
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 72/2014 

z dnia 27 stycznia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 770/2013 w odniesieniu do odliczeń od kwoty 
Portugalii na 2013 r. dla karmazynów w obszarze NAFO 3LN 

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. 1, 2, 
i 3, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Po opublikowaniu rozporządzenia wykonawczego 
Komisji (UE) nr 770/2013 ( 2 ) portugalski przemysł rybo 
łówstwa wykrył błąd w opublikowanych w 2012 r. 
danych liczbowych dotyczących połowów karmazynów 
w obszarze NAFO (Organizacja Rybołówstwa Północno- 
Zachodniego Atlantyku) 3LN. 

(2) Portugalskie organy odpowiedzialne za rybołówstwo 
zauważyły, że raporty połowowe stanowiące podstawę 
tych danych liczbowych dotyczących połowów za rok 
2012 nie były prawidłowo przekazywane Komisji. 
Zostało to potwierdzone przez niezależny audyt. 

(3) Ze skorygowanych danych przekazanych przez Portu
galię w dniu 14 listopada 2013 r. wynika, że przysługu
jąca Portugalii kwota dla karmazynów w obszarze NAFO 

3LN (RED/N3LN) została przełowiona o ilość mniejszą 
niż ilość uwzględniona do celów rozporządzenia wyko
nawczego (UE) nr 770/2013. 

(4) Należy zatem skorygować odliczenie od przysługującej 
Portugalii w 2013 r. kwoty dla karmazynów w obszarze 
NAFO 3LN w odniesieniu do danych liczbowych doty
czących przełowienia odnośnej kwoty. 

(5) Biorąc pod uwagę, że niniejsze rozporządzenie wyko
nawcze zmienia odliczenia już dokonane w odniesieniu 
do kwoty dla karmazynów w obszarze NAFO 3LN na 
2013 r., jego przepisy należy stosować z mocą wsteczną 
od dnia wejścia w życie rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 770/2013. 

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie 
wykonawcze (UE) nr 770/2013. 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 
770/2013 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się jednak od dnia 15 sierpnia 
2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 27 stycznia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. 
( 2 ) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 770/2013 z dnia 

8 sierpnia 2013 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych 
w roku 2013 dla niektórych stad z powodu przełowienia tych stad 
w poprzednich latach (Dz.U. L 215 z 10.8.2013, s. 1).



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 770/2013, na stronie 12, poniższy wiersz 

„PRT RED N3NL Karmazyny NAFO 3LN 0 982,5 1 204,691 122,61 222,191 1,4 / / / 311,067” 

otrzymuje brzmienie: 

„PT RED N3NL Karmazyny NAFO 3LN 0 982,5 1 112,457 113,23 129,957 1,2 / / / 155,948”
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