
DECYZJE 

DECYZJA RADY (UE) 2018/757 

z dnia 14 maja 2018 r. 

w sprawie wypowiedzenia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą 
Europejską a Związkiem Komorów 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

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

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1563/2006 (2) dotyczy zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa 
między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (zwanej dalej „Umową o partnerstwie w sektorze 
rybołówstwa UE–Komory”). 

(2)  Jednym z celów Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa UE–Komory jest zapewnienie, aby środki 
gwarantujące ochronę stad ryb i zarządzanie nimi były skuteczne oraz aby zwalczane były nielegalne, nierapor
towane i nieuregulowane połowy (połowy NNN). 

(3)  Zgodnie z art. 11 Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa UE–Komory umowa ta obowiązuje przez 
okres siedmiu lat, począwszy od daty jej wejścia w życie, i może zostać przedłużona na dodatkowy okres siedmiu 
lat, chyba że zostanie wypowiedziana przez jedną ze Stron. 

(4) Zgodnie z art. 12 Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa UE–Komory umowa ta może zostać wypowie
dziana przez jedną ze Stron w razie wystąpienia poważnych okoliczności, takich jak niewypełnienie zobowiązań 
w zakresie zwalczania połowów NNN. Zainteresowana Strona powiadamia drugą Stronę o zamiarze wypowie
dzenia umowy na co najmniej sześć miesięcy przed upływem początkowego okresu siedmiu lat lub każdego 
dodatkowego okresu. Wysłanie tego powiadomienia powoduje rozpoczęcie konsultacji między Stronami. 

(5)  Zgodnie z art. 31 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (3) (zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie 
połowów NNN”) Komisja określa państwa trzecie, które uznaje za niewspółpracujące państwa trzecie w zakresie 
zwalczania połowów NNN. Państwo trzecie może zostać uznane za niewspółpracujące państwo trzecie, jeżeli nie 
wypełnia obowiązków spoczywających na nim na mocy prawa międzynarodowego jako na państwie bandery, 
państwie portu, państwie nadbrzeżnym lub państwie zbytu, polegających na podejmowaniu działań w celu 
zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania i eliminowania. 

(6)  Zgodnie z decyzją przyjętą przez Komisję w dniu 1 października 2015 r. (4) Związek Komorów został 
powiadomiony o możliwości uznania go przez Komisję za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie 
zwalczania połowów NNN z powodu: polityki taniej bandery prowadzonej przez władze Komorów; dowodów 
nielegalnej działalności połowowej prowadzonej przez flotę Komorów; słabych lub nieistniejących zdolności 
organów Komorów w zakresie monitorowania i kontroli oraz przestarzałych ram prawnych Komorów w zakresie 
rybołówstwa. 

(7)  Decyzją tą Komisja rozpoczęła proces dialogu ze Związkiem Komorów, który był prowadzony zgodnie 
z wymogami proceduralnymi określonymi w art. 32 rozporządzenia w sprawie połowów NNN. Związek 
Komorów nie podjął w odpowiednim czasie niezbędnych działań naprawczych. 
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(1) Zgoda z dnia 15 marca 2018 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1563/2006 z dnia 5 października 2006 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze 

rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (Dz.U. L 290 z 20.10.2006, s. 6). 
(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, 

nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) 
nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 
(Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1). 

(4) Decyzja Komisji z dnia 1 października 2015 r. w sprawie powiadomienia państwa trzeciego o możliwości uznania go za niewspółpra
cujące państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (Dz.U. C 324 z 2.10.2015, 
s. 6). 



(8)  Zważywszy, że Związek Komorów ustawicznie nie wypełniał obowiązków spoczywających na nim na mocy 
prawa międzynarodowego jako na państwie bandery, państwie portu, państwie nadbrzeżnym lub państwie zbytu, 
polegających na podejmowaniu działań w celu zapobiegania połowom NNN oraz ich powstrzymywania 
i eliminowania, Związek Komorów został uznany, zgodnie z art. 31 rozporządzenia w sprawie połowów NNN, 
za niewspółpracujące państwo trzecie w zakresie zwalczania połowów NNN decyzją wykonawczą Komisji (UE) 
2017/889 (1). Po uznaniu go za takie państwo Związek Komorów nadal nie podjął niezbędnych działań 
naprawczych. 

(9)  Zgodnie z art. 33 rozporządzenia w sprawie połowów NNN decyzją wykonawczą Rady (UE) 2017/1332 (2) 
Związek Komorów został dodany do wykazu niewspółpracujących państw trzecich, ustanowionego decyzją 
wykonawczą Rady 2014/170/UE (3). 

(10)  Zgodnie z art. 38 ust. 8 rozporządzenia w sprawie połowów NNN Komisja ma zaproponować wypowiedzenie 
wszelkich obowiązujących dwustronnych umów w sprawie połowów lub o partnerstwie w sprawie połowów 
zawartych z niewspółpracującym państwem trzecim, które zawierają postanowienia, zgodnie z którymi umowa 
ulega rozwiązaniu w przypadku niewypełnienia przez to państwo zobowiązań podjętych przez nie w zakresie 
zwalczania połowów NNN. 

(11)  Należy zatem wypowiedzieć Umowę o partnerstwie w sektorze rybołówstwa UE–Komory. 

(12)  Komisja, w imieniu Unii Europejskiej, powinna powiadomić Związek Komorów o tym wypowiedzeniu. 

(13)  Wypowiedzenie powinno się stać skuteczne po upływie 6 miesięcy od daty tego powiadomienia. 

(14)  Jeżeli jednak Związek Komorów zostanie skreślony przez Radę z wykazu niewspółpracujących państw trzecich 
na podstawie art. 33 rozporządzenia w sprawie połowów NNN zanim wypowiedzenie stanie się skuteczne, 
powinno ono zostać cofnięte i Komisja powinna natychmiast powiadomić Związek Komorów o tym cofnięciu, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Umowa o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą Europejską a Związkiem Komorów (zwana dalej 
„Umową o partnerstwie w sektorze rybołówstwa UE–Komory”), która weszła w życie dnia 6 marca 2008 r., zostaje 
wypowiedziana. 

Artykuł 2 

1. Wraz z wejściem w życie niniejszej decyzji Komisja, w imieniu Unii Europejskiej, powiadamia Związek Komorów 
o wypowiedzeniu Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa UE–Komory. 

2. Wypowiedzenie to staje się skuteczne po upływie 6 miesięcy od daty tego powiadomienia. 

3. Jeżeli Związek Komorów zostanie skreślony przez Radę z wykazu niewspółpracujących państw trzecich na 
podstawie art. 33 rozporządzenia w sprawie połowów NNN zanim wypowiedzenie stanie się skuteczne, zostanie ono 
cofnięte i Komisja natychmiast powiadomi Związek Komorów o tym cofnięciu. 
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(1) Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/889 z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie uznania Związku Komorów za niewspółpracujące 
państwo trzecie w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów (Dz.U. L 135 z 24.5.2017, s. 35). 

(2) Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2017/1332 z dnia 11 lipca 2017 r. zmieniająca w odniesieniu do Związku Komorów decyzję 
wykonawczą 2014/170/UE ustanawiającą wykaz niewspółpracujących państw trzecich w zakresie zwalczania nielegalnych, nieraporto
wanych i nieuregulowanych połowów (Dz.U. L 185 z 18.7.2017, s. 37). 

(3) Decyzja wykonawcza Rady 2014/170/UE z dnia 24 marca 2014 r. ustanawiająca wykaz niewspółpracujących państw trzecich 
w zakresie zwalczania połowów NNN zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1005/2008 ustanawiającym wspólnotowy system 
zapobiegania nielegalnym, nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania (Dz.U. L 91 
z 27.3.2014, s. 43). 



Artykuł 3 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 maja 2018 r. 

W imieniu Rady 
E. ZAHARIEVA 

Przewodniczący  
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