
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1897 

z dnia 21 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2056/2001 w odniesieniu do obowiązku wyładunku 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia 30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów 
połowowych poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych organizmów morskich (1), w szczególności jego 
art. 48, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Jednym z celów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (2) jest 
stopniowe eliminowanie odrzutów poprzez wprowadzenie obowiązku wyładunku w przypadku połowów 
gatunków podlegających limitom połowowym. Niektóre przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2056/2001 (3), 
w którym ustanowiono dodatkowe środki techniczne w celu odnowienia zasobów dorsza w Morzu Północnym i 
na zachód od Szkocji, zobowiązują rybaków do dokonywania odrzutów. Aby usunąć sprzeczności między tym 
rozporządzeniem a obowiązkiem wyładunku, a także w celu wdrożenia tego obowiązku, przepisy te należy 
zmienić. 

(2)  W celu zapewnienia wykonania obowiązku wyładunku należy w szczególności zmienić rozporządzenie (WE) 
nr 2056/2001 poprzez wprowadzenie wymogu, aby wszystkie niezamierzone połowy organizmów morskich 
należących do gatunków podlegających obowiązkowi wyładunku, które to połowy pozyskano z przekroczeniem 
limitów składu połowów, były wyładowywane i wliczane do kwot. 

(3)  Środki określone w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 2056/2001 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3)  »niezamierzone połowy« oznaczają przypadkowe połowy organizmów morskich, które zgodnie z art. 15 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (*) muszą zostać wyładowane i wliczone 
do kwot albo z uwagi na fakt, że rozmiary tych organizmów są mniejsze niż minimalny rozmiar odniesienia do 
celów ochrony, albo ponieważ zostały one złowione z przekroczeniem limitów dozwolonych przepisami 
dotyczącymi składu połowów i przyłowów.  

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie 
wspólnej polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz 
uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE 
(Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22).”;  

2) wprowadza się art. 9a w brzmieniu: 

„Artykuł 9a 

W przypadku gdy organizmy morskie należące do gatunku podlegającego obowiązkowi wyładunku zostały złowione 
w ilościach przekraczających dopuszczalne udziały procentowe określone w art. 4 ust. 1–6, art. 5 ust. 2, art. 6 ust. 2, 
art. 7 i. 8 niniejszego rozporządzenia, zastosowanie ma art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Te 
niezamierzone połowy są wyładowywane i wliczane do kwot. Nie uważa się, że takie niezamierzone połowy 
stanowią naruszenie dopuszczalnego składu procentowego połowów określonych w tych artykułach.”. 
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(1) Dz.U. L 125 z 27.4.1998, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki 

rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22). 

(3) Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2056/2001 z dnia 19 października 2001 r. ustanawiające dodatkowe środki techniczne w celu 
odnowienia zasobów dorsza w Morzu Północnym i na zachód od Szkocji (Dz.U. L 277 z 20.10.2001, s. 13). 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego 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 21 października 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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