
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 5 listopada 2014 r. 

w sprawie przeniesienia uprawnień do połowów z kategorii 8 do kategorii 7 i ich ponownego 
przydziału na rzecz państw członkowskich w wyłącznej strefie ekonomicznej Mauretanii 

(2014/777/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1006/2008 z dnia 29 września 2008 r. dotyczące upoważnień do prowa
dzenia działalności połowowej przez wspólnotowe statki rybackie poza wodami terytorialnymi Wspólnoty oraz wstępu 
statków państw trzecich na wody terytorialne Wspólnoty (1), w szczególności jego art. 10 ust. 4, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2012 (2) ustala podział pomiędzy państwa członkowskie uprawnień do 
połowów uzyskanych w ramach umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską 
Republiką Mauretańską. 

(2) Art. 1 ust. 1 lit. h) stanowi, że uprawnienia do połowów w kategorii 8 „statki do połowów pelagicznych ryb świe
żych” mogą w przypadku niewykorzystania zostać przeniesione do kategorii 7 „trawlery zamrażalnie do połowów 
pelagicznych” zgodnie z kluczem podziału dla tej kategorii. 

(3)  Dnia 28 sierpnia 2014 r. Irlandia potwierdziła Komisji, że nie wykorzysta w pełni przydzielonych jej uprawnień 
do połowów w kategorii 8. 

(4)  Wszystkie warunki dotyczące ponownego przydziału niewykorzystanych uprawnień do połowów określone w 
art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1006/2008 w połączeniu z przepisami art. 1 ust. 1 lit. h) rozporządzenia (UE) 
nr 1259/2012 zostały spełnione, 

STANOWI, CO NASTĘPUJE: 

Artykuł 

Uprawnienia do połowów kategorii 8, a zwłaszcza 15 000 ton limitów połowowych, przenosi się i ponownie przydziela 
zgodnie z kluczem podziału określonym w art. 1 ust. 1 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 1259/2012 w odniesieniu do kate
gorii 7 na okres od dnia 1 października 2014 r. do dnia 15 grudnia 2014 r., kiedy to przestaje obowiązywać obecny 
Protokół, wymienionym poniżej państwom członkowskim. 

Niemcy 810 ton 

Francja 169 ton 

Łotwa 3 478 ton 

Litwa 3 719 ton 

Niderlandy 4 038 ton 

Polska 1 685 ton 
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(1) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 33. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1259/2012 z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie podziału uprawnień do połowów w ramach Protokołu 

ustalającego na okres dwóch lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie 
połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1801/2006 
(Dz.U. L 361 z 31.12.2012, s. 87). 



Zjednoczone Królestwo 550 ton 

Irlandia 551 ton  

Sporządzono w Brukseli dnia 5 listopada 2014 r. 

W imieniu Komisji, 

za Przewodniczącego, 
Lowri EVANS 

Dyrektor Generalny ds. Gospodarki Morskiej 
i Rybołówstwa  
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