
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/273 

z dnia 19 lutego 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 871/2014 w odniesieniu do odliczeń od kwoty 
połowowej przyznanej Niderlandom na 2014 r. na połowy rajowatych w wodach Unii obszarów 

ICES IIa i IV 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając 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 (1), w szczególności jego 
art. 105 ust. 1 i 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W rozporządzeniu wykonawczym (UE) nr 871/2014 (2) przewidziano odliczenia od kwoty połowowej 
przyznanej Niderlandom na 2014 r. na połowy rajowatych w wodach Unii obszarów ICES IIa i IV („kwota 
niderlandzka na 2014 r.”) z powodu przełowienia w roku 2013. 

(2)  Po opublikowaniu tego rozporządzenia władze niderlandzkie stwierdziły, że dane zawarte w sprawozdaniach z 
połowów, na których oparte było odliczenie, nie były prawidłowo przekazywane, co potwierdzają dowody 
dostępne Komisji. 

(3)  Na podstawie skorygowanych danych przekazanych przez Niderlandy w dniu 12 grudnia 2014 r. okazało się, że 
w ramach kwoty niderlandzkiej na 2013 r. nie doszło do przełowienia. 

(4)  Należy zatem sprostować odliczenia od kwoty niderlandzkiej na 2014 r. 

(5)  Należy odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 871/2014. 

(6) Mając na uwadze, że odliczenia od kwoty niderlandzkiej na 2014 r. stosuje się od dnia wejścia w życie rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) nr 871/2014, niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać z mocą wsteczną od 
tego samego dnia, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 871/2014 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do 
niniejszego rozporządzenia. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 19 sierpnia 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 lutego 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  

20.2.2015 L 47/11 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. 
(2) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 871/2014 z dnia 11 sierpnia 2014 r. wprowadzające odliczenia od kwot połowowych w 

roku 2014 dla niektórych stad z powodu przełowienia tych stad w poprzednich latach (Dz.U. L 239 z 12.8.2014, s. 14). 



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 871/2014 skreśla się pozycję w brzmieniu: 

„NL SRX 2AC4-C Rajowate Wody UE obszarów IIa oraz IV 180,000 275,430 357,115 129,66 81,685 / / / /  81”   
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