
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1660/2005

z dnia 6 października 2005 r.

w sprawie zawarcia protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia
2010 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w umowie
między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Republiką Komorów w sprawie

połowów na wodach przybrzeżnych Komorów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37 wraz z art. 300 ust. 2 i 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 Gospo-
darczą a Federalną Islamską Republiką Komorów
w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych
Komorów (2), obie strony przeprowadziły negocjacje
w celu ustalenia zmian lub uzupełnień, które należy
wprowadzić w umowie na koniec okresu stosowania
protokołu załączonego do tej umowy.

(2) W wyniku negocjacji, nowy protokół ustalający, na okres
od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.,
wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finan-
sową przewidziane w wymienionej umowie został para-
fowany dnia 24 listopada 2004 r.

(3) Zatwierdzenie tego protokołu leży w interesie Wspól-
noty.

(4) Istotne jest określenie klucza, według którego ma
nastąpić podział wielkości dopuszczalnych połowów
między Państwami Członkowskimi na podstawie trady-
cyjnego podziału wielkości dopuszczalnych połowów
w ramach umowy połowowej,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Protokół ustalający, na okres od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia
31 grudnia 2010 r., wielkości dopuszczalne połowów
i rekompensatę finansową przewidziane w umowie między
Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Federalną Islamską Repu-
bliką Komorów w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych
Komorów, został zatwierdzony w imieniu Wspólnoty.

Tekst protokołu jest załączony do niniejszego rozporzą-
dzenia (3).

Artykuł 2

Wielkości dopuszczalnych połowów określone w protokole są
rozdzielane między Państwa Członkowskie według następują-
cego klucza:

a) sejnery do połowu tuńczyka:

Hiszpania: 21 statków,

Francja: 18 statków,

Włochy: 1 statek;

b) taklowce powierzchniowe:

Hiszpania: 12 statków,

Portugalia: 5 statków.

Jeżeli wnioski o licencję połowową tych Państw Członkowskich
nie wyczerpują wielkości dopuszczalnych połowów określonych
w protokole, Komisja może rozważyć wnioski o licencję poło-
wową każdego innego Państwa Członkowskiego.

Artykuł 3

Państwa Członkowskie, których statki dokonują połowów
w ramach niniejszego protokołu, zobowiązane są do powiado-
mienia Komisji o wszystkich ilościach złowionych w strefie
połowów Komorów zgodnie z rozporządzeniem Komisji
nr 500/2001 (4).

Artykuł 4

Przewodniczący Rady jest upoważniony do desygnowania osób
mających zdolność prawną do podpisania protokołu, którego
skutki będzie ponosić Wspólnota.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
dniu jego opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-
skiej.

PL12.10.2005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 267/15

(1) Opinia wydana dnia 27 września 2005 r. (dotychczas nieopubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 137 z 2.6.1988, str. 19.
(3) Dz.U. L 252 z 28.9.2005, str. 11.
(4) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.



Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 6 października 2005 r.

W imieniu Rady
A. DARLING

Przewodniczący
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