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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 29 września 2008 r.

dotycząca zawarcia w imieniu Wspólnoty Europejskiej Porozumienia w sprawie połowów na
południowym obszarze Oceanu Indyjskiego

(2008/780/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 oraz art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wspólnota posiada kompetencje w zakresie przyjmo
wania środków ochrony zasobów rybołówstwa
i zarządzania nimi oraz upoważniona jest do zawierania
porozumień z innymi krajami oraz organizacjami
międzynarodowymi.

(2) Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Konwencji
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która wymaga
od wszystkich członków społeczności międzynarodowej
współpracy w działaniu na rzecz ochrony biologicznych
zasobów mórz i zarządzania nimi.

(3) Wspólnota i jej państwa członkowskie ratyfikowały Poro
zumienie w sprawie wprowadzenia w życie postanowień
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza
z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących się do ochrony

rozproszonych zasobów rybnych oraz zasobów rybnych
o wysokiej migracji i zarządzania nimi.

(4) Wspólnota od początku uczestniczyła w procesie nego
cjacji Porozumienia w sprawie połowów na połud
niowym obszarze Oceanu Indyjskiego (SIOFA)
i odegrała aktywną i konstruktywną rolę w procesie
zakończonym przyjęciem porozumienia podczas konfe
rencji dyplomatycznej w Rzymie w dniu 7 lipca 2006 r.

(5) SIOFA zostało otwarte do podpisu w dniu 7 lipca
2006 r. oraz podpisane przez Wspólnotę w tym dniu
zgodnie z decyzją Rady 2006/496/WE (1).

(6) Flota Wspólnoty dokonuje połowów na obszarze
objętym porozumieniem i w interesie Wspólnoty leży
odegranie skutecznej roli we wprowadzaniu porozu
mienia w życie.

(7) Należy zatem zatwierdzić wyżej wymienione porozu
mienie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie
w sprawie połowów na południowym obszarze Oceanu Indyj
skiego (2).
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(1) Dz.U. L 196 z 18.7.2006, s. 14.
(2) Dz.U. L 196 z 18.7.2006, s. 15.



Artykuł 2

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do
złożenia dokumentu zatwierdzenia Dyrektorowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds.
Wyżywienia i Rolnictwa, działającemu jako depozytariusz porozumienia zgodnie z art. 25 porozumienia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2008 r.

W imieniu Rady
M. BARNIER

Przewodniczący

PLL 268/28 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.10.2008


