
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2017/135 

z dnia 23 stycznia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/1903 ustalające uprawnienia do połowów na 2017 rok dla 
niektórych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu Rady (UE) 2016/1903 (1) ustanowiono uprawnienia do połowów dorsza atlantyckiego 
w podrejonach ICES 22–24 („stado dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza Bałtyckiego”) w okresie od 
dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia oraz od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2017 r. 

(2)  W grudniu 2016 r. Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) opublikował swoją 
ocenę naukową dotyczącą skutków zamknięcia połowów stada dorsza w zachodniej części Morza Bałtyckiego 
w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2017 r. W ocenie tej potwierdzono, że zamknięcie będzie 
korzystne dla tego stada. 

(3)  Zamknięcie, przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2016/1903, ma także zastosowanie do połowów dorsza 
atlantyckiego przez statki o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów na obszarach, na których głębokość 
wody jest mniejsza niż 20 metrów. W ocenie przeprowadzonej przez STECF stwierdzono jednak, że ograniczenie 
połowów dorsza przez takie statki na takich obszarach nie przyczyni się w istotny sposób do odnowienia 
przedmiotowych stad. 

(4)  Ponadto całkowite wstrzymanie połowów w zachodniej części Morza Bałtyckiego mogłoby mieć niekorzystny 
wpływ na inne stada dorsza w Morzu Bałtyckim, w szczególności stado dorsza we wschodniej części Bałtyku, ze 
względu na możliwość przemieszczenia działalności połowowej. 

(5)  Ponadto zezwolenie na dokonywanie połowów przez statki o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów na 
obszarach morskich, na których głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów, umożliwi ograniczonej liczbie 
rybaków możliwość kontynuowania działalności połowowej i ukierunkowanie się na gatunki inne niż dorsz. 

(6)  W związku z tym proporcjonalne jest przyznanie statkom o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów prawa 
do prowadzenia połowów na obszarach, na których głębokość wody jest mniejsza niż 20 metrów. 

(7)  Nie należy przyznawać takich uprawnień do połowów statkom prowadzącym połowy w tukę, niezależnie od ich 
długości, ze względu na wysoką zdolność połowową takich statków. 

(8)  W celu zapewnienia skutecznej kontroli i monitorowania połowów na obszarze, na którym głębokość wody jest 
mniejsza niż 20 metrów, konieczne jest zapewnienie, by wszystkie statki, których to dotyczy, były wyposażone 
w satelitarny system monitorowania statków zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (2). 
W związku z tym art. 9 ust. 5 tego rozporządzenia, który umożliwia państwom członkowskim zwolnienie 
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(1) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/1903 z dnia 28 października 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2017 rok dla niektórych 
stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 (Dz.U. L 295 z 29.10.2016, s. 1). 

(2) 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 uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz 
(WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1). 



statków rybackich o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów z wymogu posiadania satelitarnego systemu 
monitorowania statków, nie powinien być stosowany do połowów stada dorsza w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego. 

(9)  W celu zapewnienia zrównoważonej eksploatacji stada dorsza atlantyckiego w zachodniej części Morza 
Bałtyckiego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 (1) obejmująca kolejny 
rok elastyczność, ustanowiona w art. 15 ust. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1380/2013 (2), do celów obowiązku wyładunku nie powinna mieć zastosowania do tego stada. 

(10)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2016/1903. 

(11)  Zakaz połowów dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 22–24 ustanowiony w rozporządzeniu (UE) 
2016/1903 wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2017 r. Aby niniejsze rozporządzenie było w pełni skuteczne, 
powinno być stosowane od tego samego dnia i wejść w życie następnego dnia po jego opublikowaniu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia (UE) 2016/1903 pozycja dotycząca dorsza atlantyckiego w podrejonach ICES 22–24 
otrzymuje brzmienie: 

„Gatunek: Dorsz atlantycki 
Gadus morhua 

Obszar: Wody Unii podrejonów 22–24 
(COD/3BC+24) 

Dania 2 444   

Niemcy 1 194   

Estonia 54   

Finlandia 48   

Łotwa 202   

Litwa 131   

Polska 654   

Szwecja 870   

Unia 5 597   

TAC 5 597 (1)  TAC analityczny 

Nie stosuje się art. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia 
(WE) nr 847/96. 

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 847/96. 

Nie stosuje się art. 15 ust. 9 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013.    

(1)  Kwota ta może być poławiana od dnia 1 stycznia do dnia 31 stycznia oraz od dnia 1 kwietnia do dnia 31 grudnia 2017 r. Statkom 
rybackim o długości całkowitej mniejszej niż 15 metrów (z wyjątkiem statków prowadzących połowy w tukę), które są wyposażone 
w satelitarny system monitorowania statków zgodnie z art. 9 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, zezwala się również na 
połowy tej kwoty w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 marca 2017 r. na obszarach, na których głębokość wody jest mniejsza niż 
20 metrów. Nie stosuje się art. 9 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009.”.  
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1139 z dnia 6 lipca 2016 r. ustanawiające wieloletni plan w odniesieniu do 
stad dorsza, śledzia i szprota w Morzu Bałtyckim oraz połowów eksploatujących te stada, zmieniające rozporządzenie Rady (WE) 
nr 2187/2005 i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 (Dz.U. L 191 z 15.7.2016, 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). 



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 23 stycznia 2017 r. 

W imieniu Rady 
R. GALDES 

Przewodniczący  
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