
DECYZJA RADY

z dnia 22 maja 2006 r.

w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia
Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomiędzy

Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r.

(2006/539/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 akapit
pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota posiada wyłączną kompetencję w zakresie
przyjęcia środków dotyczących ochrony i zarządzania
zasobami rybnymi oraz zawierania umów z innymi kra-
jami lub organizacjami międzynarodowymi.

(2) Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Konwencji Naro-
dów Zjednoczonych o prawie morza, która wymaga od
wszystkich członków społeczności międzynarodowej
współpracy w działaniu na rzecz ochrony i zarządzania
biologicznymi zasobami mórz.

(3) Wspólnota podpisała i ratyfikowała w dniu 19 grudnia
2003 r. Porozumienie w sprawie wdrażania postanowień
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza
z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony
i zarządzania rozproszonymi zasobami rybnymi oraz
zasobami rybnymi o wysokiej migracji (2).

(4) Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego
(IATTC) została ustanowiona Konwencją pomiędzy Sta-
nami Zjednoczonymi Ameryki i Republiką Kostaryki
zawartą w 1949 r. Na 61. posiedzeniu w czerwcu 1998 r.
IATTC przyjęła rezolucję, w ramach której Umawiające się
Strony postanowiły sporządzić nową konwencję w celu
wzmocnienia IATTC i uaktualnienia jej statutu, zgodnie
z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych
o prawie morza.

(5) Wspólnota od samego początku była zaproszona do peł-
nego uczestnictwa w tym procesie i odegrała w nim zna-
czącą rolę. Proces ten zakończył się przyjęciem Konwencji
na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds.
Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomię-
dzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kosta-
ryki z 1949 r. (Konwencja z Antigui) na 70. posiedzeniu
IATTC, które odbyło się w dniach 24–27 czerwca 2003 r.
w Antigui (Gwatemala).

(6) Konwencja z Antigui została otwarta do podpisu w dniu
14 listopada 2003 r. w Waszyngtonie DC (Stany Zjedno-
czone Ameryki) i pozostała otwarta do podpisu do dnia
31 grudnia 2004 r. zgodnie z art. XXVII.

(7) Wspólnota podpisała Konwencję z Antigui w dniu
13 grudnia 2004 r. zgodnie z decyzją Rady
2005/26/WE (3) z dnia 25 października 2004 r.

(8) Rybacy wspólnotowi prowadzą połowy w obszarze obję-
tym Konwencją z Antigui. Dlatego w interesie Wspólnoty
leży przystąpienie do IATTC. Wspólnota powinna zatem
zatwierdzić Konwencję z Antigui.

(9) Celem Konwencji z Antigui jest wzmocnienie i utrzyma-
nie mocnej pozycji IATTC. Od jej wejścia w życie ma ona
zastąpić Konwencję z 1949 r. w odniesieniu do wszyst-
kich stron tej Konwencji. W związku z tym, zgodnie
z duchem decyzji Rady 1999/405/WE z dnia 10 czerwca
1999 r. upoważniającej Królestwo Hiszpanii do przystą-
pienia na zasadach tymczasowych do Konwencji ustana-
wiającej Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka
Tropikalnego (IATTC) (4), po wejściu w życie Konwencji
z Antigui Hiszpania musi wypowiedzieć Konwencję
z 1949 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Konwencja z Antigui zostaje niniejszym zatwierdzona w imie-
niu Wspólnoty Europejskiej.

(1) Opinia z dnia 27 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 189 z 3.7.1998, str. 14.
(3) Dz.U. L 15 z 19.1.2005, str. 9.
(4) Dz.U. L 155 z 22.6.1999, str. 37.
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Tekst Konwencji jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyzna-
czenia osób uprawnionych do złożenia dokumentów zatwier-
dzających rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki jako
depozytariuszowi Konwencji zgodnie z jej art. XXXVII.

Artykuł 3

W momencie wejścia w życie Konwencji z Antigui Hiszpania
wypowie Konwencję ustanawiającą Międzyamerykańską Komi-
sję ds. Tuńczyka Tropikalnego.

Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący
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