
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2016/891 

z dnia 6 czerwca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 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)  W rozporządzeniu Rady (UE) 2016/72 (1) ustalono uprawnienia do połowów na 2016 rok dla pewnych stad ryb 
i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz – w odniesieniu do statków Unii – w niektórych wodach nienale
żących do Unii. 

(2)  Do celów zarządzania uprawnieniami do połowów dobijaków w rejonach ICES IIa, IIIa i podobszarze ICES IV 
w załączniku IID do rozporządzenia (UE) 2016/72 określono siedem obszarów zarządzania, w których 
obowiązują specjalne limity połowowe. 

(3)  W rozporządzeniu (UE) 2016/72 zmienionym rozporządzeniem Rady (UE) 2016/458 (2) całkowite dopuszczalne 
połowy (TAC) dobijaków w wodach Unii rejonów ICES IIa, IIIa i podobszarze ICES IV są ustalone na poziomie 
87 219 ton, podczas gdy limit połowowy dla dobijaków w obszarze zarządzania 1 jest ustalony na 13 000 ton, 
aby umożliwić Danii prowadzenie monitorowania w czasie rzeczywistym służącego uzyskaniu lepszych wskazań 
faktycznej wielkości stada, na podstawie opinii ICES wydanej na specjalny wniosek. 

(4)  Z analizy rezultatów prowadzonego monitorowania w czasie rzeczywistym wielkości stada wynika, że limit 
połowowy dotyczący dobijaków w obszarze 1 należało utrzymać w wysokości 5 000 ton, co początkowo 
doradzał ICES dla tego obszaru. 

(5)  W tych okolicznościach TAC powinien zostać zmniejszony do 8 000 ton. Na podstawie zobowiązania Danii 
sprzed przyjęcia rozporządzenia (UE) 2016/458 zmniejszenie to powinno mieć zastosowanie do duńskiej części 
kwoty w obszarze zarządzania 3. Zmniejszenie to jest rozwiązaniem ad hoc w obliczu nieprzewidywalnych 
poważnych spadków uprawnień do połowów dobijaków wskazanych w opiniach naukowych ICES oraz w obliczu 
szczególnych zobowiązań zainteresowanych państw członkowskich. Zmniejszenie to nie narusza zasady 
względnej stabilności i nie będzie stanowić precedensu w przyszłości. 

(6)  Biomasa stada i rekrutacja sardeli europejskiej w Zatoce Biskajskiej sięgnęły jednych z najwyższych poziomów 
w historii, co pozwala na wyższy przezornościowy TAC w 2016 r. zgodnie ze strategią zarządzania ocenioną 
przez Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) w 2014 r. 
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(1) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/72 z dnia 22 stycznia 2016 r. ustalające uprawnienia do połowów na 2016 rok dla niektórych stad ryb 
i grup stad ryb, stosowane w wodach Unii oraz – w odniesieniu do unijnych statków rybackich – w niektórych wodach nienależących do 
Unii oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2015/104 (Dz.U. L 22 z 28.1.2016, s. 1). 

(2) Rozporządzenie Rady (UE) 2016/458 z dnia 30 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2016/72 w odniesieniu do niektórych 
uprawnień do połowów (Dz.U. L 80 z 31.3.2016, s. 1). 



(7)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (UE) 2016/72. 

(8)  Z uwagi na fakt, iż zmiana limitów połowowych wpływa na działalność gospodarczą i na planowanie okresu 
połowu dla statków unijnych, niniejsze rozporządzenie powinno wejść w życie natychmiast po jego opubli
kowaniu. 

(9)  Limity połowowe przewidziane w rozporządzeniu (UE) 2016/72 mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2016 r. 
Zatem przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące limitów połowowych powinny również być stosowane od 
tej daty. Takie stosowanie z mocą wsteczną nie narusza zasady pewności prawa i ochrony uprawnionych 
oczekiwań, ponieważ uprawnienia do połowów, których to dotyczy, nie zostały jeszcze wyczerpane, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik IA rozporządzenia (UE) 2016/72: 

a)  tabela określająca uprawnienia do połowów dobijaków w wodach Unii obszarów IIa, IIIa oraz IV otrzymuje 
brzmienie: 

„Gatunek: Dobijaki 
Ammodytes spp. 

Obszar: Wody Unii obszarów IIa, IIIa oraz IV (1) 

Dania 74 273 (2)     

Zjednoczone Królestwo 1 799 (2)     

Niemcy 126 (2)     

Szwecja 3 021 (2)     

Unia 79 219     

TAC 79 219     

TAC analityczny 

Nie stosuje się art. 3 rozporządzenia 
(WE) nr 847/96. 

Nie stosuje się art. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 847/96.   

(1)  Z wyjątkiem wód w obrębie 6 mil morskich od linii podstawowej Zjednoczonego Królestwa na Szetlandach, Fair Isle i Foula. 
(2)  Bez uszczerbku dla obowiązku wyładunku połowów zimnicy, witlinka i makreli, mogą stanowić do 2 % kwoty (OT1/*2A3A4), 

pod warunkiem że dane połowy i przyłowy tych gatunków określone w art. 15 ust. 8 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013 
stanowią łącznie nie więcej niż 9 % tej kwoty w odniesieniu do dobijaków. 

Warunek szczególny: w granicach wyżej wymienionych kwot w następujących obszarach zarządzania dobijakami określonych 
w załączniku IID nie można poławiać ilości większych niż wymienione poniżej: 

Obszar: wody Unii obszarów zarządzania dobijakami  

1 2 3 4 5 6 7  

(SAN/234_1) (SAN/234_2) (SAN/234_3) (SAN/234_4) (SAN/234_5) (SAN/234_6) (SAN/234_7) 

Dania  12 263  4 717  51 428  5 659  0  206  0 

Zjednoczone Kró
lestwo  

268  103  1 299  124  0  5  0 

Niemcy  19  7  91  9  0  0  0 

Szwecja  450  173  2 182  208  0  8  0 

Unia  13 000  5 000  55 000  6 000  0  219  0 

Ogółem  13 000  5 000  55 000  6 000  0  219  0”   
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b)  tabela określająca uprawnienia do połowów sardeli europejskiej w obszarze VIII otrzymuje brzmienie: 

„Gatunek: Sardela europejska 
Engraulis encrasicolus 

Obszar: VIII 
(ANE/08.) 

Hiszpania 29 700   
Francja 3 300   
Unia 33 000   
TAC 33 000  TAC analityczny”    

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 6 czerwca 2016 r. 

W imieniu Rady 
H.G.J. KAMP 

Przewodniczący  
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