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(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2015/1961 

z dnia 26 października 2015 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/104 w odniesieniu do niektórych uprawnień do połowów 

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)  Według najnowszej opinii naukowej Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) zasoby śledzia 
w podrejonie ICES IIIa pozostają w bezpiecznych granicach biologicznych w rozumieniu art. 4 ust. 18 rozporzą
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (1). Stado to należy zatem wskazać w załączniku I 
do rozporządzenia Rady (UE) 2015/104 (2) na użytek stosowania odstępstwa określonego w art. 15 ust. 8 
rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

(2)  W najnowszej opinii naukowej ICES wskazano również, że możliwe jest ograniczone zwiększenie całkowitego 
dopuszczalnego połowu śledzia w 2015 r. w obszarach ICES VIIg, VIIh, VII j oraz VIIk i że jest ono spójne 
z celami wspólnej polityki rybołówstwa, określonymi w art. 2 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013. 

(3)  Dla stada gładzicy w rejonie ICES VIId w roku 2015 ustalono poziom referencyjny. Obecnie wydano opinię 
dotyczącą maksymalnego podtrzymywalnego połowu, przy czym najnowsza opinia naukowa ICES wskazuje na 
znaczny wzrost stada. Jedną z konsekwencji większej liczebności stada są znaczne odrzuty, gdy gładzica jest 
przyławiana. Należy w związku z tym podwyższyć TAC dla gładzicy w rejonach ICES VIId i e do poziomu, który 
ograniczyłby odrzuty, nie wpływając negatywnie na stado gładzicy lub inne stada w tym samym obszarze. 

(4)  W dniu 30 czerwca 2015 r. ICES wydała opinię dotyczącą szprota w wodach Unii rejonu ICES IIa oraz 
w podobszarze ICES IV, obejmującą okres od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r. Opinia ta zezwala na całkowite 
pożądane połowy w wysokości 506 000 ton oraz jest głównie wynikiem rekordowo wysokiego poziomu 
liczebności uzupełnienia oraz nowych szacunków dotyczących śmiertelności i zaktualizowanych danych 
wejściowych modelu. 

(5)  Wielkość całkowitego dopuszczalnego połowu szprota w wodach Unii obszaru ICES IIa oraz w podobszarze 
ICES IV w 2015 r. została ustalona rozporządzeniem (UE) 2015/104 na 227 000 ton. Należy zwiększyć 
całkowity dopuszczalny połów w oparciu o opinię ICES z dnia 30 czerwca 2015 r. w celu umożliwienia 
optymalnego wykorzystania tego stada. 
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(1) 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). 

(2) Rozporządzenie Rady (UE) 2015/104 z dnia 19 stycznia 2015 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2015 rok dla pewnych stad ryb 
oraz 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 i uchylające rozporządzenie (UE) nr 779/2014 (Dz.U. L 22 z 28.1.2015, s. 1). 



(6)  Ponieważ opinia ICES z dnia 30 czerwca 2015 r. obejmuje okres od lipca 2015 r. do czerwca 2016 r., przy 
zwiększaniu uprawnień do połowów na rok 2015 należy wziąć pod uwagę jedynie część maksymalnej wielkości 
połowów zalecanej przez ICES. 

(7)  Wielkość TAC okowiela w obszarze ICES IIIa i wodach Unii obszaru IIa oraz podobszaru IV ma obecnie 
zastosowanie od dnia 1 stycznia do 31 października 2015 r. Ponieważ ICES wyda swoją opinię dopiero 
w ostatnim kwartale 2015 r., okres stosowania tego TAC należy przedłużyć do końca 2015 r. 

(8)  W wyniku przekazania części kwot z Norwegii statki unijne uzyskają zezwolenie na połowy 1 500 ton 
karmazyna w wodach Norwegii podobszarów ICES I oraz II. 

(9)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2015/104, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (UE) 2015/104 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w załączniku IA wprowadza się następujące zmiany: 

a)  tabela określająca uprawnienia do połowów śledzia (Clupea harengus) w obszarze IIIa otrzymuje brzmienie: 

„Gatunek: Śledź atlantycki (1) 
Clupea harengus 

Obszar: IIIa 
(HER/03A.) 

Dania 18 034 (2)   

Niemcy 289 (2)   

Szwecja 18 865 (2)   

Unia 37 188 (2)   

Norwegia 5 816   

Wyspy Owcze 600 (3)   

TAC 43 604  TAC Analityczny 
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 847/96. 
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 847/96. 
Stosuje się art. 7 ust. 3 niniejszego rozpo
rządzenia.   

(1)  Połowy śledzia atlantyckiego dokonane przy wykorzystaniu sieci o rozmiarze oczek równym co najmniej 32 mm. 
(2)  Warunek szczególny: do 50 % tej ilości można poławiać w wodach Unii obszaru IV (HER/*04-C.). 
(3)  Można poławiać wyłącznie w cieśninie Skagerrak (HER/*03AN.).”  
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b)  tabela określająca uprawnienia do połowów śledzia (Clupea harengus) w obszarach VIIg, VIIh, VIIj oraz VIIk 
otrzymuje brzmienie: 

„Gatunek: Śledź atlantycki 
Clupea harengus 

Obszar: VIIg (1), VIIh (1), VIIj (1) i VIIk (1) 
(HER/7G-K.) 

Niemcy 213   

Francja 1 185   

Irlandia 16 591   

Niderlandy 1 185   

Zjednoczone Królestwo 24   

Unia 19 198   

TAC 19 198  TAC analityczny 
Stosuje się art. 7 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia.   

(1)  Obszar ten jest powiększony o obszar ograniczony: 
—  od północy przez równoleżnik 52° 30′ N, 
—  od południa przez równoleżnik 52° 00′ N, 
—  od zachodu przez wybrzeże Irlandii, 
—  od wschodu przez wybrzeże Zjednoczonego Królestwa.”  

c)  Tabela wielkości dopuszczalnych połowów gładzicy (Pleuronectes platessa) w obszarze VIId oraz VIIe otrzymuje 
brzmienie: 

„Gatunek: Gładzica 
Pleuronectes platessa 

Obszar: VIId oraz VIIe 
(PLE/7DE.) 

Belgia 1 018 (1)   

Francja 3 395 (1)   

Zjednoczone Królestwo 1 810 (1)   

Unia 6 223   

TAC 6 223  TAC analityczny   

(1)  Oprócz tej kwoty państwo członkowskie może przyznać statkom pływającym pod jego banderą, uczestniczącym w testach 
dotyczących w pełni udokumentowanych połowów, dodatkowy przydział w ramach ogólnego limitu wynoszącego 1 % 
kwoty przyznanej temu państwu członkowskiemu, zgodnie z warunkami określonymi w tytule II rozdział II niniejszego 
rozporządzenia.”  
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d)  tabela określająca uprawnienia do połowów szprota oraz powiązanych przyłowów w wodach Unii obszaru IIa 
oraz IV otrzymuje brzmienie: 

„Gatunek: Szprot i powiązane przyłowy 
Sprattus sprattus 

Obszar: Wody Unii obszarów IIa oraz IV 
(SPR/2AC4-C) 

Belgia 3 929 (1)   

Dania 310 987 (1)   

Niemcy 3 929 (1)   

Francja 3 929 (1)   

Niderlandy 3 929 (1)   

Szwecja 1 330 (1) (2)   

Zjednoczone Królestwo 12 967 (1)   

Unia 341 000   

Norwegia 9 000   

TAC 350 000  TAC analityczny 
Stosuje się art. 7 ust. 3 niniejszego 
rozporządzenia.   

(1)  Bez uszczerbku dla obowiązku wyładunku połowy zimnicy i witlinka mogą stanowić do 2 % kwoty (OTH/*2AC4C), pod 
warunkiem że dane połowy i przyłowy tych gatunków uwzględnione w art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
stanowią łącznie nie więcej niż 9 % tej kwoty w odniesieniu do szprota. 

(2)  Łącznie z dobijakami.”  

e)  skreśla się przypis 3 do tabeli określającej uprawnienia do połowów okowiela (Trisopterus esmarki) i powiązanych 
przyłowów w obszarze IIIa, w wodach Unii obszarów IIa oraz IV.  

2. w załączniku IB tabela określająca uprawnienia do połowów karmazynów (Sebastes spp.) w wodach Norwegii 
obszarów I oraz II otrzymuje brzmienie: 

„Gatunek: Karmazyny 
Sebastes spp. 

Obszar: wody Norwegii obszarów I oraz II 
(RED/1N2AB.) 

Niemcy 766   

Hiszpania 95   

Francja 84   

Portugalia 405   

Zjednoczone Królestwo 150   

Unia 1 500   

TAC Nie dotyczy  TAC analityczny 
Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia (WE) 
nr 847/96. 
Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia (WE) 
nr 847/96.”   
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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 Luksemburgu dnia 26 października 2015 r. 

W imieniu Rady 
C. DIESCHBOURG 

Przewodniczący  
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