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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 2027/2006

z dnia 19 grudnia 2006 r.

w sprawie zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską
a Republiką Zielonego Przylądka

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota i Republika Zielonego Przylądka wynegocjo-
wały i parafowały Umowę partnerską w sprawie
połowów przyznające rybakom ze Wspólnoty wielkości
dopuszczalne połowów na wodach podlegających władzy
suwerennej Republiki Zielonego Przylądka.

(2) Wspomniana umowa powinna zostać zatwierdzona.

(3) Należy określić metodę przydziału wielkości dopuszczal-
nych połowów pomiędzy państwa członkowskie,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę part-
nerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską
a Republiką Zielonego Przylądka.

Tekst umowy jest dołączony do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Wielkości dopuszczalnych połowów ustalone w Protokole do
umowy, zostają rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie
w sposób następujący:

Kategoria
połowów Rodzaj statku Państwo człon-

kowskie
Licencje lub

kwoty

Połowy
tuńczyka

Taklowce
powierzchniowe

Hiszpania 41

Portugalia 7

Połowy
tuńczyka

Sejnery-chłodnie
do połowu
tuńczyków

Hiszpania 12

Francja 13

Połowy
tuńczyka

Klipry tuńczy-
kowe

Hiszpania 7

Francja 4

Jeżeli wnioski o wydanie licencji z tych państw członkowskich
nie wyczerpują wszystkich wielkości dopuszczalnych połowów
ustalonych w Protokole, Komisja może uwzględnić wnioski
o wydanie licencji z pozostałych państw członkowskich.

Artykuł 3

Państwa członkowskie, których statki dokonują połowów na
mocy umowy, powiadomią Komisję o ilościach każdego
z zasobów złowionych w strefie połowowej Zielonego Przy-
lądka zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 500/2001
z dnia 14 marca 2001 r. w sprawie ustanowienia szczegóło-
wych zasad stosowania rozporządzenia Rady (EWG)
nr 2847/93 w odniesieniu do monitorowania połowów wspól-
notowych statków rybackich na wodach państw trzecich i na
pełnym morzu (2).

Artykuł 4

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do
wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania
umowy w celu związania nią Wspólnoty Europejskiej.

Artykuł 5

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3).

PL30.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 414/1

(1) Opinia wydana dnia 30 listopada 2006 r. (dotychczas nieopubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 73 z 15.3.2001, str. 8.
(3) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.



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

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 grudnia 2006 r.

W imieniu Rady
J. KORKEAOJA

Przewodniczący
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