
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1398/2013 

z dnia 18 grudnia 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia odliczeń od nakładu połowowego przyznanego Zjednoczonemu 
Królestwu na rok 2013 na przegrzebki oraz na kraby kieszeńce i kraby pająkowate z powodu 

nadmiernej eksploatacji w poprzednim roku 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 
20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 
847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) nr 
768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) nr 
388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) nr 
1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 i uchyla
jące rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz 
(WE) nr 1966/2006 ( 1 ), w szczególności jego art. 106 ust. 1 i 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Maksymalny roczny nakład połowowy w odniesieniu do 
przegrzebka w obszarze ICES VII oraz kraba kieszeńca 
i kraba pająkowatego w obszarze ICES VII został przy
znany Zjednoczonemu Królestwu rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalającym 
maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do 
niektórych obszarów połowowych i łowisk ( 2 ). 

(2) Maksymalny nakład połowowy w odniesieniu do prze
grzebka na 2012 r. został zwiększony z 3 315 619 kilo
watodni do 3 550 619 kilowatodni wskutek wymiany 
pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a Irlandią i Nider
landami zgodnie z art. 20 ust. 5 rozporządzenia Rady 
(WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie 
ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybo 
łówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa ( 3 ). 

(3) W wyniku inspekcji przeprowadzonych w Zjednoczonym 
Królestwie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 
1224/2009 i późniejszych postępowań wyjaśniających 
z udziałem władz Zjednoczonego Królestwa Komisja 

wykryła niespójności pomiędzy danymi zgłoszonymi 
Komisji zgodnie z art. 33 tego rozporządzenia 
a faktycznym poziomem nakładu połowowego wyko
rzystanego w 2012 r. w odniesieniu do przegrzebka 
oraz kraba kieszeńca i kraba pająkowatego w obszarze 
ICES VII przez statki pływające pod banderą Zjednoczo
nego Królestwa. Rozbieżności te pokazują, że statki 
rybackie ze Zjednoczonego Królestwa przekroczyły 
nakład połowowy przyznany tej flocie w 2012 r. zgodnie 
z rozporządzeniem (WE) nr 1415/2004 i zmieniony 
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 2371/2002. 
Dowody zebrane w trakcie dochodzenia i postępowania 
wyjaśniającego pozwalają Komisji stwierdzić, że przed
miotowe państwo członkowskie przekroczyło maksy
malny nakład połowowy na 2012 r. w odniesieniu do 
przegrzebka o 451 641 kilowatodni, a w odniesieniu do 
kraba kieszeńca i kraba pająkowatego o 38 462 kilowa
todni. 

(4) Zgodnie z art. 106 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 Komisja dokonuje odliczeń od przyszłego 
nakładu połowowego danego państwa członkowskiego, 
gdy ustali, że to państwo członkowskie przekroczyło 
nakład połowowy, który został mu przyznany. 

(5) Artykuł 106 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 
przewiduje, że odliczeń od nakładów połowowych 
należy dokonywać w roku następnym lub kolejnych 
latach, stosując mnożniki określone w tym ustępie. 

(6) Należy zatem dokonać odliczeń od nakładu połowowego 
przyznanego Zjednoczonemu Królestwu na przegrzebki 
oraz na kraba kieszeńca i kraba pająkowatego w obszarze 
ICES VII w roku 2013, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Maksymalny roczny nakład połowowy ustalony w rozporzą
dzeniu (WE) nr 1415/2004 w odniesieniu do przegrzebka 
oraz kraba kieszeńca i kraba pająkowatego w obszarze ICES 
VII zostaje zmniejszony w 2013 r. w odniesieniu do Zjedno
czonego Królestwa zgodnie z załącznikiem.
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 258 z 5.8.2004, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, s. 59.



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego 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 18 grudnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący 

ZAŁĄCZNIK 

Gatunek 

Początkowy 
maksymalny 

nakład połowowy 
na 2012 r. ( 1 ) 

Zmieniony 
maksymalny 

nakład połowowy 
na 2012 r. 

Stwierdzony 
poziom 

wykorzystania 
nakładu 

połowowego 
w 2012 r. 

Rozbieżność między 
maksymalnym 

nakładem a poziomem 
wykorzystania 

(wielkość 
przekroczenia) 

Mnożnik określony 
w art. 106 ust. 2 

rozporządzenia (WE) 
nr 1224/2009 

Odliczenie 
w 2013 r. 

Przegrzebki 
w obszarze 
ICES VII 

3 315 619 3 550 619 4 002 260 451 641 
(12,7 % maksy

malnego nakładu 
z 2012 r.) 

541 969 
(przekroczenie 

* 1,2) 

541 969 

Krab 
kieszeniec 
i krab 
pająkowaty 
w obszarze 
ICES VII 

543 366 543 366 581 828 38 462 
(7 % maksymal

nego nakładu 
z 2012 r.) 

42 308 
(przekroczenie 

* 1,1) 

42 308 

( 1 ) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004, Dz.U. L 258 z 5.8.2004, s. 1.
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