30.1.2004

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 27/1

I
(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 154/2004 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
της 26ης Ιανουαρίου 2004
για τη σύναψη της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την παράταση του πρωτοκόλλου µε το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηµατική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ακτής
του Ελεφαντοστού όσον αφορά την αλιεία στα ανοικτά της Ακτής του Ελεφαντοστού, για την περίοδο
από την 1η Ιουλίου 2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως
το άρθρο 37, σε συνδυασµό µε το άρθρο 300 παράγραφος 2 και
το άρθρο 300 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο,
την πρόταση της Επιτροπής,
τη γνώµη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (1),
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σύµφωνα µε τη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και της ∆ηµοκρατίας της Ακτής του Ελεφαντοστού για την αλιεία στα ανοικτά της Ακτής του Ελεφαντοστού (2), πριν από τη λήξη της περιόδου ισχύος του
συνηµµένου στη συµφωνία πρωτοκόλλου, τα συµβαλλόµενα
µέρη προβαίνουν σε διαπραγµατεύσεις µε σκοπό τον από
κοινού προσδιορισµό του περιεχοµένου του πρωτοκόλλου
για την επόµενη περίοδο και, εφόσον χρειάζεται, των τροποποιήσεων ή προσθηκών που πρέπει να γίνουν στο παράρτηµα.

Άρθρο 1
Η συµφωνία υπό µορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά µε την
παράταση του πρωτοκόλλου µε το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηµατική αντιπαροχή που προβλέπονται
στη συµφωνία µεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονοµικής Κοινότητας και
της ∆ηµοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού όσον αφορά την αλιεία
στα ανοικτά της Ακτής Ελεφαντοστού, για την περίοδο από την 1η
Ιουλίου 2003 έως τις 30 Ιουνίου 2004, εγκρίνεται εξ ονόµατος
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
Το κείµενο της συµφωνίας υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών επισυνάπτεται στον παρόντα κανονισµό (4).

Άρθρο 2
Οι αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο
κατανέµονται µεταξύ των κρατών µελών ως εξής:
α) βενθοπελαγική αλιεία:
Ισπανία: 600 ΚΟΧ ανά µήνα κατά ετήσιο µέσο όρο
β) αλιεία τόνου:
i) θυνναλιευτικά γρι-γρι

(2)

(3)

(4)

Τα δύο µέρη αποφάσισαν να παρατείνουν το ισχύον πρωτόκολλο που εγκρίθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 722/
2001 (3), για διάστηµα ενός έτους, µε συµφωνία υπό µορφή
ανταλλαγής επιστολών, εν αναµονή της διεξαγωγής των
διαπραγµατεύσεων σχετικά µε τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου που πρέπει να συµφωνηθούν.
Είναι προς το συµφέρον της Κοινότητας να εγκριθεί η παράταση αυτή.
Πρέπει να επιβεβαιωθεί η µέθοδος κατανοµής των αλιευτικών δυνατοτήτων µεταξύ των κρατών µελών,

(1) (Γνώµη που διατυπώθηκε στις 18 ∆εκεµβρίου 2003 (δεν έχει ακόµα
δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα).
(2) ΕΕ L 379 της 31.12.1990, σ. 3.
(3) ΕΕ L 102 της 12.4.2001, σ. 1.

— Γαλλία: 18 σκάφη
— Ισπανία: 21 σκάφη
ii) παραγαδιάρικα επιφανείας
— Ισπανία: 15 σκάφη
— Πορτογαλία: 5 σκάφη
iii) θυνναλιευτικά µε καλάµι
— Γαλλία: 7 σκάφη
— Ισπανία: 5 σκάφη.
Εάν οι αιτήσεις αδειών αυτών των κρατών µελών δεν εξαντλήσουν
τις αλιευτικές δυνατότητες που καθορίζονται στο πρωτόκολλο, η
Επιτροπή µπορεί να λάβει υπόψη τις αιτήσεις αδειών οποιουδήποτε
άλλου κράτους µέλους.
(4) ΕΕ L 319 της 4.12.2003, σ. 19.
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Άρθρο 3

Τα κράτη µέλη, τα σκάφη των οποίων αλιεύουν στο πλαίσιο της συµφωνίας, υπό µορφή ανταλλαγής επιστολών,
κοινοποιούν στην Επιτροπή τις ποσότητες κάθε αποθέµατος που αλιεύονται στην αλιευτική ζώνη της Ακτής του
Ελεφαντοστού σύµφωνα µε τις διατάξεις του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 500/2001 της Επιτροπής (1).
Άρθρο 4
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 26 Ιανουαρίου 2004.
Για το Συµβούλιο
Ο Πρόεδρος
B. COWEN

(1) ΕΕ L 73 της 15.3.2001, σ. 8.
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