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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 555/2005

z dnia 17 lutego 2005 r.

w sprawie zawarcia Protokołu ustanawiającego, na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do dnia 31
grudnia 2006 r., możliwości połowowe tuńczyka i rekompensatę finansową, przewidziane
w Umowie pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Republiką

Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagaskaru

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37, w powiązaniu z art. 300 ust. 2
oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z Umową między Europejską Wspólnotą
Gospodarczą a Demokratyczną Republiką Madagaskaru
w sprawie połowów na wodach Madagaskaru (2) obie
strony odbyły negocjacje w celu ustalenia treści zmian
lub dodatków do włączenia do tej umowy na koniec
okresu stosowania załączonego do niej Protokołu.

(2) W wyniku tych negocjacji, w dniu 8 września 2003 r.,
parafowano nowy Protokół ustanawiający możliwości
połowowe i rekompensatę finansową przewidziane
w powyższej umowie na okres od dnia 1 stycznia
2004 r. do dnia 31 grudnia 2006 r.

(3) W interesie Wspólnoty leży zatwierdzenie tego Proto-
kołu.

(4) Metoda przydziału możliwości połowowych między
Państwa Członkowskie powinna zostać określona na
podstawie tradycyjnego przydziału możliwości połowo-
wych na mocy Umowy w sprawie rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Protokół ustanawiający, na okres od dnia 1 stycznia 2004 r. do
dnia 31 grudnia 2006 r., możliwości połowowe tuńczyka
i rekompensatę finansową, przewidziane w Umowie pomiędzy
Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Demokratyczną Repu-
bliką Madagaskaru w sprawie połowów na wodach Madagas-
karu, zostaje niniejszym zatwierdzony w imieniu Wspólnoty.

Tekst protokołu jest załączony do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Możliwości połowowe ustanowione w Protokole zostają
rozdzielone pomiędzy Państwa Członkowskie w następujący
sposób:

a) sejnery do połowów tuńczyka:

Hiszpania: 22 statki

Francja: 16 statków

Włochy: 2 statki;
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(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2004 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 73 z 18.3.1986, str. 26.



b) taklowce powierzchniowe:

Hiszpania: 24 statki

Francja: 10 statków

Portugalia: 6 statków.

Jeżeli wnioski licencyjne złożone przez te Państwa Członkow-
skie nie obejmują całości możliwości połowowych ustanowio-
nych Protokołem, Komisja może rozważyć złożenie wniosków
licencyjnych przez inne Państwa Członkowskie.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie, których statki prowadzą połowy na
mocy niniejszego Protokołu, są zobowiązane do powiadomienia

Komisji o złowionych ilościach każdego gatunku w malgaskiej
strefie połowowej, zgodnie z zasadami ustanowionymi
w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 500/2001 z dnia 14
marca 2001 r. 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 niniejszym upoważniony do wyzna-
czenia osób uprawnionych do podpisania umowy, tak aby stała
się wiążąca dla Wspólnoty.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 17 lutego 2005 r.

W imieniu Rady
J.-C. JUNCKER

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


