
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1094/2013 

z dnia 4 listopada 2013 r. 

w sprawie przyznania Francji i Zjednoczonemu Królestwu dodatkowych dni przebywania na 
morzu w rejonie ICES VIIe 

KOMISJA EUROPEJSKA 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (UE) nr 39/2013 z dnia 
21 stycznia 2013 r. ustalające uprawnienia do połowów dla 
statków UE na 2013 r. w odniesieniu do pewnych stad ryb 
i grup stad ryb, które nie są przedmiotem negocjacji lub 
umów międzynarodowych ( 1 ), w szczególności jego załącznik 
IIC pkt 7, 

uwzględniając wniosek założony przez Francję i Zjednoczone 
Królestwo, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Tabela I w załączniku IIC do rozporządzenia (UE) nr 
39/2013 określa maksymalną liczbę dni, w trakcie 
których unijne statki o długości całkowitej równej lub 
większej niż 10 metrów, mające na pokładzie lub wyko
rzystujące włoki rozprzowe o rozmiarze oczek sieci 
równym lub większym niż 80 mm lub sieci bierne 
łącznie z pławnicami, drygawicami i sieciami oplątują
cymi o rozmiarze oczek sieci równym lub mniejszym 
niż 220 mm, mogą przebywać w rejonie ICES VIIe od 
dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. 

(2) Punkt 7.5 tego załącznika umożliwia Komisji przyznanie 
państwom członkowskim dodatkowej liczby dni przeby
wania na morzu, podczas których statek może prze
bywać w tym rejonie i posiadać na pokładzie lub wyko
rzystywać takie włoki rozprzowe lub sieci bierne, na 
podstawie trwałego zaprzestania działalności połowowej 
w okresie od dnia 1 stycznia 2004 r. 

(3) Biorąc pod uwagę dane o trawlerach poławiających 
włokami rozprzowymi wycofanych z floty statków 
rybackich przedstawione we wniosku złożonym przez 
Francję zgodnie z pkt 7.1 i 7.4 załącznika IIC oraz 
stosując metodę obliczeniową przewidzianą w pkt 7.2 
tego załącznika, należy przyznać Francji 11 dodatkowych 
dni przebywania na morzu na okres od dnia 1 lutego 
2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. dla statków posia
dających na pokładzie lub wykorzystujących takie włoki 
rozprzowe. 

(4) Biorąc pod uwagę dane o statkach poławiających sieciami 
biernymi wycofanych z floty statków rybackich przedsta
wione we wniosku złożonym przez Francję zgodnie 
z pkt 7.1 i 7.4 załącznika IIC oraz stosując metodę 
obliczeniową przewidzianą w pkt 7.2 tego załącznika, 

należy przyznać Francji 14 dodatkowych dni przeby
wania na morzu na okres od dnia 1 lutego 2013 r. do 
dnia 31 stycznia 2014 r. dla statków posiadających na 
pokładzie lub wykorzystujących takie sieci bierne. 

(5) Biorąc pod uwagę dane o trawlerach poławiających 
włokami rozprzowymi wycofanych z floty statków 
rybackich przedstawione we wniosku złożonym przez 
Zjednoczone Królestwo zgodnie z pkt 7.1 i 7.4 załącz
nika IIC oraz stosując metodę obliczeniową przewidzianą 
w pkt 7.2 tego załącznika, należy przyznać Zjednoczo
nemu Królestwu 43 dodatkowe dni przebywania na 
morzu na okres od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 
31 stycznia 2014 r. dla statków posiadających na pokła
dzie lub wykorzystujących takie włoki rozprzowe. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Dodatkowe dni przebywania na morzu dla Francji 

1. Na okres od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 
2014 r. maksymalną liczbę dni, w trakcie których statek rybacki 
pływający pod banderą Francji i posiadający na pokładzie lub 
wykorzystujący włoki rozprzowe o rozmiarze oczek sieci 
równym lub większym niż 80 mm może przebywać w rejonie 
ICES VIIe, określonych w tabeli I załącznika IIC do rozporzą
dzenia (UE) nr 39/2013, zwiększa się do 175 dni w roku. 

2. Na okres od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 
2014 r. maksymalną liczbę dni, w trakcie których statek rybacki 
pływający pod banderą Francji i posiadający na pokładzie lub 
wykorzystujący sieci bierne łącznie z pławnicami, drygawicami 
i sieciami oplątującymi o rozmiarze oczek sieci równym lub 
mniejszym niż 220 mm może przebywać w rejonie ICES VIIe, 
określonych w tabeli I załącznika IIC do rozporządzenia (UE) nr 
39/2013, zwiększa się do 178 dni w roku. 

Artykuł 2 

Dodatkowe dni przebywania na morzu dla Zjednoczonego 
Królestwa 

Na okres od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 stycznia 2014 r. 
maksymalną liczbę dni, w trakcie których statek rybacki pływa
jący pod banderą Zjednoczonego Królestwa i posiadający na 
pokładzie lub wykorzystujący włoki rozprzowe o rozmiarze 
oczek sieci równym lub większym niż 80 mm może przebywać 
w rejonie ICES VIIe, określonych w tabeli I załącznika IIC do 
rozporządzenia (UE) nr 39/2013, zwiększa się do 207 dni 
w roku.
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( 1 ) Dz.U. L 23 z 25.1.2013, s. 1.



Artykuł 3 

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 Brukseli dnia 4 listopada 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący
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