
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 336/2013 

z dnia 12 kwietnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1010/2009 w odniesieniu do mechanizmów administracyjnych 
uzgodnionych z państwami trzecimi dotyczących świadectw połowowych dla produktów 

rybołówstwa morskiego 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 
29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapo
biegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym 
połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania ( 1 ), 
w szczególności jego art. 12 ust. 4, art. 14 ust. 3, art. 20 ust. 
4 i art. 52, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Mechanizmy administracyjne uzgodnione z państwami 
trzecimi dotyczące świadectw połowowych dla 
produktów rybołówstwa wymieniono w załączniku IX 
do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1010/2009 z dnia 
22 października 2009 r. ustanawiającego szczegółowe 
zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 
1005/2008 ustanawiającego wspólnotowy system zapo
biegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulo
wanym połowom oraz ich powstrzymywania i elimino
wania ( 2 ). Mechanizmy te obejmują wzory świadectw 
połowowych zatwierdzone przez właściwe organy zain
teresowanych państw członkowskich. 

(2) Nazwa organu Nowej Zelandii widniejąca na świadect
wach połowowych zatwierdzonych przez to państwo 
zmienia się od dnia 1 marca 2013 r. 

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IX do 
rozporządzenia (WE) nr 1010/2009. 

(4) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są 
zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakul
tury, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Załącznik IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 zostaje 
zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządze
nia. 

Artykuł 2 

Wejście w życie 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 12 kwietnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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( 1 ) Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 280 z 27.10.2009, s. 5.



ZAŁĄCZNIK 

W sekcji 3 (Nowa Zelandia) załącznika IX do rozporządzenia (WE) nr 1010/2009 dodatek 1 otrzymuje brzmienie:
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