
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) NR 1389/2013 

z dnia 16 grudnia 2013 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2012 w sprawie podziału uprawnień do połowów 
w ramach Protokołu uzgodnionego pomiędzy Unią Europejską a Republiką Madagaskaru 
ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej 

Strony umowie o partnerstwie w sprawie 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) Dnia 15 listopada 2007 r. Rada przyjęła rozporządzenie 
(WE) nr 31/2008 w sprawie zawarcia Umowy o partner
stwie w sprawie połowów pomiędzy Republiką Madagas
karu ( 1 ) a Wspólnotą Europejską (zwanej dalej „umową 
o partnerstwie”). 

(2) Nowy protokół ustalający uprawnienia do połowów 
i rekompensatę finansową przewidziane w umowie 
o partnerstwie (zwany dalej „nowym protokołem”) 
stosuje się tymczasowo od dnia 1 stycznia 2013 r. 
Nowy protokół przyznaje statkom unijnym uprawnienia 
do połowów w wodach objętych zwierzchnictwem 
i jurysdykcją Republiki Madagaskaru w zakresie rybołów
stwa. Podziału uprawnień do połowów przyznanych Unii 
na mocy nowego protokołu dokonano rozporządzeniem 
Rady (UE) nr 1258/2012 ( 2 ). 

(3) W dniu 26 września 2012 r. zebrał się wspólny komitet 
przewidziany w umowie o partnerstwie i zbadał kwestię 
rekinów łowionych w związku z połowami zarządza
nymi przez Komisję ds. Tuńczyka na Oceanie Indyjskim 
(IOTC) — rekinów, które są przedmiotem zalecenia 
05/05 tej komisji, a których połowy są dozwolone 

w ramach wspomnianej umowy o partnerstwie. Wspólny 
komitet, na podstawie udokumentowanych połowów 
z lat 2007-2011 prowadzonych przez taklowce 
powierzchniowe upoważnione do połowów w ramach 
poprzedniego protokołu do umowy o partnerstwie 
i zatwierdzonych przez zainteresowane instytuty 
naukowe, stwierdził, że należy ograniczyć połowy 
rekinów przez takie statki do maksymalnego poziomu 
200 ton rocznie w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. 
do dnia 31 grudnia 2014 r., blokując w ten sposób 
presję połowową wywieraną na stada rekinów i stosując 
się do zalecenia wystosowanego przez Komitet Naukowy 
IOTC. 

(4) W świetle dyskusji w ramach wspólnego komitetu należy 
ograniczyć połowy rekinów i dokonać rozdziału upraw
nień połowowych pomiędzy państwa członkowskie na 
czas stosowania nowego protokołu. Rozporządzenie 
(UE) nr 1258/2012 powinno zatem być zmienione. 

(5) Zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 
2371/2002 ( 3 ), państwa członkowskie, których statki są 
upoważnione do połowów w ramach rozporządzenia 
(UE) nr 1258/2012, mogą dokonywać wymiany całości 
lub części uprawnień do połowów przyznanych im 
w odniesieniu do rekinów. 

(6) Niniejsze rozporządzenie powinno obowiązywać od dnia 
1 stycznia 2014 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 1 rozporządzenia (UE) nr 1258/2012 dodaje się nastę
pujący ustęp:
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( 1 ) Dz.U. L 331 z 17.12.2007, s. 7. 
( 2 ) Rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2012 z dnia 28 listopada 

2012 r. w sprawie podziału uprawnień do połowów w ramach 
Protokołu uzgodnionego pomiędzy Unią Europejską a Republiką 
Madagaskaru ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę 
finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partner
stwie w sprawie połowów (Dz.U. L 361 z 31.12.2012, s. 85). 

( 3 ) Rozporządzenie Rady (WE) NR 2371/2002 z dnia 20 grudnia 
2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów 
rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 358 
z 31.12.2002, s. 59).



„1a. Uprawnienia do połowów rekinów, złowionych 
w związku z połowami zarządzanymi przez Komisję ds. 
Tuńczyka na Oceanie Indyjskim przy pomocy takli 
powierzchniowych, ustala się na 200 ton rocznie. Tę ilość 
rozdziela się w następujący sposób pomiędzy państwa człon
kowskie: 

Państwo członkowskie tony 

Hiszpania 166 

Portugalia 27 

Państwo członkowskie tony 

Francja 7 

Zjednoczone Królestwo 0 

Ogółem 200” 

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 2014 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 16 grudnia 2013 r. 

W imieniu Rady 

V. JUKNA 
Przewodniczący

PL 21.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 349/25


	Rozporządzenie Rady (UE) nr 1389/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie Rady (UE) nr 1258/2012 w sprawie podziału uprawnień do połowów w ramach Protokołu uzgodnionego pomiędzy Unią Europejską a Republiką Madagaskaru ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w obowiązującej Strony umowie o partnerstwie w sprawie połowów

