
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/222 

z dnia 12 lutego 2015 r. 

wyłączające podobszary ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego na 
rok 2015 zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1098/2007 ustanawiającym wieloletni plan 

w zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1098/2007 z dnia 18 września 2007 r. ustanawiające wieloletni plan w 
zakresie zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim oraz połowów tych zasobów, zmieniające rozporządzenie (EWG) 
nr 2847/93 i uchylające rozporządzenie (WE) nr 779/97 (1), w szczególności jego art. 29 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu (WE) nr 1098/2007 ustanowiono przepisy dotyczące ustalenia ograniczeń nakładu 
połowowego zasobów dorsza w Morzu Bałtyckim. 

(2)  Na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 w załączniku II do rozporządzenia Rady (UE) 
nr 1221/2014 (2) ustalono ograniczenia nakładu połowowego w Morzu Bałtyckim na rok 2015. 

(3)  Zgodnie z art. 29 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 Komisja może podjąć decyzję o wyłączeniu 
podobszarów ICES 27 i 28.2 z niektórych ograniczeń nakładu połowowego, jeżeli w ostatnim okresie sprawoz
dawczym połowy dorsza były niższe od określonego progu. 

(4)  W świetle sprawozdań przedstawionych przez państwa członkowskie oraz opinii Komitetu Naukowo- 
Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołówstwa w roku 2015 należy wyłączyć podobszary 27 i 28.2 z 
wymienionych ograniczeń nakładu połowowego. 

(5)  Rozporządzenie (UE) nr 1221/2014 r. będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2015 r. W celu zapewnienia 
spójności z tym rozporządzeniem niniejsze rozporządzenie należy również stosować od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W roku 2015 przepisy art. 8 ust. 1 lit. b), ust. 3, 4 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1098/2007 nie mają zastosowania do 
podobszarów ICES 27 i 28.2. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 248 z 22.9.2007, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1221/2014 z dnia 10 listopada 2014 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2015 r. w odniesieniu do 

pewnych stad ryb i grup stad ryb w Morzu Bałtyckim oraz zmieniające rozporządzenia (UE) nr 43/2014 i (UE) nr 1180/2013 
(Dz.U. L 330 z 15.11.2014, s. 16). 
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