
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE RADY (UE) 2019/1333 

z dnia 25 czerwca 2019 r. 

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

Gambii 

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)  Zgodnie z decyzją Rady (UE) 2019/1332 (1) Umowa o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów 
między Unią Europejską a Republiką Gambii (zwana dalej „umową o partnerstwie”) oraz protokół wykonawczy 
do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii 
(zwany dalej „protokołem”) zostały podpisane w dniu 31 lipca 2019 r. 

(2)  Umowa o partnerstwie uchyla umowę między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a rządem Republiki Gambii 
w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych Gambii (2), która weszła w życie w dniu 2 czerwca 1987 r. 

(3)  Protokół obejmuje okres sześciu lat, począwszy od daty jego stosowania. 

(4)  Uprawnienia do połowów przewidziane w protokole należy rozdzielić między państwa członkowskie na cały 
okres stosowania protokołu. 

(5)  Protokół będzie stosowany tymczasowo od daty jego podpisania, aby zapewnić szybkie rozpoczęcie działalności 
połowowej przez statki unijne. Niniejsze rozporządzenie należy więc stosować, począwszy od tej samej daty, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Uprawnienia do połowów ustalone na mocy protokołu w sprawie wykonania Umowy o partnerstwie w sprawie zrówno
ważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii są przydzielane państwom członkowskim 
w następujący sposób: 

a)  sejnery tuńczykowe: 

Hiszpania 16 statków 

Francja 12 statków  

b)  statki do połowu wędami: 

Hiszpania 8 statków 

Francja 2 statki  
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(1) Decyzja Rady (UE) 2019/1332 z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii, oraz tymczasowego stosowania 
Umowy partnerskiej w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a Republiką Gambii oraz protokołu 
wykonawczego do umowy o partnerstwie (zob. s. 1 niniejszego Dziennika Urzędowego). 

(2) Dz.U. L 146 z 6.6.1987, s. 3. 



c)  trawlery do połowu głębokowodnych gatunków dennych: 

Państwo członkowskie 

Maksymalna liczba trawlerów 
do połowu głębokowodnych 
gatunków dennych w danym 

momencie 

Liczba kwartalnych upoważ
nień do połowów na rok (1) 

Tony gatunków docelowych 
określonych w dodatku 2b do 

załącznika do protokołu 

Hiszpania 

3 

10 625 

Grecja 2 (w dwóch różnych kwar
tałach) 125 

(1)  Zainteresowane państwa członkowskie współpracują z Komisją w celu koordynacji wykorzystania kwartalnych upoważnień do 
połowów.  

Artykuł 2 

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się, począwszy od dnia 31 lipca 2019 r. 

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

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 czerwca 2019 r. 

W imieniu Rady 
A. ANTON 

Przewodniczący  
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