
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY 

z dnia 3 października 2011 r. 

w sprawie zatwierdzenia, w imieniu Unii Europejskiej, Konwencji w sprawie ochrony 
pełnomorskich zasobów rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania nimi 

(2012/130/UE) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
w szczególności jego art. 43 ust. 2 w związku z art. 218 
ust. 6 lit. a), 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego ( 1 ), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Unia posiada kompetencje w zakresie przyjmowania 
środków ochrony biologicznych zasobów rybołówstwa 
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa oraz zawierania 
porozumień z państwami trzecimi i organizacjami 
międzynarodowymi. 

(2) Zgodnie z decyzją Rady 98/392/WE ( 2 ) Unia jest 
umawiającą się stroną Konwencji Narodów Zjednoczo
nych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., która 
wymaga, aby wszyscy członkowie społeczności między
narodowej współpracowali na rzecz ochrony biologicz
nych zasobów mórz i zarządzania nimi. 

(3) Zgodnie z decyzją Rady 98/414/WE ( 3 ) Unia jest 
umawiającą się stroną Porozumienia w sprawie wyko
nania postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych 
o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r., odnoszących 

się do ochrony międzystrefowych zasobów rybnych 
i zasobów rybnych masowo migrujących i zarządzania 
nimi. 

(4) W dniu 17 kwietnia 2007 r. Rada upoważniła Komisję 
do przeprowadzenia negocjacji w imieniu Wspólnoty 
w sprawie Konwencji o Regionalnej Organizacji ds. 
Zarządzania Rybołówstwem (RFMO) na Południowym 
Pacyfiku dotyczącej zasobów rybnych nie objętych 
dotychczas przez istniejącą RFMO. 

(5) Negocjacje zakończono pomyślnie w Auckland (Nowa 
Zelandia) w dniu 14 listopada 2009 r., przyjmując 
projekt tekstu Konwencji w sprawie ochrony pełnomor
skich zasobów rybnych na południowym Oceanie 
Spokojnym i zarządzania nimi (zwanej dalej „konwen
cją”), która – zgodnie z jej art. 36 ust. 1 – pozostaje 
otwarta do podpisu przez okres 12 miesięcy od dnia 
1 lutego 2010 r. Konwencja została podpisana w imieniu 
Unii w dniu 26 lipca 2010 r., z zastrzeżeniem jej zawar
cia, zgodnie z decyzją Rady 2011/189/UE ( 4 ). 

(6) Celem konwencji jest zapewnienie – poprzez jej 
skuteczne wykonanie – długoterminowej ochrony i zrów
noważonej eksploatacji zasobów rybnych na obszarze 
objętym konwencją. 

(7) Ponieważ statki pływające pod banderą państw człon
kowskich Unii Europejskiej prowadzą połowy zasobów 
w obszarze objętym konwencją, w interesie Unii jest, 
aby odegrała ona efektywną rolę w wykonywaniu posta
nowień konwencji. 

(8) Należy zatem zatwierdzić konwencję,
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( 1 ) Zgoda z dnia 13 września 2011 r. (dotychczas nieopublikowana 
w Dzienniku Urzędowym). 

( 2 ) Dz.U. L 179 z 23.6.1998, s. 1. 
( 3 ) Dz.U. L 189 z 3.7.1998, s. 14. ( 4 ) Dz.U. L 81 z 29.3.2011, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii Europejskiej 
Konwencję w sprawie ochrony pełnomorskich zasobów 
rybnych na południowym Oceanie Spokojnym i zarządzania 
nimi (zwaną dalej „konwencją”). 

Tekst konwencji dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyzna
czenia osoby lub osób uprawnionych do złożenia w imieniu 

Unii instrumentu zatwierdzenia Rządowi Nowej Zelandii, dzia 
łającemu jako depozytariusz konwencji zgodnie z art. 36 ust. 3 
konwencji ( 1 ). 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Brukseli dnia 3 października 2011 r. 

W imieniu Rady 

J. FEDAK 
Przewodniczący
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( 1 ) Data wejścia w życie konwencji zostanie opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat Generalny Rady.
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