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TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2005. január 24.)

az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság közötti, az elefántcsontparti
nyílttengeri halászatról szóló megállapodásban szereplő, a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hoz-
zájárulást meghatározó jegyzőkönyvnek a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra

vonatkozó átmeneti alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában megkötött megállapodásról

(2005/213/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különö-
sen annak 37. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésének első albe-
kezdésével összefüggésben,

tekintettel Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti
Köztársaság közötti, az elefántcsontparti part menti halá-
szatról szólómegállapodás értelmében (1), a megállapodás-
hoz csatolt jegyzőkönyv érvényességi idejének lejárata
előtt, a szerződő felek tárgyalásokat kezdenek a jegyző-
könyv következő időszakra vonatkozó tartalmának közös
megegyezéssel történő meghatározásáról, valamint szük-
ség esetén a melléklet módosításáról, illetve kiegészítésé-
ről.

(2) A két fél 2003. november 9. és 13. között Abidjanban
tárgyalásokat folytatott egy, a halászati lehetőségeket és a
pénzügyi hozzájárulást meghatározó új jegyzőkönyvről.
Ezt a 2004. július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő idő-
szakra vonatkozó jegyzőkönyvet 2004. március 3-án
írták alá Brüsszelben.

(3) E jegyzőkönyv értelmében a Közösség halászai, az Ele-
fántcsontpart felségjoga, illetve fennhatósága alá tartozó
vizeken rendelkeznek halászati lehetőségekkel a 2004.
július 1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonat-
kozóan.

(4) Annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a Közösség
hajói számára a halászati tevékenységek megszakítása,
elengedhetetlen, hogy az említett jegyzőkönyv a lehető
legrövidebb időn belül alkalmazásra kerüljön. Ezért a két
fél levélváltás formájában megállapodást írt alá, mely az
aláírt jegyzőkönyv átmeneti alkalmazásáról rendelkezik, a
hatályban lévő jegyzőkönyv lejáratát követő naptól kez-
dődő hatállyal.

(5) A halászati megállapodás keretében, fontos meghatározni
a halászati lehetőségek tagállamok közötti felosztásának
kulcsát, a halászati lehetőségek hagyományos felosztása
alapján.

(6) A levélváltás formájában létrejött megállapodást, annak a
Tanács részéről történő jóváhagyására is figyelemmel,
jóvá kel hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és az Elefántcsontparti Köztár-
saság közötti, az elefántcsontparti nyílttengeri halászatról szóló
megállapodásban szereplő, a halászati lehetőségeket és a pénz-
ügyi hozzájárulást meghatározó jegyzőkönyvnek a 2004. július
1-jétől 2007. június 30-ig terjedő időszakra vonatkozó átmeneti
alkalmazásáról szóló, levélváltás formájában megkötött megálla-
podás a Közösség nevében jóváhagyásra került.

A levélváltás formájában megkötött megállapodás és a jegyző-
könyv szövege e határozat mellékletét képezi.

(1) HL L 379., 90.12.31., 3. o. A legutóbb az Európai Gazdasági
Közösség és az Elefántcsontparti Köztársaság között létrejött, az
elefántcsontparti part menti halászatról szóló megállapodásban elő-
írt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás 2000. július 1-
jétől 2003. június 30-ig terjedő időtartamra történő megállapításá-
ról szóló jegyzőkönyvvel (HL L 102., 2001.4.12., 3. o.) módosított
megállapodás.
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2. cikk

(1) A jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetőségek fel-
osztásra kerültek a tagállamok között, az alábbi kulcs szerint:

a) mélytengeri halászat:

Spanyolország: éves átlagban havonta 1 300 BT;

b) tonhal halászat:

i) kerítőhálós tonhal-halászhajók

— Franciaország : 17 hajó

— Spanyolország : 17 hajó;

ii) felszíni hosszú horogsoros hajók

— Spanyolország : 6 hajó

— Portugália : 5 hajó;

iii) horgászbotos tonhal-halászhajók

— Franciaország : 3 hajó.

(2) Ha ezeknek a tagállamoknak az engedélykérelmei nem
merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halászati lehetősége-
ket, akkor a Bizottság bármely más tagállam engedélykérelmét
figyelembe veheti.

3. cikk

Azok a tagállamok, melyek hajói e megállapodás keretében
halásznak, a közösségi halászhajók harmadik országok vizein és
a nyílt tengereken való fogásainak megfigyelése tekintetében a
2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak
megállapításáról szóló, 2001. március 14-i 500/2001/EK bizott-
sági rendeletben (1) meghatározott szabályok szerint tájékoztat-
ják a Bizottságot az Elefántcsontparti halászati övezetben kifo-
gott minden egyes tétel mennyiségéről.

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megállapo-
dásnak – annak megkötésére figyelemmel történő – aláírására a
Közösség nevében jogosult személyeket.

Kelt Brüsszelben, 2005. január 24-én.

a Tanács részéről

elnök

F. BODEN

(1) HL L 73., 2001.3.15., 8. o.
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