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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 24 stycznia 2005 r.

dotycząca zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego tymczasowego stosowa-
nia Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę finansową przewidziane w
umowie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w
sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej, na okres od dnia 1 lipca

2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

(2005/213/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w
szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 akapit
pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z Umową między Europejską Wspólnotą Gospo-
darczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie
połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości
Słoniowej (1) przed wygaśnięciem protokołu do umowy
Umawiające się Strony podejmują negocjacje w celu
uzgodnienia treści protokołu na kolejny okres i, jeśli zaj-
dzie taka potrzeba, zmian lub dodatkowych postanowień
do wprowadzenia w załączniku.

(2) W dniach od 9 do 13 listopada 2003 r. w Abidżanie
obie strony uzgodniły treść nowego protokołu określają-
cego możliwości połowowe i rekompensatę finansową.
Protokół dotyczący okresu od dnia 1 lipca 2004 r. do
dnia 30 czerwca 2007 r. został parafowany dnia 3 marca
2004 r. w Brukseli.

(3) Do celów niniejszego protokołu rybacy Wspólnoty
zachowują możliwość dokonywania połowów na wodach
podlegających władzy lub jurysdykcji Wybrzeża Kości
Słoniowej w okresie od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30
czerwca 2007 r.

(4) W celu uniknięcia przerwania działalności połowowej
statków wspólnotowych należy rozpocząć stosowanie
nowego protokołu w jak najszybszym terminie. W tym
celu obie strony parafowały porozumienie w formie
wymiany listów przewidujące tymczasowe stosowanie
parafowanego protokołu od dnia następującego po dniu
wygaśnięcia obowiązującego protokołu.

(5) Określenie klucza podziału możliwości połowowych
pomiędzy Państwa Członkowskie powinno nastąpić na
podstawie tradycyjnego podziału możliwości połowów w
ramach umowy o rybołówstwie.

(6) Należy zatwierdzić Porozumienie w formie wymiany lis-
tów, z zastrzeżeniem jego ostatecznego zawarcia przez
Radę,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie
w formie wymiany listów dotyczące tymczasowego stosowania
Protokołu określającego możliwości połowowe i rekompensatę
finansową przewidziane w umowie między Wspólnotą Europej-
ską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w sprawie połowów
na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Słoniowej, na okres
od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2007 r.

Tekst porozumienia w formie wymiany listów oraz Protokołu
załącza się do niniejszej decyzji.

(1) Dz.U. L 379 z 31.12.1990, str. 3. Umowa ostatnio zmieniona Pro-
tokołem ustalającym wielkości dopuszczalne połowów i rekompen-
satę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Europejską
Wspólnotą Gospodarczą a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej w
sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Wybrzeża Kości Sło-
niowej w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca
2003 r. (Dz.U. L 102 z 12.4.2001, str. 3).
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Artykuł 2

1. Możliwości połowowe przewidziane w protokole rozdziela
się między Państwa Członkowskie w następujący sposób:

a) połów ryb dennych:

Hiszpania: 1 300 GT (pojemność statku brutto) na miesiąc
średnio w roku;

b) połów tuńczyka:

i) sejnery tuńczykowe

— Francja: 17 statków

— Hiszpania : 17 statków

ii) taklowce powierzchniowe

— Hiszpania: 6 statków

— Portugalia : 5 statków

iii) klipry tuńczykowe

— Francja: 3 statki

2. Jeśli wnioski o wydanie licencji z tych Państw Członkow-
skich nie wyczerpią możliwości połowowych określonych w
protokole, Komisja może uwzględnić wnioski o wydanie licencji
z innych Państw Członkowskich.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie, których statki dokonują połowów w
ramach niniejszego Porozumienia, powiadamiają Komisję o każ-
dej ilości zasobów złowionych w strefie połowowej Wybrzeża
Kości Słoniowej, zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr
500/2001 z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia
szczegółowych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów statków
rybackich Wspólnoty na wodach państw trzecich i na pełnym
morzu (1).

Artykuł 4

Przewodniczący Rady jest upoważniony do wyznaczenia osób
umocowanych do podpisania Porozumienia w formie wymiany
listów w celu związania nim Wspólnoty.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2005 r.

W imieniu Rady

Przewodniczący

F. BODEN

(1) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.
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