
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 902/2014 

z dnia 19 sierpnia 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004 w zakresie dostosowania dla Zjednoczonego 
Królestwa maksymalnego rocznego nakładu połowowego odnoszącego się do niektórych 

obszarów połowowych 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 4 listopada 2003 r. w sprawie zarządzania nakładem 
połowowym, odnoszącego się do niektórych obszarów i zasobów połowowych Wspólnoty (1), w szczególności jego 
art. 12 ust. 1, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie (WE) nr 1954/2003 przewiduje przyjęcie rozporządzenia ustalającego maksymalny roczny 
nakład połowowy dla każdego państwa członkowskiego i dla każdego obszaru połowowego i łowiska określo
nego w art. 3 i 6 tego rozporządzenia. W związku z tym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1415/2004 (2) usta
lono maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do niektórych obszarów połowowych i łowisk. 

(2) Zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1954/2003 Komisja może, na wniosek państwa członkow
skiego, wymienić nakład połowowy miedzy strefami, aby umożliwić państwu członkowskiemu pełne wykorzys
tanie jego możliwości połowowych. 

(3)  W dniu 2 czerwca 2014 r. Zjednoczone Królestwo zwróciło się z wnioskiem do Komisji o przeniesienie 
30 000 kilowatodni z obszaru ICES VII do obszaru ICES VIII. W dniu 16 czerwca 2014 r. Zjednoczone Króle
stwo przedstawiło dodatkowe informacje dotyczące wykorzystania kwot i działalności statków w obszarze ICES 
VIII. Informacje przedstawione przez Zjednoczone Królestwo stanowią uzasadnienie dla wnioskowanej wymiany 
nakładu połowowego pomiędzy przedmiotowymi strefami. 

(4)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1415/2004. 

(5)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Zmiana w rozporządzeniu (WE) nr 1415/2004 

W załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1415/2004 kolumna dotycząca maksymalnego rocznego nakładu połowo
wego w odniesieniu do gatunków dennych dla Zjednoczonego Królestwa w tabeli A „Gatunki przydenne, z wyłączeniem 
tych objętych rozporządzeniem (WE) nr 2347/2002” otrzymuje brzmienie: 

Ogółem „50 021 901 

ICES V, VI 24 017 229 

ICES VII 25 756 266 
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(1) Dz.U. L 289 z 7.11.2003, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004 z dnia 19 lipca 2004 r. ustalające maksymalny roczny nakład połowowy odnoszący się do 

niektórych obszarów połowowych i łowisk (Dz.U. L 258 z 5.8.2004, s. 1). 



ICES VIII 248 406 

ICES IX 0 

ICES X 0 

CECAF 34.1.1 0 

CECAF 34.1.2 0 

CECAF 34.2.0 0”  

Artykuł 2 

Wejście w życie 

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

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

Sporządzono w Brukseli dnia 19 sierpnia 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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