, że oba stada żyją 
w tym samym obszarze geograficznym i dzielą ten sam 
ekosystem. W związku z tym oraz uwzględniając cele 
wspólnej polityki rybołówstwa uznaje się, że w tym 
konkretnym przypadku należy dokonać części koniecz
nych odliczeń z kwoty połowowej dla sardeli przydzie
lonej Hiszpanii w odniesieniu do tego samego obszaru 
i tego samego okresu. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Kwoty połowowe dla makreli (Scomber scombrus) w obszarach 
ICES VIIIc, IX i X i wodach UE obszaru CECAF 34.1.1 oraz dla 
sardeli (Engraulis encrasicolus) w obszarze ICES VIII, które mogą 
zostać przydzielone Hiszpanii na lata 2013 do 2023, należy 
zmniejszyć zgodnie z załącznikiem. 

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 5 marca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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(w tonach) 

Stado 

Początkowa kwota na 2009 r. 

Dostosowana kwota na 2009 r. 

Połowy stwierdzone w 2009 r. 

Różnica pomiędzy kwotą a połowami 
(przełowienie) 

Odliczenie w 2013 r. 

Odliczenie w 2014 r. 

Odliczenie w 2015 r. 

Odliczenie w 2016 r. 

Odliczenie w 2017 r. 

Odliczenie w 2018 r. 

Odliczenie w 2019 r. 

Odliczenie w 2020 r. 

Odliczenie w 2021 r. 

Odliczenie w 2022 r. 

Odliczenie w 2023 r. 

M
A

C8C 
3411 

29 529  
25 525 

90 954 
– 65 429 

100 
100 

100 
5 544 

5 544 
5 544 

5 544 
5 544 

5 544 
5 544 

269 

A
N

E08 ( 1 )  
3 696 

3 696 
3 696 

3 696 
3 696 

3 696 
3 696 

180
 

( 1 ) W
 odniesieniu do sardeli rok oznacza sezon połow

ow
y rozpoczynający się w

 tym
 roku.
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