
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1315 

z dnia 30 lipca 2015 r. 

w sprawie przyznania Hiszpanii dodatkowych dni na morzu w rejonach ICES VIIIc i IXa z 
wyjątkiem Zatoki Kadyksu 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) 2015/104 z dnia 19 stycznia 2015 r. ustalające uprawnienia do połowów na 
2015 rok dla niektórych stad ryb i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz – w odniesieniu do statków unijnych – 
w niektórych wodach nienależących do Unii, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 43/2014 oraz uchylające rozporzą
dzenie (UE) nr 779/2014 (1), w szczególności pkt 8 załącznika IIB do niego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W tabeli I załącznika IIB do rozporządzenia (UE) 2015/104 określa się maksymalną liczbę dni, podczas których 
statki unijne o długości całkowitej równej co najmniej 10 metrów, posiadające lub wykorzystujące włoki denne, 
niewody duńskie i podobne narzędzia o rozmiarze oczek równym co najmniej 32 mm, sieci skrzelowe o 
rozmiarze oczek równym co najmniej 60 mm oraz sznury haczykowe denne, mogą przebywać w rejonach 
ICES VIIIc i IXa, z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, w okresie od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 stycznia 2016 r. 

(2)  Zgodnie z pkt 8.5 załącznika IIB do rozporządzenia (UE) 2015/104 Komisja może, na podstawie trwałego 
zaprzestania działalności połowowej, które nastąpiło w okresie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 31 stycznia 
2015 r., przyznać dodatkową liczbę dni na morzu, podczas których statek może być upoważniony przez 
państwo członkowskie bandery do przebywania w granicach danego obszaru, posiadając narzędzia regulowane. 

(3)  W dniu 1 czerwca 2015 r., zgodnie z pkt 8.1 zdanie pierwsze załącznika IIB do rozporządzenia (UE) 2015/104, 
Hiszpania złożyła wniosek o przyznanie dodatkowej liczby dni na morzu na podstawie trwałego zaprzestania 
działalności połowowej sześciu statków, które nastąpiło między dniem 1 lutego 2014 r. a dniem 31 stycznia 
2015 r. 

(4)  Biorąc pod uwagę dane udostępnione Komisji oraz na podstawie metody obliczeń określonej w pkt 8.2 
załącznika IIB do rozporządzenia (UE) 2015/104, należy przyznać Hiszpanii – na okres od dnia 1 lutego 2015 r. 
do dnia 31 stycznia 2016 r. – trzy dodatkowe dni na morzu w odniesieniu do statków wymienionych w pkt 1 
wymienionego załącznika. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Maksymalną liczbę dni na morzu, w odniesieniu do których Hiszpania może upoważnić statek pływający pod jej 
banderą do przebywania w rejonach ICES VIIIc i IXa z wyjątkiem Zatoki Kadyksu, posiadający lub wykorzystujący 
narzędzia regulowane i niepodlegający szczególnym warunkom określonym w tabeli I załącznika IIB do rozporządzenia 
(UE) 2015/104, zwiększa się do 117 dni w roku. 

31.7.2015 L 203/7 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Dz.U. L 22 z 28.1.2015, s. 1. 



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 30 lipca 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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