
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2018/1095 

z dnia 26 lipca 2018 r. 

w sprawie przydziału uprawnień do połowów na mocy protokołu wykonawczego do Umowy 
o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości 

Słoniowej (lata 2018–2024) 

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 3, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W dniu 17 marca 2008 r. Rada przyjęła rozporządzenie Rady (WE) nr 242/2008 (1) w sprawie zawarcia Umowy 
o partnerstwie w sprawie połowów między Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej a Wspólnotą Europejską (2) 
(zwanej dalej „umową”). 

(2)  Ostatni protokół do umowy wygasł z dniem 30 czerwca 2018 r. 

(3)  Komisja wynegocjowała, w imieniu Unii Europejskiej, nowy protokół w sprawie wykonania umowy (zwany dalej 
„protokołem”). Projekt protokołu został parafowany w dniu 16 marca 2018 r. 

(4)  Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2018/1069 (3) protokół podpisano w dniu 1 sierpnia 2018 r., z zastrzeżeniem jego 
zawarcia w późniejszym terminie. 

(5)  Należy dokonać przydziału uprawnień do połowów między państwa członkowskie na cały okres stosowania 
protokołu. 

(6)  Art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 (4) przewiduje, że w ciągu 
konkretnego roku kalendarzowego lub innego stosownego okresu wykonywania protokołu do umowy 
o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów oraz z uwzględnieniem okresów ważności niewykorzys
tanych upoważnień do połowów należy poinformować państwa członkowskie w celu dokonania ewentualnego 
ponownego przydziału niewykorzystanych uprawnień do połowów. 

(7)  Protokół będzie stosowany tymczasowo od daty jego podpisania, aby zapewnić szybkie rozpoczęcie działalności 
połowowej przez statki unijne. Niniejsze rozporządzenie należy zatem stosować począwszy od tej samej daty, 
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(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 242/2008 z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów 
pomiędzy Wspólnotą Europejską, z jednej strony, a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej, z drugiej strony (Dz.U. L 75 z 18.3.2008, 
s. 51). 

(2) Dz.U. L 48 z 22.2.2008, s. 41. 
(3) Decyzja Rady (UE) 2018/1069 z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania protokołu 

wykonawczego do Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Republiką Wybrzeża Kości Słoniowej (lata 
2018–2024) (Dz.U. L 194 z 31.7.2018, s. 1). 

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2403 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie zrównoważonego zarządzania 
zewnętrznymi flotami rybackimi oraz uchylenia rozporządzenia Rady (WE) nr 1006/2008 (Dz.U. L 347 z 28.12.2017, s. 81). 



PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

1. Uprawnienia do połowów ustalone na mocy protokołu są przydzielane państwom członkowskim w następujący 
sposób: 

a)  sejnery tuńczykowe: 

Hiszpania: 16 statków 

Francja: 12 statków 

b)  taklowce powierzchniowe: 

Hiszpania: 6 statków 

Portugalia: 2 statki 

2. Rozporządzenie (UE) 2017/2403 nie narusza postanowień umowy i niniejszego protokołu. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2018 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 26 lipca 2018 r. 

W imieniu Rady 
G. BLÜMEL 

Przewodniczący  
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