
ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 680/2013 

z dnia 15 lipca 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1259/2012 w sprawie podziału uprawnień do połowów na 
mocy Protokołu ustalającego wielkości dopuszczalne połowów i wkład finansowy przewidzianych 
w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Unią Europejską a Islamską Republiką 

Mauretańską na okres dwóch lat 

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) Dnia 30 listopada 2006 r. Rada przyjęła rozporządzenie 
(WE) nr 1801/2006 dotyczące zawarcia Umowy partner
skiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską 
a Islamską Republiką Mauretańską ( 1 ) („umowa partners
ka”). 

(2) Zgodnie z decyzją Rady 2012/827/UE ( 2 ) nowy protokół 
ustalający uprawnienia do połowów i rekompensatę 
finansową przewidziane w umowie partnerskiej („nowy 
protokół”) stosuje się tymczasowo od daty jego 
podpisania w dniu 16 grudnia 2012 r. Nowy protokół 
przydziela statkom UE uprawnienia do połowów 
w wodach objętych zwierzchnictwem lub jurysdykcją 
Mauretanii w zakresie rybołówstwa. Podziału uprawnień 
do połowów przyznanych Unii na mocy nowego proto
kołu dokonano rozporządzeniem Rady (UE) nr 
1259/2012 ( 3 ). 

(3) W dniu 20 lutego 2013 r., zgodnie z art. 4 nowego 
protokołu, wspólny komitet złożony z przedstawicieli 
Unii Europejskiej i Mauretanii („wspólny komitet”), 
który powołano zgodnie z art. 10 Umowy partnerskiej, 
przyjął środki powodujące zmianę uprawnień do poło
wów. Zawierają one środki zmieniające podział upraw

nień do połowów w ramach kategorii 5 (sejnery tuńczy
kowe) i 6 (klipry tuńczykowe i taklowce powierzchnio
we). 

(4) Rozporządzenie (UE) nr 1259/2012 powinno zatem 
zostać zmienione. Biorąc pod uwagę, że decyzja wspól
nego komitetu ma zastosowanie od dnia 20 lutego 
2013 r., niniejsze rozporządzenie powinno wejść 
w życie niezwłocznie po jego publikacji i być stosowane 
od dnia 20 lutego 2013 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1259/2012 lit. e) i f) 
otrzymują brzmienie: 

„e) Kategoria 5 – sejnery tuńczykowe 

Hiszpania 17 licencji 

Francja 8 licencji 

f) Kategoria 6 – klipry tuńczykowe i taklowce powierzch
niowe 

Hiszpania 18 licencji 

Francja 1 licencja”. 

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 20 lutego 2013 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2013 r. 

W imieniu Rady 

V. JUKNA 
Przewodniczący

PL 18.7.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 195/15 

( 1 ) Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 1. 
( 2 ) Decyzja Rady 2012/827/UE z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie 

podpisania w imieniu Unii Europejskiej Protokołu ustalającego na 
okres dwóch lat uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową 
przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między 
Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, i jego tymcza
sowego stosowania (Dz.U. L 361 z 31.12.2012, s. 43). 

( 3 ) Dz.U. L 361 z 31.12.2012, s. 87.
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