
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/2376 

z dnia 13 października 2016 r. 

ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do małży dwuskorupowych Venus spp. na 
włoskich wodach terytorialnych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając 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 (1), 
w szczególności jego art. 15 ust. 6, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1967/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie środków zarządzania 
zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa Morza Śródziemnego, zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1626/94 (2), w szczególności jego art. 15a, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie (UE) nr 1380/2013 ma na celu stopniowe wyeliminowanie odrzutów we wszystkich rodzajach 
unijnych połowów poprzez wprowadzenie obowiązku wyładunku w odniesieniu do połowów gatunków podlega
jących limitom połowowym. 

(2)  W art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 upoważnia się Komisję do przyjęcia planów w zakresie 
odrzutów w drodze aktów delegowanych na okres nie dłuższy niż trzy lata na podstawie wspólnych zaleceń 
opracowanych przez państwa członkowskie w porozumieniu z odpowiednimi komitetami doradczymi. Plany 
w zakresie odrzutów mogą obejmować również środki techniczne dotyczące połowów. 

(3) Włochy, jako jedyne państwo członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu połowami małży dwusko
rupowych Venus spp. na włoskich wodach terytorialnych, przedłożyły Komisji rekomendację zgodnie z procedurą 
określoną w art. 18 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. Rekomendację tę przedstawiono w formie krajowego 
planu zarządzania w odniesieniu do odrzutów Venus spp., po zasięgnięciu opinii Komitetu Doradczego ds. Morza 
Śródziemnego (MEDAC). Po przedłożeniu tej rekomendacji Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. 
Rybołówstwa (STECF) dokonał przeglądu wkładu naukowego przedstawionego przez Włochy. Środki zawarte we 
wspólnej rekomendacji są zgodne z art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

(4)  W art. 15a rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 upoważniono Komisję do ustalenia, do celów przyjęcia planów 
odrzutów i w odniesieniu do gatunków objętych obowiązkiem wyładunku, minimalnego rozmiaru odniesienia do 
celów ochrony w celu zapewnienia ochrony niedojrzałych organizmów morskich. Minimalne rozmiary 
odniesienia do celów ochrony mogą, w stosownych przypadkach, być objęte odstępstwem od rozmiarów 
ustalonych w załączniku III do tego rozporządzenia. 

(5)  Zgodnie z wnioskami z posiedzenia STECF w sprawie krajowego planu zarządzania dotyczącego odrzutów ze 
stada Venus spp., Venus spp. należy do gatunków o wysokim wskaźniku przeżywalności po połowie, co uzasadnia 
złożenie wniosku o odstępstwo od obowiązku wyładunku w odniesieniu do odrzutów z połowów. Zmniejszenie 
minimalnego rozmiaru odniesienia z 25 mm do 22 mm nie pozostaje w sprzeczności z długością w okresie 
dojrzałości, nie powinno zatem mieć znaczącego wpływu na ochronę młodocianych organizmów. Oczekuje się, 
że może ono doprowadzić do jedynie nieznacznego zmniejszenia potencjału rozrodczego stada, który to wpływ 
nie został uznany za istotny. Wreszcie stwierdzono, że proponowany program monitorowania naukowego może 
dostarczyć wystarczających danych do oceny wpływu planu w zakresie odrzutów. 

(6)  W celu zapewnienia właściwej kontroli nad wykonywaniem obowiązku wyładunku państwo członkowskie 
powinno ustanowić wykaz statków objętych niniejszym rozporządzeniem. 
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(7)  Ponieważ środki określone w niniejszym rozporządzeniu wywierają bezpośredni wpływ na działalność 
gospodarczą związaną z rybołówstwem oraz planowaniem okresu połowowego dla statków Unii, powinno ono 
wejść w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,. Zgodnie z art. 15 
ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 niniejsze rozporządzenie powinno mieć zastosowanie przez okres nie 
dłuższy niż trzy lata, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Przedmiot 

Niniejsze rozporządzenie określa szczegóły wykonywania obowiązku wyładunku, które mają zastosowanie do połowów 
Venus spp. na włoskich wodach terytorialnych, zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. d) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

Artykuł 2 

Minimalny rozmiar odniesienia do celów ochrony 

1. Na zasadzie odstępstwa od minimalnych rozmiarów odniesienia do celów ochrony ustanowionych w załączniku III 
do rozporządzenia (WE) nr 1967/2006 oraz do celów art. 15 ust. 11 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 minimalny 
rozmiar odniesienia Venus spp. na włoskich wodach terytorialnych wynosi 22 mm długości całkowitej. 

2. Pomiar rozmiaru Venus spp. odbywa się zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (WE) nr 1967/2006. 

Artykuł 3 

Wykaz statków 

1. Władze państwa członkowskiego określają statki podlegające obowiązkowi wyładunku. 

2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. władze państwa członkowskiego przedkładają Komisji, za pośrednictwem bezpiecznej 
unijnej strony internetowej do celów kontroli, wykaz wszystkich statków upoważnionych do połowów Venus spp. przy 
użyciu drag hydraulicznych na włoskich wodach terytorialnych. Władze państwa członkowskiego zapewniają stałą 
aktualizację tego wykazu. 

Artykuł 4 

Wejście w życie 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. 

Art. 3 stosuje się jednak od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane w państwach 
członkowskich zgodnie z Traktatami. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 października 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

23.12.2016 L 352/49 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    


	ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2016/2376 z dnia 13 października 2016 r. ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do małży dwuskorupowych Venus spp. na włoskich wodach terytorialnych 

