
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

UMOWY MIĘDZYNARODOWE 

DECYZJA RADY (UE) 2015/674 

z dnia 20 kwietnia 2015 r. 

w sprawie przyjęcia w imieniu Unii Europejskiej zmienionego Porozumienia w sprawie powołania 
Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego 

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, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Porozumienie w sprawie powołania Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM) (zwane dalej 
„Porozumieniem”) zostało zawarte i zatwierdzone na piątej sesji konferencji FAO w 1949 r. i weszło w życie dnia 
20 lutego 1952 r. 

(2)  Wspólnota Europejska stała się umawiającą się stroną GFCM poprzez przyjęcie przez Radę decyzji 
98/416/WE (1). 

(3)  W następstwie wejścia w życie dnia 1 grudnia 2009 r. Traktatu z Lizbony Unia Europejska zastąpiła Wspólnotę 
Europejską i jest jej następcą prawnym. 

(4)  Dnia 15 listopada 2013 r. Rada upoważniła Komisję do negocjacji w imieniu Unii zmian do Porozumienia w 
sprawach wchodzących w zakres kompetencji Unii. 

(5)  Negocjacje były prowadzone przez państwa członkowskie oraz Komisję, odpowiednio do zakresu ich 
kompetencji, zgodnie z mandatem i w ścisłej współpracy. 

(6)  Negocjacje zostały pomyślnie zakończone na posiedzeniu GFCM w dniach 19–24 maja 2014 r. Podczas tego 
posiedzenia GFCM zatwierdziła tekst zmienionego Porozumienia. 

(7)  Celem zmian Porozumienia jest modernizacja GFCM i wzmocnienie jej roli w zakresie ochrony zasobów ryb w 
obszarze jej kompetencji. 

(8)  Dokonano przeglądu celów, ogólnych zasad i funkcji GFCM, rozszerzając je w celu zapewnienia w perspektywie 
długookresowej ochrony i zrównoważonego użytkowania żywych zasobów morza oraz ich środowiska. 

(9)  Zmienione Porozumienie jest zgodne z zasadami unijnej wspólnej polityki rybołówstwa. Przyjęcie zmienionego 
Porozumienia leży zatem w interesie Unii, 
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(1) Decyzja Rady 98/416/WE z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie przystąpienia Wspólnoty Europejskiej do Generalnej Komisji ds. Łowisk 
w Basenie Morza Śródziemnego (Dz.U. L 190 z 4.7.1998, s. 34). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Unii zmienione Porozumienie w sprawie powołania Generalnej Komisji 
Rybołówstwa Morza Śródziemnego. 

Tekst zmienionego Porozumienia dołącza się do niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Przewodniczący Rady wyznacza osobę upoważnioną do powiadomienia FAO w imieniu Unii o przyjęciu przez Unię 
Europejską zmienionego Porozumienia (1). 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia. 

Sporządzono w Luksemburgu dnia 20 kwietnia 2015 r. 

W imieniu Rady 
J. DŪKLAVS 

Przewodniczący  
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(1) Data wejścia w życie zmienionego Porozumienia zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej przez Sekretariat 
Generalny Rady. 
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