
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2017/87 

z dnia 20 października 2016 r. 

ustanawiające plan w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu Czarnym 

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, 

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. 

(2)  Art. 15 ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 upoważnia 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. 

(3)  Bułgaria i Rumunia mają bezpośredni interes w zarządzaniu rybołówstwem w odniesieniu do eksploatacji turbota 
w Morzu Czarnym. W dniu 30 czerwca 2016 r. wymienione państwa członkowskie przedstawiły Komisji 
wspólną rekomendację dotyczącą planu w zakresie odrzutów w odniesieniu do połowów turbota w Morzu 
Czarnym, przy uwzględnieniu opinii branży. Uzyskano opinie naukowe od odpowiednich organów naukowych. 
Zgodnie z art. 18 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 tylko te środki w ramach wspólnej rekomendacji, 
które są zgodne z art. 15 ust. 6 tego rozporządzenia, należy włączyć do niniejszego rozporządzenia. 

(4)  W odniesieniu do Morza Czarnego w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 ustanowiono obowiązek 
wyładunku wszystkich połowów gatunków, które są objęte limitami połowowymi. Zgodnie z art. 15 ust. 1 lit. d) 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 obowiązek wyładunku ma zastosowanie do gatunków określających połowy 
najpóźniej od dnia 1 stycznia 2017 r. Turbot jest jednym z tych gatunków. 

(5)  We wspólnej rekomendacji zaproponowano zastosowanie wyłączenia z obowiązku wyładunku w odniesieniu do 
turbota w Morzu Czarnym, gdyż dowody naukowe wskazują na wysokie wskaźniki przeżycia. W oparciu 
o dowody naukowe przedstawione we wspólnej rekomendacji i zweryfikowane przez Komitet Naukowo- 
Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) (2), w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć na 
okres jednego roku wyłączenie z uwagi na przeżywalność dozwolone na mocy art. 15 ust. 4 lit. b) rozporzą
dzenia (UE) nr 1380/2013. Zainteresowane państwa członkowskie powinny przedłożyć Komisji odpowiednie 
dane, dzięki którym STECF będzie mógł w pełni ocenić uzasadnienie wyłączenia dla turbota złowionego przy 
użyciu sieci skrzelowych dennych, a Komisja – dokona przeglądu tego wyłączenia. 

(6)  W celu zapewnienia właściwej kontroli należy ustanowić określone wymogi dla państw członkowskich dotyczące 
sporządzania wykazu statków objętych niniejszym rozporządzeniem. 

(7)  Niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opublikowaniu, ponieważ środki w nim 
przewidziane wywierają bezpośredni wpływ na planowanie okresu połowowego dla statków Unii i powiązaną 
z nim działalność gospodarczą. Zgodnie ze wspólną rekomendacją i biorąc pod uwagę ramy czasowe określone 
w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, niniejsze rozporządzenie powinno się stosować od dnia 
1 stycznia 2017 r., 
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(1) Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22. 
(2) Sprawozdania Komitetu Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF) – Ocena wspólnych rekomendacji 

w sprawie obowiązku wyładunku (STECF-16-10). 2016. Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg, EUR 27758 EN, JRC Scientific 
and Policy Report, s. 104, dostępne pod adresem https://bookshop.europa.eu/en/reports-of-the-scientific-technical-and-economic- 
committee-for-fisheries-stecf–pbLBAX16010/?CatalogCategoryID=0A4KABsty0gAAAEjqJEY4e5L 

https://bookshop.europa.eu/en/reports-of-the-scientific-technical-and-economic-committee-for-fisheries-stecf--pbLBAX16010/?CatalogCategoryID=0A4KABsty0gAAAEjqJEY4e5L
https://bookshop.europa.eu/en/reports-of-the-scientific-technical-and-economic-committee-for-fisheries-stecf--pbLBAX16010/?CatalogCategoryID=0A4KABsty0gAAAEjqJEY4e5L


PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Realizacja obowiązku wyładunku 

Obowiązek wyładunku przewidziany w art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 stosuje się na Morzu Czarnym 
w odniesieniu do połowów turbota (Psetta maxima) złowionego przy użyciu sieci skrzelowych dennych (kod narzędzia 
połowowego (1) GNS). 

Artykuł 2 

Definicja 

Do celów niniejszego rozporządzenia „Morze Czarne” oznacza wody morskie w ramach podobszaru geograficznego 29 
Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) zgodnie z definicją zawartą w załączniku I do rozporzą
dzenia (UE) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 (2). 

Artykuł 3 

Wyłączenie z uwagi na przeżywalność 

1. Wyłączenie z obowiązku wyładunku na podstawie art. 15 ust. 4 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, 
w odniesieniu do gatunków, co do których dowody naukowe wykazują wysokie wskaźniki przeżycia, ma zastosowanie 
w 2017 r. do turbota (Psetta maxima) złowionego przy użyciu sieci skrzelowych dennych (GNS) w Morzu Czarnym. 

2. Turbot (Psetta maxima) złowiony w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jest uwalniany natychmiast w obszarze, 
w którym dokonano połowu. 

3. Do dnia 1 maja 2017 r. państwa członkowskie mające bezpośredni interes w zarządzaniu połowami turbota 
w Morzu Czarnym przedkładają Komisji dodatkowe dane dotyczące odrzutów, jako uzupełnienie danych przewidzianych 
we wspólnej rekomendacji z dnia 4 lipca 2016 r., i wszelkie inne istotne informacje naukowe potwierdzające wyłączenie 
określone w ust. 1. Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) ocenia dane, o których 
mowa w ust. 3, najpóźniej do lipca 2017 r. 

Artykuł 4 

Wykaz statków 

1. Zainteresowane państwa członkowskie wskazują statki podlegające obowiązkowi wyładunku w odniesieniu do 
połowów turbota (Psetta maxima) poławianego przy użyciu sieci skrzelowych dennych (GNS). 

2. Do dnia 31 grudnia 2016 r. zainteresowane państwa członkowskie przedkładają Komisji i pozostałym państwom 
członkowskim, za pośrednictwem bezpiecznej unijnej strony internetowej służącej kontroli, wykaz wszystkich statków 
dokonujących połowów turbota. Zainteresowane państwa członkowskie aktualizują ten wykaz. 

Artykuł 5 

Wejście w życie i stosowanie 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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. 
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(1) Kody narzędzi połowowych stosowane w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do kodów w załączniku XI do rozporządzenia 
wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporzą
dzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa (Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1). W odniesieniu do statków, których długość całkowita jest mniejsza niż 10 metrów, 
kody narzędzi połowowych stosowane w niniejszym rozporządzeniu odnoszą się do kodów klasyfikacji narzędzi połowowych FAO. 

(2) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1343/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie niektórych przepisów 
dotyczących połowów na obszarze objętym porozumieniem GFCM (Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego) oraz 
zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1967/2006 w sprawie środków zarządzania zrównoważoną eksploatacją zasobów rybołówstwa 
Morza Śródziemnego (Dz.U. L 347 z 30.12.2011, s. 44). 



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

Sporządzono w Brukseli dnia 20 października 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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