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I

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk)

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2321 / 90
af 24. juli 1990

om indgåelse af aftalen mellem Del Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Kap
Verde om fiskeri ud for Kap Verde

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde
godkendes herved på Fællesskabets vegne.

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 ,

Teksten til aftalen er knyttet til denne forordning .

under henvisning til akten vedrørende Spanien og Portugals
tiltrædelse, særlig artikel 155 , stk. 2, litra b),

Artikel 2

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

For at tage hensyn til De Kanariske Øers interesser finder den
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (*),
og

ud fra følgende betragtninger:

Fællesskabet og Kap Verde har forhandlet og paraferet en
aftale om fiskeri , som sikrer Fællesskabets fiskere fiskerimu

ligheder i farvandene henhørende under Kap Verdes højheds
område eller jurisdiktion;
i henhold til artikel 155 , stk . 2, litra b), i tiltrædelsesakten
fastlægger Rådet passende nærmere bestemmelser for at tage
hensyn til alle eller visse af De Kanariske Øers interesser i
forbindelse med de afgørelser, det i hvert enkelt tilfælde
vedtager med henblik på Fællesskabets indgåelse af fiskeri
aftaler med tredjelande; der bør i det foreliggende tilfælde
fastlægges sådanne nærmere bestemmelser;

det er i Fællesskabets interesse at godkende denne af
tale —

i artikel 1 omhandlede aftale samt, i det omfang det er

nødvendigt for dens anvendelse, den fælles fiskeripolitiks
bestemmelser vedrørende bevarelse og forvaltning af fiske

ressourcerne også anvendelse på fartøjer, der fører spansk
flag, og som er permanent optaget i de lokale kompetente
myndigheders registre (»registros de base«) på De Kanariske
Øer, på de betingelser, der er anført i note 6 i bilag I til Rådets
forordning (EØF) nr. 1135 / 88 af 7. marts 1988 vedrø
rende definition af begrebet »varer med oprindelsesstatus«
og metoder for administrativt samarbejde i samhandelen
mellem Fællesskabets toldområde, Ceuta og Melilla og
De Kanariske Øer (2), ændret ved forordning (EØF)
nr. 3902 / 89 ( 3 ).

Artikel 3

Formanden for Rådet foretager den i aftalens artikel 14
nævnte notifikation (4 ).

Artikel 4

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og
(>) Udtalelse afgivet den 13 . 7. 1990 (endnu ikke offentliggjort i
EFT).

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
( 2 ) EFT nr. L 114 af 2. 5 . 1988 , s . 1 .

( 3) EFTnr. L 375 , ^f 23 . 12. 1989 , s. 5.

(4) Datoen for aftalens ikrafttræden offentliggøres i De Europæiske
Fællesskabers Tidende på foranledning af Generalsekretariatet
for Rådet .
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. juli 1990.
På Rådets vegne
C. MANNINO

Formand
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AFTALE

mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud ior
Kap Verde
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE FÆLLESSKAB,

i idet følgende benævnt »Fællesskabet«, og
REPUBLIKKEN KAP VERDE ,

i det følgende benævnt » Kap Verde«,

SOM HENVISER dels til den samarbejdsånd, der følger af konventionen mellem lande i Afrika,
Vestindien og Stillehavet og Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (AVS /EØF-konventionen) og dels
til den fælles vilje til at intensivere forbindelserne mellem Fællesskabet og Kap Verde,

SOM HENVISER TIL Kap Verdes ønske om at fremme en rationel udnyttelse af landets fiskeressourcer
gennem et udvidet samarbejde ,

SOM MINDER OM, at Kap Verdes overhøjhed eller jurisdiktion omfatter området indtil 200 sømil ud for
dets kyster, særlig med hensyn til havfiskeri,
SOM TAGER HENSYN TIL bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskonvention ,

SOM ER FAST BESLUTTETPA at basere deres forbindelser i fiskerisektoren på gensidig tillid og respekt
for gensidige interesser ,

SOM ØNSKER, at der fastsættes sådanne bestemmelser og betingelser for fiskeriet, som er af fælles
interesse for begge parter —

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :

Artikel 1

Formålet med denne aftale er at fastlægge de principper og
regler , der i fremtiden skal gælde for fiskeri, som udøves af
fartøjer, der fører EF-medlemsstaterners flag, i det følgende
benævnt »EF-fartøjer«, i de farvande, der med hensyn til
fiskeri henhører under Kap Verdes overhøjhed eller jurisdik
tion i overensstemmelse med bestemmelserne i De Forenede

Nationers havretskonvention og andre bestemmelser i inter
national ret , i det følgende benævnt »Kap Verdes fiskeri

2.
Kap Verdes myndigheder meddeler Kommissionen for
De Europæiske Fællesskaber alle ændringer af nævnte
lovgivning inden deres ikrafttræden.

3.
De foranstaltninger, som de kapverdiske myndigheder
træffer til at regulere fiskeriet med henblik på bevarelse af
bestandene, baseres på objektive og videnskabelige kriterier
og gælder såvel for EF-fartøjer som andre udenlandske
fartøjer, uden at dette dog berører særlige aftaler mellem
udviklingslande inden for samme geografiske område,
herunder gensidige fiskeriaftaler.

zone «.

Artikel 4

Artikel 2

Kap Verde tillader EF-fartøjer at fiske i Kap Verdes fiskeri
zone i henhold til denne aftale .

1.
Fiskeri i Kap Verdes fiskerizone må kun udøves af
EF-fartøjer, som efter anmodning fra Fællesskabet har
opnået en af de kompetente kapverdiske myndigheder
udstedt licens.

2.
Licensen er betinget af, at den pågældende reder
betaler en afgift .
Artikel 3

1.
Fællesskabet forpligter sig til at træffe alle nødvendige
foranstaltninger til at sikre, at EF-fartøjer overholder
bestemmelserne i denne aftale og Kap Verdes lovgivning
vedrørende fiskeri i landets fiskerizone i overensstemmelse
med bestemmelserne i De Forenede Nationers havretskon

vention og andre internationale retsregler.

3.
De med licensansøgninger forbundne formaliteter,
afgiftsbeløbet og betalingsbestemmelserne er fastsat i bila
get .

Artikel S

Parterne forpligter sig til en samordnet indsats, enten direkte
eller inden for internationale organisationer, med henblik på
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at sikre forvaltningen og bevarelsen af de levende ressourcer i
det/ østlige centrale Atlanterhav , særlig hvad angår de stærkt
vandrende arter, og at fremme den videnskabelige forskning i
forbindelse hermed .

Artikel 6

Førerne af fartøjer, som i henhold til denne aftale har
tilladelse til at udøve fiskeri i Kap Verdes fiskerizone, skal
fremsende fangstopgørelser til Kap Verdes myndigheder med
kopi til Kommissionens delegation i Praia efter de i bilaget
fastlagte retningslinjer.

Artikel 7

9 . 8 . 90

Artikel 11

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor
Traktaten om Oprettelsen af Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab finder anvendelse , og på de betingelser, der er
fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Republik
ken Kap Verdes område.

Artikel 12

Bilaget og protokollen til denne aftale udgør en integrerende
del af aftalen, og medmindre andet er angivet, er enhver
henvisning til denne aftale ligeledes en henvisning til bilaget
og protokollen.

Til gengæld for de fiskerimuligheder, der indrømmes i
henhold til artikel 2 , udbetaler Fællesskabet et finansielt

bidrag til Kap Verde efter de i protokollen til denne aftale
fastlagte retningslinjer, uden at det berører de finansierings
muligheder, som Kap Verde har adgang til inden for
rammerne af AVS / EØF-konventionen .

Artikel 8

Beslutter Kap Verdes myndigheder på baggrund af bestan
denes udvikling at vedtage bevarelsesforanstaltninger, som
berører EF-fartøjers fiskeri , afholder parterne konsultationer
med henblik på tilpasning af bilaget og protokollen.

Disse konsultationer skal baseres på princippet om, at enhver
mindskelse i de i protokollen fastsatte fiskerimuligheder skal
medføre en tilsvarende nedsættelse af Fællesskabets finan

i

sielle modydelse.

Artikel 13

1.
Aftalen indgås for en indledende periode på tre år fra
tidspunktet for dens ikrafttræden. Hvis aftalen ikke opsiges
af en af parterne ved meddelelse herom mindst seks måneder
inden udløbet af den indledende periode, forlænges gyldig
heden i perioder på to år, medmindre der gives meddelelse
om opsigelse mindst tre måneder inden udløbet af hver
toårsperiode.

2.
Ved udløbet af den indledende periode og derefter af
hver toårsperiode indleder de kontraherende parter forhand
linger for ved fælles overenskomst at fastlægge de fornødne
ændringer af eller tilføjelser til bilaget eller protokollen .
Hvis en af de kontraherende parter giver meddelelse om
opsigelse af aftalen, indleder de forhandlinger.

Artikel 9

Artikel 14

Der nedsættes en blandet kommission , som skal påse, at

Denne aftale træder i kraft på den dato, på hvilken parterne
giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedu
rer, der er nødvendige i så henseende.

denne aftale anvendes korrekt . Denne kommission træder

sammen på anmodning af en af de kontraherende parter,
skiftevis i Kap Verde og i Fællesskabet.
Enhver tvist om fortolkningen eller anvendelsen af aftalen
behandlés ved konsultationer mellem parterne.

Artikel 10

Bestemmelserne i denne aftale berører eller foregriber på
ingen måde parternes holdning til spørgsmål vedrørende "
havret.

Artikel 15

Denne aftale, der er udfærdiget i to eksemplarer på dansk,
engelsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk,
spansk og tysk, idet hver af disse tekster har samme
gyldighed, deponeres i arkiverne i Generalsekretariatet for
Rådet for De Europæiske Fællesskaber, som fremsender en
bekræftet genpart til hver af de kontraherende parter.
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BILAG

BETINGELSER FOR EF-FARTØJERS UDØVELSE AF FISKERI I KAP VERDES FISKERIZONE

A. Bestemmelser vedrørende ansøgning om og udstedelse af licenser
1 . De kompetente myndigheder i Fællesskabet forelægger via Kommissionens delegation i Kap Verde Kap
Verdes fiskeriministerium en ansøgning for hvert fartøj , som anmoder om at udøve fiskeri i medfør af
denne aftale, senest femten dage før datoen for den ønskede gyldigheds begyndelse.

Ansøgningerne udfærdiges i overensstemmelse med den formular, som Kap Verdes fiskeriministerium
udleverer i dette øjemed, og hvoraf en model er vedlagt (tillæg 1 ).

2. Hver licensansøgning vedlægges kvittering for betalingen afafgiften ilicensens gyldighedsperiode. Beløbet
indbetales på en af de kapverdiske myndigheder anvist konto i et pengeinstitut eller ethvert andet
organ .

Afgifterne omfatter alle nationale og lokale afgifter, med undtagelse af havneafgifter og udgifter til
tjenesteydelser.

3 . Licenserne for alle fartøjer udstedes af Kap Verdes fiskeriministerium senest femten dage efter
modtagelsen af den i punkt 2 nævnte betalingskvittering, til rederne eller deres repræsentanter via
Kommissionens delegation i Kap Verde.

4. Licensen udstedes for et givet fartøj og kan ikke overdrages. På anmodning af Kommissionen for De
Europæiske Fællesskaber kan, og i tilfælde af force, majeure skal, licensen for et fartøj erstattes med en ny
licens, som udstedes for et andet fartøj med lignende kendetegn som det fartøj , som erstattes. Den reder,
hvis fartøj skal erstattes, indleverer den annullerede licens til Kap Verdes fiskeriministerium via
Kommissionens delegation i Kap Verde.
I den nye licens angives:
— tidspunktet for udstedelsen

— at licensen træder i stedet for licensen for det tidligere fartøj for den resterende gyldighedsperiode.

I dette tilfælde skal der ikke betales yderligere afgift, jf. artikel 4, stk. 2, i den resterende
gyldighedsperiode .
5.

Licensen skal til enhver tid forefindes ombord .

6. Kap Verdes fiskeriministerium meddeler inden aftalens ikrafttræden retningslinjerne for betaling af
afgiften, herunder enkeltheder om, hvilke bankkonti og valuta der skal anvendes ved betalingen.

B. Bestemmelser vedrørende licenser til tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydende langline
1 . Licenserne gælder for et år. De kan fornyes.

2. Afgiften fastsættes til 20 EGU pr. ton taget i Kap Verdes fiskerizone.

3 . Licenserne udstedes efter indbetaling til Kap Verdes fiskeriministerium af ét fast årligt beløb på 1 500
ECU pr. notfartøj til tunfiskeri og på 300 ECU pr. stangfiskerfartøj til tunfiskeri og langlinefartøj med
flydende langline, svarende til en afgift på fangsten af:

— 75 tons tun pr. år pr. notfartøj

— 15 tons tun pr. år pr. stångfiskerfartø; og langlinefartøj med flydende langline.
4. Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber udarbejder en opgørelse over de skyldige afgifter for hver
årlig fangstsæson på grundlag af fangstopgørelser for hvert fartøj , der efterprøves af de ansvarlige
videnskabelige institutter, bl.a. det franske oversøiske institut for videnskabelig og teknisk
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forskning (ORSTOM), det spanske institut for oceanografi (IEO) og Instituto Nacional de Investigação
das Pescas ( INIP) i Kap Verde .
Opgørelsen meddeles på samme tid Kap Verdes fiskeriministerium og rederne. Rederne foretager enhver
eventuel tillægsindbetaling til Kap Verdes fiskeriministerium senest 30 dage efter meddelelsen af den
endelige opgørelse, på den af de kapverdiske myndigheder anviste konto hos et pengeinstitut eller ethvert
andet organ .

Hvis opgørelsen udviser et beløb, der er lavere end forudbetalingen, får rederen dog ikke forskellen
godtgjort.

C. Bestemmelser vedrørende licenser for andre fartøjer

1 . For langlinefartøjer med bundline gælder licenserne tre, seks eller tolv måneder. Den årlige afgift
fastsættes i forhold til bruttoregistertonnagen til 100 EGU pr. BRT pro rata efter licensens
gyldighed.

2. For fartøjer, som udøver forsøgsfiskeri efter blæksprutter, fastsættes afgiften til 60 ECU pr. BRT pr.
år .

D. Fangstopgørelser

1 . Notfartøjer og stangfiskerfartøjer til tunfiskeri samt langlinefartøjer med flydende langline fører en
fangstjournal i overensstemmelse med modellen i tillæg 2 for hver fiskeriperiode i Kap Verdes fiskerizone.
Formularen skal senest 45 dage efter afslutningen af togtet i Kap Verdes fiskerizone indsendes til Kap
Verdes fiskeriministerium via Kommissionens delegation i Kap Verde.

2. Langlinefartøjer med bundline og fartøjer, som udøver forsøgsfiskeri efter blæksprutter, skal til Kap
Verdes fiskeriministerium indberette deres fangster på grundlag af vedlagte modelformular (tillæg 3) via
Kommissionens delegation i Kap Verde. Opgørelserne udfærdiges på månedsbasis og skal indsendes
mindst en gang i kvartalet.
3 . Dokumenterne skal udfyldes på læselig måde og underskrives af fartøjets fører.

4. Såfremt ovennævnte bestemmelser ikke overholdes, forbeholder de kompetente kapverdiske myndigheder
sig ret til bl.a. at anvende en eller begge af følgende sanktioner:
— suspension af det påklagede fartøjs licens
— betaling af en bøde.

I så fald underrettes Kommissionens delegation i Kap Verde herom .

E. Landing af fangster

Tunfiskerfartøjer fra Fællesskabet skal så vidt muligt bidrage til forsyningen af Kap Verdes tunkonservesin
dustri i forhold til deres fiskeriindsats i fiskeriområdet til en pris, der fastsættes efter fælles overenskomst
mellem EF-rederne og Kap Verdes fiskerimyndigheder på grundlag af de gældende verdensmarkedspriser.
Beløbet erlægges i konvertibel valuta.

Desuden skal tunfiskerfartøjer, som lander deres fangst i en havn i Kap Verde, så vidt muligt stille en del af
deres bifangst til rådighed for Kap Verdes fiskerimyndigheder til den lokale markedspris.

F. Påmønstring af sømænd

1 . Ejere af tunfiskérfartøjer og langlinefartøjer med flydende langline påtager sig at påmønstre kapverdiske
statsborgere på de vilkår og inden for de grænser, der er fastsat nedenfor:
— for notfartøjer til. tunfiskeri påmønstres der tre kapverdiske sømænd under tunfangstsæsonen i Kap
Verdes fiskerizone

— for stangfiskerfartøjer til tunfiskeri påmønstres der otte kapverdiske sømænd under tunfangstsæsonen
i Kap Verdes fiskerizone, dog højst en sømand pr. fartøj
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— for langlinefartøjer med flydende langline påmønstres der to kapverdiske sømænd under fangst
sæsonen i Kap Verdes fiskerizone , dog højst en sømand pr. fartøj .

2. Disse sømænds løn fastsættes ved gensidig overenskomst mellem rederne eller deres repræsentanter og de
kompetente kapverdiske myndigheder, før licenserne udstedes; den betales af rederne og dækker tillige
udgifterne til den socialsikringsordning, som sømanden er omfattet af (bl.a. livs- og ulykkesforsikring og
sygesikring).
3 . Påmønstres der ikke sømænd, skal rederne betale et fast beløb svarende til de ikke-påmønstrede sømænds
løn .

Dette beløb vil blive anvendt til oplæring af kapverdiske sømænd og indbetales på en særlig konto, som
anvises af de kompetente kapverdiske myndigheder.

G. Ombordtagning af observatører

1 . På anmodning af de kompetente kapverdiske myndigheder tager fartøjer på over 150 BRT en af disse
myndigheder udpeget observatør om bord, som har til opgave at kontrollere den fangst, der tages i Kap
Verdes fiskerizone. Observatøren råder over alle de fornødne faciliteter til at udføre sin opgave, herunder
adgang til lokaler og dokumenter. Observatøren må ikke opholde sig længere om bord end den tid, det
/

tager ham at udføre sin opgave .

Fartøjets fører letter observatørens arbejde, og observatøren indrømmes samme forhold som det
pågældende fartøjs officerer. Lønnen og sociale udgifter tir observatøren afholdes af de kompetente
kapverdiske myndigheder.
2. Betingelserne for ombordtagningen og observatørens arbejde må ikke bevirke en afbrydelse eller en
hindring af fiskeriaktiviteterne. De kompetente kapverdiske myndigheder aftaler med rederen eller dennes
repræsentant, i hvilken havn observatøren skal tages om bord. Såfremt observatøren tages om bord i en
udenlandsk havn , afholdes observatørens rejseudgifter af rederen . Skulle en tunfiskerfartøj med en

observatør for Kap Verde om bord forlade Kap Verdes fiskerizone , træffes alle de fornødne forholdsregler
til at sikre, at observatøren vender tilbage til Kap Verde så hurtigt som muligt for rederens regning.

H. Fiskerizoner

1 . EF-fartøjer kan udøve fiskeri i følgende zoner, der er fastlagt i forhold til basislinjerne:

— uden for 12-milegrænsen, for notfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydende langline
— uden for 6-milegrænsen, for stangfiskerfartøjer til tunfiskeri

— fra og med basislihjerne for fiskeri med levende agn og for langlinefartøjer med bundline.
2. Blækspruttefiskerfartøjer, som udøver fiskeri som led i et forsøgstogt, har adgang til alle Kap Verdes
fiskerizoner .

I.

Tilladte maskestørrelser

Mindstemaskestørrelsen for fangstposen (fuldt udstrakte masker) er som følger:
— 16 mm for fiskeri med levende agn

— 40 mm for blækspruttefiskeri.
Ved tunfiskeri gælder de internationale normer, som anbefales af ICCAT.

J.

Ind- og udsejling af zonen, radiokommunikation

1 . Alle EF-fartøjer, som udøver fiskeri i Kap Verdes fiskerizone i henhold til aftalen, skal til radiostationen
Sao Vincente meddele dato og tidspunkt samt deres position , når de sejler ind i eller forlader Kap Verdes
fiskerizone .

2. Under fiskeriet i Kap Verdes fiskerizone skål fartøjerne hver tredje dag meddele de kompetente
kapverdiske myndigheder via radiostationen Sao Vincente deres position og deres fangst, samt hver gang
de forlader fiskerizonen , give en opgørelse over deres fangst.
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3 . Radiostationens radiokaldesignal, frekvens og arbejdstid meddeles rederne eller disses repræsentant af
Kap Verdes fiskeriministerium ved udstedelsen af licensen .
4 . Hvis det er umuligt at kontakte radiostationen , kan fartøjerne benytte andre kommunikationsmidler ,
. såsom telex eller telegram .

K. Havnefaciliteter og indkøb af forsyninger og tjenesteydelser
EF-fartøjer skal så vidt muligt indkøbe alle forsyninger og tjenesteydelser, der er nødvendige for deres
aktiviteter , i Kap Verde. De kompetente kapverdiske myndigheder fastlægger i samråd med rederne
betingelserne for benyttelse af havnefaciliteter og om nødvendigt betingelserne for indkøb af forsyninger og
tjenesteydelser.

L. Procedurer i tilfælde af opbringeise
1 . Kommissionens delegation i Kap Verde underrettes inden for en frist på 48 timer, såfremt et fiskerfartøj ,
der fører en EF-medlemsstats flag, og som driver fiskeri i henhold til denne aftale, opbringes i Kap Verdes
fiskerizone. Der skal inden 72 timer efter opbringeisen indgives en kortfattet rapport om omstændighe
derne ved og årsagerne til opbringeisen.
2. Efter modtagelsen af disse oplysninger afholdes der inden 24 timer et møde mellem Kommissionens
delegation i Kap Verde, Kap Verdes fiskeriministerium og kontrolmyndighederne, eventuelt med
deltagelse af en repræsentant for den pågældende medlemsstat med henblik på udveksling af alle relevante
dokumenter og oplysninger, som kan bidrage til at klarlægge sagens omstændigheder. Rederen eller
dennes repræsentant underrettes om resultatet af dette møde samt om alle foranstaltninger som
opbringeisen kan give anledning til .

3 . Et skib, som opbringes som følge af en overtrædelse af fiskeribestemmelserne, frigives mod, at der stilles
en kaution , hvis beløb fastsættes under hensyntagen til de med opbringeisen forbundne omkostninger
samt beløbet af de bøder og den erstatning, som de for overtrædelsen ansvarlige kan pådrage sig.
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Tillæg 1

FISKERIMINISTERIET

Ansøgning om licens for udenlandske industrifiskerfartøjer
1.

Rederens navn

2.

Rederens adresse

3 . Rederens repræsentants eller lokale agents navn

4. Rederens repræsentants eller lokale agents adresse

5.

Førerens navn

6 . Fartøjets navn

7 . . Registreringsnummer
8 . Byggeår og -sted
9.

Nationalitet

10 . Registreringshavn
1 1 . Hjemhavn

12 . Fartøjets længde
13 . Fartøjets bredde ..
14 . Bruttoregistertons
15 . Nettoregistertons

16 . Lastrumskapacitet
17 . Køle- eller frysekapacitet

18 . Motortype og -effekt
19 .

Fiskeredskaber

20 . Besætning

21 . Kommunikationssystem

22. Kaldesignal
23 . Pejlingssignaler
24 . Fiskeritype
25 . Fangstlandingssted
26 .

Fiskerizoner

27 .

Fiskearter

28 . Gyldighedsperiode
29 . Særlige betingelser
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30 . Ansøgerens øvrige aktiviteter i Kap Verde

Udtalelse fra generaldirektoratet for fiskeri

Fiskeriministeriets bemærkninger
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Tillæg 2

ICCAT LOGBOOK fir TUNA FISHERY
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Tillæg 3

OPLYSNINGER OM FANGSTER VED INDUSTRIALISERET FISKERI

1 . Fartøjets navn og registreringsnummer:
2 . Nationalitet :

3 . Fartøjstype:
(fersk fangst, tunfiskeri , osv.)

4 . Førerens eller ejerens navn:
5 . Fiskerilicens : udstedt til :

Gyldighedsperioder
6 . Anvendte fiskeredskaber:

7 . Dato for udsejling af havnen:

Dato for indsejling:
8 . Træk : .

Dato

Fiskerizone

Arter

Ton

Landingshavn

Undertegnede
fører eller ejer af ovennævnte fartøj eller dennes repræsentant,
bekræfter, at ovennævnte oplysninger er i overensstemmelse med sandheden, hvilket bevidnes af regeringens
observatør .

Ovenstående bevidnes

Regeringens observatør

Førerens eller ejernes underskrift
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PROTOKOL

om de fiskerirettigheder og den finansielle godtgørelse, som er omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og Republikken Kap Verde om fiskeri ud for Kap Verde
Artikel 4

Artikel 1

1.

I medfør af aftalens artikel 2 fastsættes der for en

periode på tre år følgende fiskerirettigheder:
a) Stærkt vandrende arter:
— notfartøjer med fryseanlæg til tunfiskeri: 21 fartø
jer

— stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer
med flydeline: 24 fartøjer
På anmodning fra Fællesskabet kan fordelingen af
fiskerirettighederne til de stærkt vandrende arter i det
andet år af denne protokols anvendelse ændres for højst

Fællesskabet deltager endvidere i' den i artikel 1 nævnte
periode med et beløb på 500 000 ECU i finansieringen af et
videnskabeligt og teknisk program i Kap Verde (udstyr,
infrastrukturer, seminarer, undersøgelser osv.), som sigter
på at forbedre kendskabet til fiskebestandene i Kap Verdes
eksklusive økonomiske zone .

Dette beløb stilles til rådighed for Kap Verdes fiskerimini
sterium og indbetales på den af fiskeriministeriet anviste
bankkonto .

15% af de berørte fartøjer.
b) Andre arter:
— langlinefartøjer med bundline: to fartøjer, hver med
en tonnage på under 210 BRT
— forsøgsfiskeri efter blæksprutter: to fartøjer.
2.
På det første møde i Den Blandede Kommission, der er
nedsat ved aftalens artikel 9 , som skal finde sted i løbet af

denne protokols andet anvendelsesår, foretages der en
analyse af de disponible resultater af forsøgsfiskeriet efter
blæksprutter.
Artikel 2

1.
Den i aftalens artikel 7 omhandlede finansielle godt
gørelse fastsættes for den i artikel 1 nævnte periode til
1 950 000 ECU , som udbetales i tre lige store årlige rater.
2.
Anvendelsen af denne godtgørelse henhører udeluk
kende under de kapverdiske myndigheders kompetence.

3.
Den finansielle godtgørelse indbetales på en konto,
som oprettes i et pengeinstitut eller et andet organ , som
anvises af de kapverdiske myndigheder.
Artikel 3

De berørte redere bevarer fuld ejendomsret over fangster,
som tages som led i forsøgsfiskeri efter blæksprutter.

Artikel 5

1.
Parterne er enige om, at øget kompetence og viden hos
de personer, som er beskæftiget med havfiskeri, er en
væsentlig forudsætning for et tilfredsstillende resultat af
samarbejdet . Med henblik herpå vil Fællesskabet hjælpe
statsborgere fra Kap Verde med at finde plads på uddannel
sesinstitutioner i medlemsstaterne og stiller i dette øjemed
stipendier til rådighed til teoretisk og praktisk uddannelse
inden for de forskellige videnskabelige , tekniske og øko
nomiske fiskerifaglige discipliner . Stipendierne kan tillige
benyttes i enhver anden stat, som Fællesskabet har indgået en
samarbejdsaftale med .
2.
Disse stipendier kan højst beløbe sig til 160 000 ECU .
En del af dette beløb kan på anmodning af de kompetente
kapvérdiske myndigheder anvendes til dækning af omkost
ningerne ved deltagelse i internationale møder eller ved
kursusophold vedrørende fiskeri . Beløbet udbetales i takt
med dets anvendelse .

Artikel 6

Såfremt Fællesskabet ikke foretager de i artikel 2 og 4 nævnte
indbetalinger , kan denne protokol suspenderes.
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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2322 / 90
af 24. juli 1990

om indgåelse af protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle
godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og
regeringen for Republikken Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for perioden fra 1 . januar
1990 til 31 . december 1991

RÅDET FOR DE EUROPÆISKE

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Euro
pæiske Økonomiske Fællesskab , særlig artikel 43 ,
under henvisning til akten vedrørende Spaniens og Portugals
tiltrædelse, særlig artikel 155 , stk. 2 , litra b),

under henvisning til forslag fra Kommissionen,
under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (*),
og

Artikel 1

Protokollen om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den
finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen mellem Det
Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for
Republikken Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst, for
perioden fra 1 . januar 1990 til 31 . december 1991 , godken
des herved på Fællesskabets vegne .
Teksten til protokollen er knyttet til denne forordning.

ud fra følgende betragtninger:
Artikel 2

I overensstemmelse med aftalen mellem Det Europæiske
Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken
Guinea om fiskeri ud for Guineas kyst O ), undertegnet i
Conakry den 7. februar 1983 , senest ændret ved aftalen

undertegnet i Bruxelles den 28 . juli 1 987 ( 2) og forlænget ved
en aftale i form af brevveksling indtil den 31 . december 1989 ,
har de to parter ført forhandlinger for at fastlægge de
ændringer eller suppleringer , der skal indføjes i denne aftale
ved udløbet af gyldighedsperioden for den protokol , der er
knyttet til aftalen;

i forlængelse af disse forhandlinger blev der den 14. decem
ber 1989 paraferet en ny protokol om fastsættelse af de
fiskerimuligheder og den finansielle godtgørelse, der er
omhandlet i nævnte aftale, for perioden fra 1 . januar 1990 til

For at tage hensyn til De Kanariske Øers interesser finder den

i artikel 1 omhandlede aftale og, i fornødent omfang for dens
gennemførelse, de bestemmelser i den fælles fiskeripolitik,
der vedrører bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne,
ligeledes anvendelse på fartøjer, der fører spansk flag, og som
er fast registreret i de registre, der føres af de på lokalt plan
kompetente myndigheder («registros de base») på De Kana
riske Øer, på de betingelser , der er fastsat i note 6 i bilag I til
Rådets forordning (EØF) nr. 1135 / 88 af 7. marts 1988
om definition af begrebet »varer med oprindelsessta
tus« og metoder for administrativt samarbejde i samhande
len mellem Fællesskabets toldområde, Ceuta og Melilla
og De Kanariske Øer (*), ændret ved forordning (EØF)
nr . 3902 / 89 ( s ).

31 . december 1991 ;

i henhold til tiltrædelsesaktens artikel 155 , stk. 2, litra b ),
påhviler det Rådet at fastlægge passende nærmere bestem
melser for helt eller delvis at tage hensyn til De Kanariske
Øers interesser i forbindelse med de afgørelser, det i hvert
enkelt tilfælde vedtager, blandt andet med henblik på
indgåelse af fiskeriaftaler med tredjelande; der bør i dette
tilfælde fastlægges sådanne nærmere bestemmelser;

det er i Fællesskabets interesse at godkende den nye proto

Artikel 3

Formanden for Rådet bemyndiges til at udpege de personer,
der er beføjet til at undertegne protokollen med bindende
virkning for Fællesskabet.

Artikel 4

kol —

i 1 ) Udtalelse afgivet den 13 . 7 . 1990 (endnu ikke offentliggjort i

Denne forordning træder i kraft på tredjedagen efter offent
liggørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.

( 2 ) EFT nr. L 111 af 27. 4 . 1983 , s. 1 .
( 3 ) EFT nr. L 29 af 30 . 1 . 1987 , s . 9 .

(4) EFT nr. L 114 af 2 . 5 . 1988 , s . 1 .
( 5) EFT nr . L 375 af 23 . 12 . 1989 , s . 5 .

EFT).

;
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlems
stat .

Udfærdiget i Bruxelles , den 24. juli 1990 .
På Rådets vegne
C. MANNINO

Formand
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PROTOKOL

om fastsættelse af de fiskerimuligheder og den finansielle godtgørelse, der er omhandlet i aftalen
mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea om fiskeri ud
for Guineas kyst, for perioden fra 1 . januar 1990 til 31 . december 1991

PARTERNE I DENNE PROTOKOL ,

formål at øge kendskabet til fiskebestandene i Republikken
Guineas eksklusive økonomiske zone .

som henviser til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea om fiskeri
ud for Guineas kyst, undertegnet den 7 . februar 1983 og
ændret ved den aftale , der blev undertegnet i Bruxelles den
28 . juli 1987 ,

Dette beløb stilles til rådighed for regeringen for Republikken
Guinea og indbetales på en af de guineanske myndigheder
anvist konto .

Artikel S
ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE :

Artikel 1

Fra den 1 . januar 1 990 og for en periode på to år fastsættes de
fiskerimuligheder, der indrømmes i henhold til aftalens
artikel 2, således:

1 ) Trawlere : 12 000 BRT pr . måned i gennemsnit på
årsbasis

2) Notfartøjer til tunfiskeri , med fryseanlæg: 45 fartøjer
3 ) Stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med
flydeline: 35 fartøjer.
Artikel 2

1.
Den i aftalens artikel 8 omhandlede finansielle godtgø
relse fastsættes for den i artikel 1 nævnte periode til
6 700 000 ECU , som udbetales i to lige store årlige rater.

Parterne er enige om , at en øget kompetence og viden hos de
personer, som er beskæftiget med havfiskeri , er en væsentlig
forudsætning for et tilfredsstillende resultat af samarbejdet.
Med henblik herpå vil Fællesskabet lette adgangen for
statsborgere fra Guinea til uddannelsesinstitutioner i med
lemsstaterne og stiller i så henseende stipendier til rådighed
med henblik på teoretisk og praktisk uddannelse inden for de
forskellige videnskabelige, tekniske og økonomiske fiskeri
faglige discipliner.
Disse stipendier kan ligeledes benyttes i enhver stat, med
hvilken Fællesskabet har indgået en samarbejdsaftale. De
samlede omkostninger ved disse stipendier kan ikke overstige
400 000 ECU . En del af dette beløb kan på anmodning af de
guineanske myndigheder anvendes til dækning af omkost
ningerne ved deltagelse i internationale møder eller ved
kursusophold vedrørende fiskeri, samt til afholdelse af
seminarer vedrørende fiskeri i Guinea og til styrkelse af
fiskeridepartementets drift og infrastruktur . Dette beløb
udbetales i takt med dets anvendelse .

2.
Anvendelsen af denne godtgørelse henhører udeluk
kende under Republikken Guineas regerings kompetence.

3.
Denne godtgørelse indbetales på en konto, der åbnes i
et finansieringsinstitut eller et andet organ, som udpeges af
regeringen for Republikken Guinea .

Artikel 6

Såfremt Fællesskabet ikke foretager de i artikel 2 og 4 nævnte
indbetalinger, kan denne protokol suspenderes.

Artikel 7

Artikel 3

De i artikel 1 , nr. 1 , omhandlede fiskerirettigheder kan på
anmodning af Fællesskabet forhøjes med successive trancher
på 1 000 bruttoregistertons pr. måned i gennemsnit på
årsbasis . I så fald forhøjes den i artikel 2 omhandlede
finansielle godtgørelse tilsvarende pro rata temporis.

Bilaget til aftalen mellem Det Europæiske Økonomiske
Fællesskab og regeringen for Republikken Guinea om fiskeri
ud for Guineas kyst ophæves og erstattes med bilaget til
nærværende protokol.

Artikel 8
Artikel 4

Denne protokol træder i kraft på dagen for dens underteg

Fællesskabet deltager desuden for den i artikel 1 omhandlede
periode med et beløb på 400 000 ECU i finansieringen af et
guineansk videnskabeligt eller teknisk program , der har til

nelse .

Den anvendes fra den 1 . januar 1990 .
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BILAG

BETINGELSER FOR EF-FISKERFARTØJERS UDØVELSE AF FISKERI I GUINEAS FISKERIZONE

A. Bestemmelser vedrørende ansøgning om og udstedelse af licenser
De kompetente myndigheder i Fællesskabet forelægger via Kommissionens delegation i Guinea, Republikken
Guineas fiskeriministerium en ansøgning for hvert fartøj , som ønsker at udøve fiskeri i medfør af denne aftale,
senest 30 dage før datoen for den ønskede gyldighedsperiodes begyndelse.
Ansøgningerne udfærdiges i overensstemmelse med den formular , som regeringen for Republikken Guinea
udleverer i dette øjemed, og for hvilken modellen er vedlagt (bilag 1 ).

Hver licensansøgning vedlægges kvittering for indbetaling af afgiften svarende til licensens gyldighedsperiode.
Beløbet indbetales på den hertil åbnede konto i Guineas finansforvaltning.
Afgifterne omfatter alle nationale og lokale afgifter, med undtagelse af havneafgifter og udgifter til
tjenesteydelser.
Licenserne for alle fartøjer udstedes af Guineas myndigheder senest 30 dage efter modtagelsen af ovennævnte
betalingskvittering til rederne eller deres repræsentanter via Kommissionens delegation i Guinea.

Licensen udstedes for et givet fartøj og kan ikke overdrages. I tilfælde afpåvist force majeure og på anmodning
af Det Europæiske Økonomiske Fællesskab erstattes licensen for et fartøj dog med en ny licens, der udstedes
for et andet fartøj med lignende kendetegn som det fartøj , der erstattes. Rederen skal for det fartøj , som
erstattes , indlevere den annullerede licens til Republikken Guineas fiskeriministerium via Kommissionens
myndigheder .
I den nye licens anføres:
— datoen for udstedelsen

— gyldighedsperioden for den nye licens, der dækker perioden fra datoen for erstatningsfartøjets ankomst til
datoen for udløbet af gyldighedsperioden for licensen for det erstattede fartøj .
I dette tilfælde skal der ikke betales nogen afgift som fastsat i aftalens artikel 5 , stk. 2 , for den resterende del af
gyldighedsperioden .
Licensen skal til enhver tid forefindes om bord .
I.

Bestemmelser vedrørende trawlere

1 . Alle fartøjer skal en gang om året, inden licensen udstedes , fremvises til inspektion i Conakrys havn i
overensstemmelse med gældende forskrifter. I tilfælde af fornyelse af licensen i samme kalenderår ,
fritages fartøjet for kravet om inspektion .
2 . Alle fartøjer skal lade sig repræsentere af en agent, som er anført på en af fiskeriministeriet opstillet
liste .

3 . a) Afgifterne for de årlige licenser fastsættes for denne protokols gyldighedsperiode således :

— 126 ECU pr. BRT om året for fiskerfartøjer
— 150 ECU pr. BRT om året for blækspruttefiskerfartøjer
— 152 ECU pr . BRT om året for rejefiskerfartøjer.

b) Afgifterne for de halvårlige licenser fastsættes for denne protokols gyldighedsperiode således:
— 82 ECU pr. BRT pr. halvår for fiskerfartøjer
— 97 ECU pr. BRT pr. halvår for blækspruttefiskerfartøjer
— 99 ECU pr. BRT pr. halvår for rejefiskerfartøjer.
Fartøjer, som ikke lander 100 kg fisk pr. BRT om året i henhold til bestemmelserne i punkt C,
skal dog betale en supplerende afgift på 10 ECU pr. BRT om året.
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II. Bestemmelser vedrørende tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer med flydeline
a ) De årlige afgifter fastsættes til 20 ECU pr. ton , der tages i Guineas fiskerizone.
b) Licenserne udstedes efter indbetaling til fiskeriministeriet af et fast beløb på 1 500 ECU pr. notfartøj
til tunfiskeri om året og 300 ECU pr. stangfiskerfartøj til tunfiskeri og langlinefartøj med flydeline om
året , svarende til afgifterne for:
— 75 tons fisket tun pr . notfartøj til tunfiskeri om året

— 15 tons pr . stangfiskerfartøj til tunfiskeri og langlinefartøj med flydeline om året .

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber udarbejder ved udløbet af hvert kalenderår en endelig
opgørelse over de skyldige afgifter for fangstsæsonen på grundlag af fangstopgørelserne opstillet for hvert
fartøj og bekræftet af de videnskabelige institutter med ansvar for efterprøvelse af fiskeridata (ORSTOM
og IEO — Det Spanske Institut for Oceanografi). Opgørelsen meddeles på samme tid fiskeriministeriet og
rederne. Rederne foretager eventuelt supplerende indbetaling til Guineas fiskeriministerium senest 30
dage efter meddelelsen af den endelige opgørelse, på den i Guineas finansforvaltning åbnede konto.
Hvis opgørelsen udviser et beløb , der er lavere end det indbetalte forskud, får rederen dog ikke forskellen
godtgjort.

B. Fangstopgørelser

Alle fartøjer fra Fællesskabet, som har tilladelse til at fiske i Guineas fiskerizone i henhold til aftalen , skal give
.fiskeriministeriet meddelelse om deres fangster med kopi til Kommissionens delegation i Guinea efter følgende
bestemmelser:

— trawlere opgiver deres fangst på grundlag af vedlagte model (bilag 2); Fangstopgørelserne udarbejdes for
hver måned og skal indgives mindst en gang hvert kvartal
— notfartøjer og stangfartøjer til tunfiskeri og langlinefartøjer med flydeline fører en fangstjournal i
overensstemmelse med bilag 3 for hver fiskeriperiode i Guineas fiskerizone; denne formular skal inden for
en frist på 45 dage efter udløbet af fangstsæsonen i Guineas fiskerizone indsendes til fiskeriministeriet via
Kommissionens delegation i Guinea

— formularerne skal udfyldes på læselig måde og underskrives af fartøjets fører.
Såfremt denne bestemmelse ikke overholdes, forbeholder Guineas regering sig ret til at suspendere det
pågældende fartøjs licens , indtil formaliteten er opfyldt.
I så fald underrettes Kommissionens delegation i Guinea herom .

C. Landing af fangster

Trawlere , som har tilladelse til at fiske i Guineas fiskerizone , skal for at bidrage til den lokale befolknings
forsyning med fisk, taget i Guineas fiskerizone , gratis lande 100 kg fisk pr , BRT om året .

Landingerne kan ske individuelt eller kollektivt med angivelse af de pågældende fartøjer.

D. Bifangster
1 . Fiskerfartøjer må om bord højst have 15 % af andre arter end fisk, ud af den samlede fangst taget i Guineas
fiskerizone .

Blækspruttefiskerfartøjer må om bord højst have 20 % krebsdyr og højst 30 % fisk, ud af den samlede
fangst taget i Guineas fiskerizone.

Rejefiskerfartøjer må højst have 25 % blæksprutter og 50 % fisk, ud af den samlede fangst taget i Guineas
fiskerizone .

Der tillades en maksimumstolerance på 5 % af disse procentsatser.

Disse grænser anføres i licensen .
2 . Stangfiskerfartøjer til tunfiskeri tillades tillige at fiske efter levende agn til deres fangstsæson i Guineas
fiskerizone .
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E. Påmønstring af sømænd

Redere, til hvem der udstedes fiskerilicenser i henhold til aftalen, bidrager til praktisk erhvervsuddannelse af
statsborgere fra Guinea på de vilkår og inden for de rammer, der er fastsat som følger:
1 ) Hver trawlerreder forpligter sig til at beskæftige:
— tre havfiskere for hvert fartøj på op til 350 BRT
— et antal havfiskere, svarende til 25 % af antallet af påmønstrede havfiskere for fartøjer med en tonnage
på over 350 BRT .

2) For flåden af notfartøjer til tunfiskeri påmønstres der permanent seks guineanske sømænd.
3 ) For flåden af stangfiskerfartøjer til tunfiskeri påmønstres der otte guineanske sømænd i tunfiskesæsonen i
de guineanske farvande, dog højst en sømand pr. fartøj .
\

4 ) For flåden af langlinefartøjer med flydeline forpligter rederne sig til at beskæftige to havfiskere pr.
fartøj .
5 ) Disse havfiskeres løn fastsættes ved gensidig overenskomst mellem rederne eller deres repræsentanter og
fiskeriministeriet , inden licenserne udstedes ; den betales af rederne og skal også omfatte udgifterne til den
socialsikringsordning, som sømanden er tilsluttet (bl.a. livs- og ulykkesforsikring og sygesikring).
Påmønstres der ikke sømænd , skal rederne af notfartøjer til tunfiskeri, stangfiskerfartøjer til tunfiskeri og
langlinefartøjer med flydeline til fiskeriministeriet for fangstsæsonen indbetale et fast beløb svarende til de
ikke-påmønstrede sømænds løn.

Dette beløb anvendes til oplæring af guineanske havfiskere og indbetales på en særlig konto, som anvises af de
guineanske myndigheder .

F. Ombordtagning af observatører

1 . Observatøren har til opgave at overvåge fiskeriaktiviteterne i Guineas fiskerizone og indsamle alle
statistiske data vedrørende det pågældende fartøjs fiskeri. Observatøren skal have adgang til alle
faciliteter, herunder adgang til lokaler og dokumenter, der er nødvendige for udførelsen af arbejdet.
Observatøren må ikke opholde sig længere om bord end den tid, det tager ham at udføre sin opgave .
Fartøjets fører letter observatørens arbejde , og observatøren indrømmes samme status som det
pågældende fartøjs officerer.

Lønnen og de sociale udgifter til observatøren afholdes af Guineas regering.
Såfremt observatøren tages om bord i en udenlandsk havn, afholdes observatørens rejseudgifter af
rederen .

Hvis et fartøj med en observatør fra Guinea om bord forlader Guineas fiskerizone, træffes alle fornødne
foranstaltninger til at sikre , at observatøren så hurtigt som muligt vender tilbage til Conakry for rederens
regning.

2 . Hver trawler modtager en observatør, der udpeges af fiskeriministeriet.

3 . På anmodning af fiskeriministeriet tager tunfiskerfartøjer og langlinefartøjer en observatør om bord.
I dette tilfælde fastsættes det efter fælles aftale mellem fiskeriministeriet og rederne eller disses

repræsentanter, i hvilken havn observatøren tages om bord.

G. Inspektion og kontrol

Alle fartøjer fra Fællesskabet, der fisker i Guineas fiskerizone, skal tillade embedsmænd fra Guinea med ansvar
for inspektion og kontrol at komme om bord og bistå dem i udførelsen af deres opgaver. Disse embedsmænd
må ikke opholde sig længere om bord end den tid, det tager dem at gennemføre deres kontrol af fangsterne ved
stikprøver og foretage enhver anden inspektion i tilslutning til fiskeri.

H. Fiskerizoner

Alle de i protokollens artikel 1 omhandlede fartøjer har tilladelse til at udøve fiskeri i farvande uden for
tolvmilegrænsen.
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Tilladte mindstemaskestørrelse

Mindstemaskestørrelsen for trawlposen (udstrakt maske) er følgende :
a) 40 mm for rejer

b ) 40 mm for blæksprutter
c) 60 mm for fisk.

Disse mindstemaskestørrelser vil kunne ændres , således at de bringes i overensstemmelse med dem , der er
vedtaget af medlemsstaterne i den subregionale fiskerikommission. Eventuelle ændringer drøftes i Den
Blandede Kommission .

Fiskeri med bomtrawl er tilladt i protokollens første anvendelsesår. Denne fiskeritype skal analyseres nærmere
under det første møde i Den Blandede Kommission med henblik på at undersøge størrelsen af de afgifter, der
skal erlægges for denne type fiskeri .

J. Ind- og udsejling af zonen
Alle fartøjer fra Fællesskabet , der i henhold til aftalen udøver fiskeri i Guineas fiskerizone , giver
fiskeriministeriets radiostation meddelelse om dato, tidspunkt og position , hver gang de sejler ind i eller ud af
Guineas fiskerizone .

Radiostationens radiokaldesignal og arbejdstid meddeles rederne af fiskeriministeriet ved udstedelsen af
licensen .

Hvis denne radiostation ikke kan anvendes, kan fartøjerne benytte andre kommunikationsmidler såsom telex
(nr. 22315 ) eller telegram .

K. Procedure i tilfælde af opbringeise

1 . Kommissionens delegation i Guinea underrettes inden for en frist på 48 timer, såfremt et fiskerfartøj , som
fører en EF-medlemsstats flag, og som driver fiskeri i henhold til aftalen mellem Fællesskabet og
Republikken Guinea, opbringes i Guineas eksklusive økonomiske zone , og modtager samtidig en
kortfattet rapport om omstændighederne ved og årsagerne til opbringeisen.
2. Inden der træffes eventuelle foranstaltninger over for fartøjets fører eller besætning eller foretages noget
andet indgreb over for fartøjets låst og besætning* undtagen sådanne som sigter på at sikre bevis for den
påståede overtrædelse, afholdes der inden for en frist på 48 timer efter modtagelsen af ovennævnte
oplysninger et samrådsmøde mellem Kommissionens delegation, fiskeriministeriet og kontrolmyndighe
derne , eventuelt med deltagelse af en repræsentant for den pågældende medlemsstat.
Under dette samråd udveksler parterne alle relevante dokumenter eller oplysninger, som kan bidrage til at
klarlægge sagens faktiske omstændigheder.
Rederen eller dennes repræsentant underrettes om resultatet af dette samråd samt om alle foranstaltninger,
som opbringeisen kan give anledning til .
3 . Inden der tages stilling til sagsanlæg, søges spørgsmålet om den påståede overtrædelse løst ved en
mæglingsprocedure. Denne procedure afsluttes senest tre arbejdsdage efter opbringeisen.

4. Såfremt sagen ikke har kunnet afgøres ved en mæglingsprocedure, og den indbringes for en kompetent
retsinstans, fastsætter de kompetente myndigheder inden for en frist på 48 timer efter afslutningen af
mæglingsproceduren en bankgaranti i afventning af retsafgørelsen. Størrelsen af denne garanti må højst
udgøre et beløb svarende til den bøde, der i den nationale lovgivning er fastsat for den pågældende
påståede overtrædelse. De kompetente myndigheder tilbagefører bankgarantien til rederen , så snart sagen
er afsluttet uden dom for det pågældende fartøjs fører .
5 . Fartøjet og dets besætning frigives:
— enten efter samrådet, såfremt resultaterne heraf tillader det

— eller efter opfyldelsen af de forpligtelser, som følger af mæglingsproceduren
— eller efter at dér er stillet bankgaranti ( retssag).

6 . Såfremt en af parterne skønner, at der består et problem med hensyn til anvendelsen af ovennævnte
procedure, kan denne anmode om hastekonsultation i henhold til artikel 10 i aftalen.
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Bilag 1

FORMULAR
TIL ANSØGNING
OM FISKERILICENS

Forbeholdt administrationen

Nationalitet:
Licensnummer :

Undertegnelsesdatø:
Udstedelsesdato :

Bemærkninger
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ANSØGER

Firmanavn :

Nr. i handelsregister:

Den ansvarliges navn og adresse:
Fødested og -dato : .
Erhverv :

Adresse :

Antal beskæftigede: .

Medunderskriverens navn og adresse:

FARTØJ

Fartøjstype:

Registreringsnummer:

Navn :

Tidligere navn :

Byggested og dato :
Nationalitet ved bygning:
Længde:

Bredde :

Dybde :

Bruttoregistertonnage:

Nettoregistertonnage :

Byggemateriale:

Hovedmotorens mærke :

Type:

Fast

Skrue :

Effekt i HK:

Stilbar

Skruedyse

Omstillingshastighed: ..
Frekvens : ..

Radiokaldesignal :
Søgnings-, navigations- og transmissionsmidler:

RADAR

SONAR

Ekkolod i overtælle , netsonde

VHF

BLU

Navigationssatellitter

Antal sømænd :

Andet :
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OPBEVARING

Is

Is + køling

Frysning : i lage

I kølet havvand

Tør

Samlet kølekapacitet :

,

Indfrysningskapacitet pr. døgn i ton:

,

Lastrumskapacitet:

FISKERITYPE

A. Fiskeri efter bundfisk

Ved kysten

Trawltype: til blæksprutter

På dybt vand
til rejer

Trawllængde :

til fisk

. Overtællens længde:

Maskestørrelse i fangstpose :
Maskestørrelse i vingerne :
Trawlingshastighed:

B. Fiskeri efter store pelagiske fisk ( tunfiskeri)
Stangfiskeri

Antal stænger

Vodfiskeri

Nettets længde

Antal tanke :

...

Kapacitet i ton:

C. Langline- og rusefiskeri

I overfladen

Linens længde:
Antal liner:

Antal ruser:

Ved bunden

.. Antal kroge: ..

Længde .
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ANLÆG I LAND

Adresse og autorisationsnummer:

Firmanavn :

Aktiviteter:

Fiskehandel til det interne marked

til eksport

Fiskehandel art og nr.:
Beskrivelse af forarbejdnings- og opbevaringsanlæg:

Antal beskæftigede:

NB: Sæt kryds i de pågældende rubrikker ved bekræftende svar.
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Tekniske bemærkninger

Fiskeriministeriets tilladelse
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Længde

Fangstområde

Bredde

Antal
nettræk
Antal

fangsttimer

Bruttotonnage (BRT):

Dato

Maskinkraft:

Nationalitet (flag):

FANGSTJOURNAL

Fartøjets navn:

FISKERIMINISTERIET

Bilag 2

Fiskearter

Landingshavn:

Fangstmetode:

Måned:

Ar:

I ah
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