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I
(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

DYREKTYWA 2006/46/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
z dnia 14 czerwca 2006 r.
zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych
rodzajów spółek, 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, 86/635/EWG
w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków i innych instytucji
finansowych oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
zakładów ubezpieczeń
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

z działalności. Takie samo podejście miałoby zastosowanie w stosunku do członków organów administrujących,
zarządzajacych oraz nadzorczych podmiotów sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe. Organy
te działają w ramach kompetencji przyznanych im przez
prawo krajowe. Nie powinno to uniemożliwiać Państwom
Członkowskim rozszerzenia wymogów i wprowadzenia
bezpośredniej odpowiedzialności wobec akcjonariuszy
i pozostałych zainteresowanych stron. Z drugiej strony,
Państwa Członkowskie miałyby odstąpić od systemu
odpowiedzialności zawężonej do pojedynczych członków
organów spółki. Niemniej jednak nie powino to odbierać
sądom oraz innym organom egzekwującym prawo w Państwach Członkowskich możliwości nakładania sankcji na
pojedynczego członka organów spółki.

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 44 ust. 1,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1),

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2),

(3)

Odpowiedzialność prawna za sporządzanie i publikowanie rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, jak również rocznych
sprawozdań z działalności i skonsolidowanych sprawozdań z działalności opiera się na prawie krajowym. Odpowiednie zasady w zakresie odpowiedzialności prawnej,
ustalone przez każde Państwo Członkowskie zgodnie
z jego prawem lub przepisami krajowymi, powinny
być stosowane w stosunku do członków organów administrujących, zarządzających i nadzorczych. Państwa
Członkowskie powinny móc dowolnie ustalać zakres
odpowiedzialności prawnej.

(4)

W celu wspierania wiarygodnych procesów sporządzania
sprawozdań finansowych w całej Unii Europejskiej członkowie organu spółki, który jest odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdań finansowych spółki, powinni
mieć obowiązek zapewnienia, aby informacje finansowe
zawarte w rocznym sprawozdaniu finansowym i sprawozdaniu z działalności spółki były przedstawione w sposób
prawdziwy i rzetelny.

(5)

W dniu 27 września 2004 r. Komisja przyjęła komunikat
w sprawie zapobiegania i zwalczania nadużyć finansowych i korporacyjnych przedstawiający, między innymi,
zarys inicjatyw politycznych Komisji dotyczących kontroli
wewnętrznej w spółkach oraz odpowiedzialności członków organów spółki.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

W dniu 21 maja 2003 r. Komisja przyjęła plan działań,
ogłaszając środki mające na celu modernizację prawa
spółek i udoskonalenie ładu korporacyjnego we Wspólnocie. W ramach priorytetu krótkoterminowego Wspólnota
miałaby zatwierdzić wspólną odpowiedzialność członków
organów spółki, zwiększyć przejrzystość transakcji
z udziałem jednostek powiązanych oraz transakcji pozabilansowych, a także podnieść stopień ujawniania informacji na temat praktyk w zakresie ładu korporacyjnego
stosowanych w spółce.

Na mocy planu działań członkowie organów administrujących, zarządzających oraz nadzorczych spółki mieliby,
w ramach wymogu minimalnego, ponosić wspólną odpowiedzialność wobec spółki za sporządzanie i publikowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań

(1) Dz.U. C 294 z 25.11.2005, str. 4.
(2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 15 grudnia 2005 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady
z dnia 22 maja 2006 r.
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Obecnie czwarta dyrektywa Rady 78/660/EWG (1) oraz
siódma dyrektywa Rady 83/349/EWG (2) przewidują jedynie ujawnianie informacji dotyczących transakcji pomiędzy spółką a podmiotami z nią stowarzyszonymi. Mając
na celu wyrównanie statusu spółek, których papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, do spółek stosujących międzynarodowe standardy
rachunkowości w swoich sprawozdaniach skonsolidowanych, wymóg ujawniania informacji powinien zostać rozszerzony, tak aby zostały nim objęte również inne rodzaje
jednostek powiązanych, w tym najważniejsi członkowie
kierownictwa oraz małżonkowie członków organów
spółki, jednakże tylko wtedy gdy transakcje takie są istotne
i zostały zawarte na warunkach odbiegających od warunków rynkowych. Ujawnienie informacji o istotnych transakcjach z jednostkami powiązanymi, przeprowadzonych
w warunkach odbiegających od przyjętych warunków rynkowych, mogą pomagać użytkownikom rocznych sprawozdań finansowych w ocenie sytuacji finansowej spółki,
a także sytuacji finansowej całej grupy kapitałowej, jeżeli
spółka wchodzi w jej skład. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie uwzględnia
się wewnątrzgrupowych transakcji z jednostkami
powiązanymi.

(7)

Definicje jednostek powiązanych określone w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych przez
Komisję zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów
rachunkowości (3) powinny mieć zastosowanie do dyrektyw 78/660/EWG i 83/349/EWG.

(8)

Transakcje pozabilansowe mogą narazić spółkę na ryzyko, ale również mogą zapewnić jej korzyści, które są
istotne dla oceny sytuacji finansowej spółki oraz sytuacji
finansowej grupy kapitałowej jako całości, jeżeli spółka
wchodzi w jej skład.

(9)

Transakcjami pozabilansowymi mogą być wszelkie transakcje lub umowy wiążące spółkę z innymi podmiotami,
nawet nieposiadającymi osobowości prawnej, które nie są
wykazane w bilansie. Takie transakcje pozabilansowe
mogą być związane z tworzeniem lub wykorzystywaniem
jednej lub więcej jednostek specjalnego przeznaczenia (JSP)
oraz działalnością w zagranicznych rajach podatkowych
w celu, między innymi, realizacji celów gospodarczych,
prawnych, podatkowych lub księgowych. Przykładowo –
transakcjami pozabilansowymi są transakcje charakteryzujące się udziałem w ryzykach i korzyściach lub zobowiązania wynikające z umowy, takiej jak sprzedaż

(1) Dz.U. L 222 z 14.8.1978, str. 11. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 157 z 9.6.2006, str. 87).
(2) Dz.U. L 193 z 18.7.1983, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2006/43/WE.
(3) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.
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wierzytelności, transakcja sprzedaży i odkupu, umowa
konsygnacyjna, transakcje typu „take or pay”, sekurytyzacja przeprowadzona przez spółki i jednostki niebędące
spółkami prawa handlowego, zabezpieczenie na aktywach, umowy leasingu operacyjnego, outsourcing i tym
podobne. Właściwe informacje o istotnym ryzyku oraz
o istotnych korzyściach wynikających z transakcji niewykazanych w bilansie powinny zostać ujawnione w informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego lub
skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

(10)

Spółki, których papiery wartościowe dopuszczono do
obrotu na rynku regulowanym i których siedziba znajduje się na obszarze Wspólnoty, powinny być zobowiązane do ujawnienia rocznego oświadczenia o stosowaniu
zasad ładu korporacyjnego stanowiącego oddzielną
i łatwo identyfikowalną część sprawozdania z działalności. Oświadczenie to powinno co najmniej zapewnić
akcjonariuszom łatwo dostępną istotną informację na
temat rzeczywistych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego stosowanych w spółce, w tym opis głównych cech
wszelkich istniejących systemów zarządzania ryzykiem
i kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sprawozdawczości finansowej. Oświadczenie o stosowaniu zasad
ładu korporacyjnego powinno wyjaśniać, czy spółka stosuje jakiekolwiek inne przepisy dotyczące ładu korporacyjnego, niż te przewidziane prawem krajowym, bez
względu na to, czy przepisy te są bezpośrednio ustanowione w kodeksie ładu korporacyjnego, któremu spółka
podlega, lub w jakimkolwiek innym kodeksie ładu korporacyjnego, na którego stosowanie spółka mogła się zdecydować. Ponadto, we właściwych przypadkach, spółki
mogą także przedstawić analizę aspektów środowiskowych i społecznych niezbędną do zrozumienia rozwoju,
wyników działalności i sytuacji finansowej spółki. Nie ma
konieczności nakładania obowiązku dołączania oddzielnego oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego na podmioty sporządzające skonsolidowane roczne
sprawozdanie z działalności. Niemniej jednak należy
przedstawić informacje o stosowanych przez grupę kapitałową systemach zarządzania ryzykiem i kontroli
wewnętrznej.

(11)

Różne środki przyjęte na mocy niniejszej dyrektywy nie
powinny mieć obowiązkowo zastosowania do spółek lub
podmiotów tego samego rodzaju. Państwa Członkowskie
powinny posiadać możliwość zwolnienia małych spółek
określonych w art. 11 dyrektywy 78/660/EWG z wymogów dotyczących transakcji z jednostkami powiązanymi
oraz transakcji pozabilansowych, przewidzianych
w niniejszej dyrektywie. Spółki, które w chwili obecnej
ujawniają w swoich sprawozdaniach finansowych informacje dotyczące transakcji z jednostkami powiązanymi
zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi przez Unię Europejską, nie powinny być
zobowiązane do ujawniania dalszych dodatkowych informacji zgodnie z niniejszą dyrektywą, ponieważ samo stosowanie międzynarodowych standardów rachunkowości
zapewnia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej
spółki. Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego powinny
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mieć zastosowanie do wszystkich spółek, w tym banków,
zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz spółek będących
emitentami papierów wartościowych, innych niż akcje
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, o ile nie
zostały one objęte wyjątkiem przez Państwa Członkowskie. Przepisy niniejszej dyrektywy dotyczące obowiązków
i odpowiedzialności prawnej członków organów spółki
oraz sankcji powinny mieć zastosowanie do wszystkich
spółek, do których zastosowanie mają dyrektywy Rady
78/660/EWG, 86/635/EWG (1) oraz 91/674/EWG (2),
oraz do wszystkich podmiotów, które sporządzają skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z dyrektywą
83/349/EWG.

L 224/3

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1
Zmiany w dyrektywie 78/660/EWG

W dyrektywie 78/660/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 11 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:
(12)

(13)

Obecnie dyrektywa 78/660/EWG przewiduje przeprowadzanie co 5 lat kontroli dotyczącej, między innymi, maksymalnej wartości progów dla bilansu oraz obrotów netto,
które Państwa Członkowskie mogą zastosować, ustalając,
które spółki mogą zostać zwolnione z ujawniania niektórych informacji. Oprócz powyższej przeprowadzanej co
5 lat kontroli może zaistnieć konieczność dodatkowego
jednorazowego podniesienia wartości progów dla bilansu
oraz obrotów netto. Państwa Członkowskie nie mają obowiązku skorzystania z możliwości podniesienia wartości
progów.
W związku z tym, że cele niniejszej dyrektywy, mianowicie ułatwienie inwestycji transgranicznych oraz zwiększenie porównywalności i wzmocnienie zaufania
publicznego, na poziomie UE, do sprawozdań finansowych oraz raportów, dzięki udoskonalonym i jednolicie
stosowanym ujawnieniom szczególnych informacji, nie
mogą zostać osiągnięte w skuteczny sposób przez Państwa Członkowskie, a ze względu na skalę i skutki niniejszej dyrektywy mogą zostać osiągnięte w lepszy sposób
na poziomie Wspólnoty, Wspólnota może przyjąć środki
zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym
artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest
niezbędne do realizacji tych celów.

(14)

Niniejsza dyrektywa nie narusza praw podstawowych
i przestrzega zasad uznanych w szczególności przez Kartę
praw podstawowych Unii Europejskiej.

(15)

Zgodnie z ust. 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego
w sprawie lepszego stanowienia prawa (3) zachęca się Państwa Członkowskie do sporządzania, dla ich własnych
celów i w interesie Wspólnoty, własnych tabel, które
w możliwie najszerszym zakresie odzwierciedlają korelacje pomiędzy niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji, oraz do podawania ich do wiadomości publicznej.

(16)

Dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG
i 91/674/EWG powinny zatem zostać odpowiednio
zmienione,

(1) Dz.U. L 372 z 31.12.1986, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2003/51/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
(Dz.U. L 178 z 17.7.2003, str. 16).
(2) Dz.U. L 374 z 31.12.1991, str. 7. Dyrektywa zmieniona dyrektywą
2003/51/WE.
(3) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, str. 1.

a)

w pierwszym tiret wyrazy: „suma bilansowa:
3 650 000 EUR” zastępuje się wyrazami: „suma bilansowa: 4 400 000 EUR”;

b)

w drugim tiret wyrazy: „obrót netto: 7 300 000 EUR”
zastępuje się wyrazami: „obrót netto: 8 800 000 EUR”;

2) w art. 11 ust. 3 wyrazy: „dyrektywy ustalającej te kwoty
w wyniku przeglądu przewidzianego w art. 53 ust. 2” zastępuje się wyrazami: „każdej dyrektywy ustalającej te kwoty”;

3) w art. 27 ust. 1 wprowadza się następujące zmiany:

a)

w pierwszym tiret wyrazy: „suma bilansowa:
14 600 000 EUR” zastępuje się wyrazami: „suma bilansowa: 17 500 000 EUR”;

b)

w drugim tiret wyrazy: „obrót netto: 29 200 000 EUR”
zastępuje się wyrazami: „obrót netto: 35 000 000 EUR”;

4) w art. 27 ust. 3 wyrazy: „dyrektywy ustalającej te kwoty
w wyniku przeglądu przewidzianego w art. 53 ust. 2” zastępuje się wyrazami: „każdej dyrektywy ustalającej te kwoty”;

5) w art. 42a dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

„5a.
Na zasadzie odstępstwa od przepisów ust. 3 i 4,
Państwa Członkowskie mogą, zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1725/2003 z dnia 29 września
2003 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (*), zmienionym na dzień 5 września 2006, zezwolić na wycenę lub
wymagać wyceny instrumentów finansowych, wraz z odnośnymi wymogamiujawniania informacji przewidzianymi
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przez międzynarodowe standardy rachunkowości, przyjęte
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (**).

Państwa Członkowskie mogą wyłączyć transakcje
zawierane między dwoma lub większą liczbą członków
grupy, pod warunkiem że jednostki zależne, które są
stroną transakcji, w całości należą do tego członka.

(*) Dz.U. L 261 z 13.10.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 108/2006
(Dz.U. L 24 z 27.1.2006, str. 1).
(**) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.”;

»Jednostka powiązana« ma takie samo znaczenie, jak
w międzynarodowych standardach rachunkowości
przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1606/2002.”;
7) dodaje się art. 46a w brzmieniu:

6) w art. 43 ust. 1 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:
„Artykuł 46a
„7a) charakter oraz cel biznesowy transakcji spółki, które
nie są ujęte w bilansie, a także finansowy wpływ tych
transakcji na spółkę, pod warunkiem że ryzko lub
korzyści wynikające z tych transakcji są istotne i o ile
ujawnienie tego ryzyka lub korzyści jest niezbędne do
oceny sytuacji finansowej spółki.

Państwa Członkowskie mogą zezwolić spółkom, o których mowa w art. 27, na ograniczenie informacji, których ujawnienie jest wymagane zgodnie z niniejszym
punktem, do informacji dotyczących charakteru oraz
celu biznesowego takich transakcji;

1.
Spółka, której papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu
art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
rynków instrumentów finansowych (*), ma obowiązek
zawrzeć w sprawozdaniu z działalności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Oświadczenie to ujmuje
się jako odrębną część sprawozdania z działalności i zawiera
ono przynajmniej następujące informacje:
a)

i)

i)

ii)

iii) wszelkich odpowiednich informacji dotyczących
stosowanych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane
prawem krajowym.
W przypadku gdy mają zastosowanie ppkt i) oraz ii),
spółka wskazuje także miejsce, gdzie odpowiednie teksty są publicznie dostępne, natomiast gdy zastosowanie
ma ppkt iii), spółka publicznie udostępnia stosowane
przez nią praktyki w zakresie ładu korporacyjnego;
b)

w zakresie w jakim spółka odstępuje, zgodnie z przepisami krajowymi, od postanowień kodeksu ładu korporacyjnego, o którym mowa w lit. a) ppkt i) lub ii) –
wyjaśnienie przez spółkę, od których części kodeksu
ładu korporacyjnego odstępuje oraz przyczyny, dla
których to czyni. Jeżeli spółka zadecydowała o niestosowaniu żadnych postanowień kodeksu ładu korporacyjnego, o którym mowa w lit. a) ppkt i) lub ii),
uzasadnia ona przyczyny takiego postępowania;

c)

opis głównych cech stosowanych w spółce systemów
kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań
finansowych;

spółką i jej głównymi udziałowcami;

spółką i członkami organów administrujących,
zarządzających i nadzorczych.

kodeksu ładu korporacyjnego, na którego stosowanie spółka mogła zadecydować się dobrowolnie;
lub

oraz

ii)

kodeksu ładu korporacyjnego, któremu spółka
podlega;
lub

7b) zawarte przez spółkę transakcje z jednostkami powiązanymi, w tym wielkość takich transakcji, charakter
związku z jednostkami powiązanymi i inne informacje
dotyczące transakcji niezbędne do zrozumienia sytuacji finansowej spółki, o ile transakcje te są istotne
i zostały zawarte w warunkach odbiegających od przyjętych warunków rynkowych. Informacje dotyczące
pojedynczych transakcji mogą być agregowane zależnie od ich charakteru, z wyjątkiem gdy do zrozumienia wpływu transakcji z jednostkami powiązanymi na
sytuację finansową spółki konieczne jest podanie
oddzielnej informacji.

Państwa Członkowskie mogą zezwolić spółkom, o których mowa w art. 27, na nieujawnianie informacji,
o których mowa w niniejszym punkcie, chyba że są to
spółki, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy
77/91/EWG, wówczas Państwa Członkowskie mogą
ograniczyć ujawnianie co najmniej do transakcji zawieranych bezpośrednio lub pośrednio między:

odniesienie do:
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d)

informacje wymagane na mocy art. 10 ust. 1 lit. c), d),
f), h) oraz i) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/25/WE z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie
ofert przejęcia (**); tam gdzie spółka podlega tej
dyrektywie;

e)

o ile pełne informacje w tym zakresie nie wynikają
wprost z prawa lub przepisów krajowych – sposób działania zgromadzenia akcjonariuszy i jego zasadnicze
uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich
wykonywania;

f)

skład osobowy i sposób działania organów administrujących, zarządzających i nadzorczych oraz ich
komitetów.

2. Państwa Członkowskie mogą zezwolić na przedstawienie informacji wymaganych na podstawie tego artykułu
w oddzielnym sprawozdaniu publikowanym wraz z rocznym sprawozdaniem z działalności w sposób określony
w art. 47 lub poprzez zawarcie w rocznym sprawozdaniu
z działalności odniesienia do miejsca, w którym taki dokument jest publicznie dostępny na stronach internetowych
spółki. W przypadku oddzielnego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego może zawierać
odniesienie do części sprawozdania z działalności, w której
udostępnione są informacje wymagane w ust. 1 lit. d). Artykuł 51 ust. 1 akapit drugi ma zastosowanie do przepisów w ust. 1 lit. c) i d) niniejszego artykułu. W odniesieniu
do pozostałych informacji biegły rewident sprawdza, czy
oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego
zostało sporządzone.
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przedstawienia – były sporządzane i publikowane zgodnie
z wymogami niniejszej dyrektywy oraz tam gdzie znajduje
to zastosowanie, zgodnie z międzynarodowymi standardami
rachunkowości przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE)
nr 1606/2002. Organy te działają w ramach kompetencji
przyznanych im przez prawo krajowe.

Artykuł 50c
Państwa Członkowskie zapewniają stosowanie własnych
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
dotyczących odpowiedzialności prawnej wobec członków
organów administrujących, zarządzających oraz nadzorczych, o których mowa w art. 50b, przynajmniej wobec
spółki, w przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym
mowa w art. 50b.”;
9) artykuł 53a otrzymuje następujące brzmienie:

„Artykuł 53a
Państwa Członkowskie nie umożliwią wyłączeń określonych
w art. 11, 27, art. 43 ust. 1 pkt 7a i 7b, art. 46, 47 i 51
w przypadku spółek, których papiery wartościowe są
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE.”;
10) dodaje się art. 60a w brzmieniu:

3.
Państwa Członkowskie mogą zwolnić spółki, które
wyemitowały jedynie papiery wartościowe, inne niż akcje
dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy 2004/39/WE, od stosowania przepisów ust. 1 lit. a), b), e) i f), chyba że spółki
te wyemitowały akcje, które są przedmiotem obrotu
w instytucji obrotu wielostronnego, w rozumieniu
art. 4 ust. 1 pkt 15 dyrektywy 2004/39/WE.
(*) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1.
(**) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, str. 12.”;
8) dodaje się sekcję 10A w brzmieniu:

„SEKCJA 10A

Obowiązek i odpowiedzialność prawna za sporządzenie i publikowanie rocznych sprawozdań finansowych
oraz rocznego sprawozdania z działalności

Artykuł 50b
Państwa Członkowskie zapewniają, że członkowie organów
administrujących, zarządzających i nadzorczych spółki mają
wspólny obowiązek zapewnienia, by roczne sprawozdanie
finansowe, roczne sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego, udostępniane zgodnie z art. 46a – w przypadku jego oddzielnego

„Artykuł 60a
Państwa Członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą
oraz podejmują środki niezbędne w celu zapewnienia ich
wdrożenia. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.”;
11) artykuł 61a otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 61a
Nie później niż do dnia 1 lipca 2007 r. Komisja dokonuje
przeglądu przepisów art. 42a–42f, art. 43 ust. 1 pkt 10 i 14,
art. 44 ust. 1, art. 46 ust. 2 lit. f) i art. 59 ust. 2 lit. a) i b)
w świetle doświadczeń nabytych przy stosowaniu przepisów dotyczących rachunkowości wartości godziwej, ze
szczególnym uwzględnieniem międzynarodowego standardu rachunkowości MSR 39 przyjętego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002, i biorąc pod uwagę
międzynarodowy rozwój w dziedzinie rachunkowości, oraz,
jeżeli uzna to za stosowne, przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek w sprawie zmiany powyższych
artykułów.”.
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Artykuł 2
Zmiany w dyrektywie 83/349/EWG

W dyrektywie 83/349/EWG wprowadza się następujące zmiany:
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akapitem mają również znaleźć się w tym oddzielnym
sprawozdaniu. Artykuł 37 ust. 1 akapit drugi niniejszej
dyrektywy stosuje się.
(*) Dz.U. L 145 z 30.4.2004, str. 1.”;
3) dodaje się sekcję 3A w brzmieniu:

1) w art. 34 dodaje się pkt 7a i 7b w brzmieniu:

„7a) charakter i cel biznesowy wszelkich transakcji, które
nie są ujęte w skonsolidowanym bilansie, a także finansowy wpływ tych transakcji, pod warunkiem że ryzyko
lub korzyści wynikające z tych transakcji są istotne oraz
o ile ujawnienie tego ryzyka lub korzyści jest niezbędne
do oceny sytuacji finansowej podmiotów objętych
konsolidacją traktowanych jako całość;

7b) zawarte przez jednostkę dominującą lub przez inne
podmioty objęte konsolidacją transakcje z jednostkami
powiązanymi, z wyjątkiem transakcji wewnątrz grupy
kapitałowej, w tym wielkości takich transakcji, charakter związku z jednostką powiązaną, jak i inne informacje o transakcjach, konieczne do zrozumienia sytuacji
finansowej podmiotów objętych konsolidacją traktowanych jako całość, jeżeli takie transakcje są istotne
i zostały zawarte na warunkach odbiegających od przyjętych warunków rynkowych. Informacje dotyczące
pojedynczych transakcji mogą być agregowane zależnie od ich charakteru, z wyjątkiem gdy do zrozumienia wpływu transakcji z jednostkami powiazanymi na
sytuację finansową podmiotów objętych konsolidacją
traktowanych jako całość konieczne jest podanie
oddzielnych informacji.”;

2) w art. 36 ust. 2 dodaje się lit. f) w brzmieniu:

„f) w przypadku podmiotów, których papiery wartościowe
są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym
w rozumieniu z art. 4 ust. 1 pkt 14 dyrektywy
2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynku instrumentów
finansowych (*), opis głównych cech systemów kontroli
wewnętrznej i zarządzania ryzykiem stosowanych przez
grupę kapitałową w odniesieniu do procesu sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
W przypadku gdy skonsolidowane roczne sprawozdanie z działalności oraz roczne sprawozdanie z działalności prezentowane są jako jedno sprawozdanie,
powyższe informacje muszą zostać ujęte w części sprawozdania zawierającej oświadczenie o stosowaniu zasad
ładu korporacyjnego zgodnie z art. 46a dyrektywy
78/660/EWG.

„SEKCJA 3A

Obowiązek i odpowiedzialność prawna za sporządzenie i publikowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania
z działalności
Artykuł 36a
Państwa Członkowskie zapewniają, że członkowie organów
administrujących, zarządzających i nadzorczych podmiotów
sporządzających skonsolidowane sprawozdania finansowe
oraz skonsolidowane sprawozdania z działalności mają
wspólny obowiązek zapewnienia, by skonsolidowane sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie z działalności oraz oświadczenie o stosowaniu zasad ładu
korporacyjnego, udostępniane zgodnie z art. 46a dyrektywy
78/660/EWG – w przypadku jego oddzielnego przedstawienia – były sporządzane i publikowane zgodnie z wymogami
niniejszej dyrektywy oraz, o ile ma to zastosowanie, zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości przyjętymi zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie stosowania międzynarodowych standardów
rachunkowości (*). Organy te działają w ramach kompetencji przyznanych im przez prawo krajowe.
Artykuł 36b
Państwa Członkowskie zapewniają stosowanie własnych
przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych
dotyczących odpowiedzialności prawnej wobec członków
organów administracyjnych, zarządzających oraz nadzorczych, o których mowa w art. 36a, przynajmniej w stosunku do podmiotu sporządzającego skonsolidowane
sprawozdanie finansowe, w przypadku uchybienia obowiązkowi, o którym mowa w art. 36a.
(*) Dz.U. L 243 z 11.9.2002, str. 1.”;
4) w art. 41 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. »jednostka powiązana« ma takie samo znaczenie jak
w międzynarodowych standardach rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002.”;
5) dodaje się art. 48 w brzmieniu:
„Artykuł 48

Jeżeli Państwo Członkowskie zezwala na przedstawienie informacji, wymaganych zgodnie z art. 46a
ust. 1 dyrektywy 78/660/EWG, w oddzielnym sprawozdaniu publikowanym wraz z rocznym sprawozdaniem
z działalności w sposób określony w art. 47 tej dyrektywy, informacje przedstawiane zgodnie z pierwszym

Państwa Członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych zgodnie z niniejszą dyrektywą
oraz podejmują środki niezbędne w celu zapewnienia ich
stosowania. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne oraz odstraszające.”.
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Artykuł 3

Artykuł 5

Zmiany w dyrektywie 86/635/EWG

Transpozycja

W dyrektywie 86/635/EWG art. 1 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

1. Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy, najpóźniej do dnia 5 września 2008 r.

„Artykuły 2, 3, art. 4 ust. 1 i 3–6, art. 6, 7, 13, 14, art. 15
ust. 3 i 4, art. 16–21, 29–35, 37–41, art. 42 zdanie pierwsze,
art. 42a–42f, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 2, art. 46a, 48–50,
50a, 50b i 50c, art. 51 ust. 1 i art. 51a, 56–59, 60a, 61 i 61a
dyrektywy 78/660/EWG stosuje się do instytucji wymienionych
w art. 2 niniejszej dyrektywy, o ile przepisy niniejszej dyrektywy
nie stanowią inaczej.”.

Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich
urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia
określane są przez Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętego w dziedzinach
objętych niniejszą dyrektywą.
Artykuł 6
Wejście w życie

Artykuł 4
Zmiany w dyrektywie 91/674/EWG

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 7

W dyrektywie 91/674/EWG art. 1 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

Adresaci
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

„Artykuły 2, 3, art. 4 ust. 1 i 3–6, art. 6, 7, 13, 14, 15 ust. 3 i 4,
art. 16–21, 29–35, 37–41, 42, 42a–42f, art. 43 ust. 1 pkt 1–7b
i 9–14, art. 45 ust. 1, art. 46 ust. 1 i 2, art. 46a, 48–50, 50a,
50b i 50c, art. 51 ust. 1 i art. 51a, 56–59, 60a, 61 i 61a dyrektywy 78/660/EWG stosuje się do podmiotów wymienionych
w art. 2 niniejszej dyrektywy, o ile przepisy niniejszej dyrektywy
nie stanowią inaczej.”.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 14 czerwca 2006 r.
W imieniu Parlamentu Europejskiego

W imieniu Rady

J. BORRELL FONTELLES

H. WINKLER

Przewodniczący

Przewodniczący
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II
(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy
ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi,
z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej,
Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki
Słowackiej do Unii Europejskiej
(2006/535/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie ostatnie, art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, 94, 133
i 181a, w powiązaniu z jego art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu z dnia 16 kwietnia
2003 r., w szczególności jego art. 2 ust. 3,

uwzględniając Akt załączony do Traktatu o przystąpieniu,
w szczególności jego art. 6 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada, w imieniu Wspólnoty i jej
Państw Członkowskich, upoważniła Komisję do podjęcia
rokowań z Republiką Mołdowy w sprawie Protokołu do
Umowy o partnerstwie i współpracy, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej oraz dokonania pewnych dostosowań technicznych związanych ze zmianami
instytucjonalnymi i prawnymi w Unii Europejskiej.

(2)

Z zastrzeżeniem jego późniejszego zawarcia, Protokół był
przedmiotem negocjacji między stronami i powinien
zostać podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej
Państw Członkowskich.

(3)

Protokół należy stosować tymczasowo od dnia przystąpienia do czasu zakończenia odpowiednich procedur umożliwiających jego formalne zawarcie,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia jednej lub więcej osób uprawnionych do podpisania, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich,
Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy,
z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz
Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem jego
zawarcia w terminie późniejszym.

Tekst protokołu jest załączony do niniejszej decyzji (1).
(1) Patrz: str. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 2004 r.
W imieniu Rady

Do momentu jego wejścia w życie, Protokół stosuje się tymczasowo od dnia przystąpienia.

J. PRÖLL

Przewodniczący
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PROTOKÓŁ
do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami
Europejskimi i Ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej
KRÓLESTWO BELGII,
REPUBLIKA CZESKA,
KRÓLESTWO DANII,
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,
REPUBLIKA ESTOŃSKA,
REPUBLIKA GRECKA,
KRÓLESTWO HISZPANII,
REPUBLIKA FRANCUSKA,
IRLANDIA,
REPUBLIKA WŁOSKA,
REPUBLIKA CYPRYJSKA,
REPUBLIKA ŁOTEWSKA,
REPUBLIKA LITEWSKA,
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,
REPUBLIKA WĘGIERSKA,
REPUBLIKA MALTY,
KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,
REPUBLIKA AUSTRII,
RZECZPOSPOLITA POLSKA,
REPUBLIKA PORTUGALSKA,
REPUBLIKA SŁOWENII,
REPUBLIKA SŁOWACKA,
REPUBLIKA FINLANDII,
KRÓLESTWO SZWECJI,
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, reprezentowanymi przez Radę Unii Europejskiej, oraz
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA ORAZ EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ,
zwane dalej „Wspólnotami”, reprezentowanymi przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską,
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z jednej strony, a
REPUBLIKĄ MOŁDOWY,
z drugiej strony,
UWZGLĘDNIAJĄC przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji
do Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku,
UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Artykuł 5

Republika Czeska, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia i Słowacja są Stronami Umowy o partnerstwie
i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami
Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony,
a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, podpisanej w Brukseli
w dniu 28 listopada 1994 roku (zwanej dalej „Umową”) i odpowiednio przyjmują oraz biorą pod uwagę w ten sam sposób, jak
pozostałe Państwa Członkowskie, teksty Umowy, wspólnych
deklaracji, wymiany listów i Deklaracji Republiki Mołdowy załączonych do Aktu końcowego podpisanego w tym samym dniu
oraz Protokołu do Umowy z dnia 15 maja 1997 roku, który
wszedł w życie w dniu 12 października 2000 roku.

1. Niniejszy Protokół wchodzi w życie w tym samym dniu co
Traktat o przystąpieniu z 2003 roku, pod warunkiem że dokumenty zatwierdzające ten Protokół zostaną złożone przed tą datą.

2.
Jeżeli nie wszystkie dokumenty zatwierdzające niniejszy
Protokół zostaną złożone przed tą datą, Protokół ten wchodzi
w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po
dniu, w którym złożono ostatni dokument zatwierdzający.

3.
Jeżeli nie wszystkie dokumenty zatwierdzające niniejszy
Protokół zostaną złożone przed dniem 1 maja 2004 roku,
Protokół zacznie obowiązywać tymczasowo od dnia 1 maja
2004 roku.

Artykuł 2

W celu uwzględnienia ostatnich zmian instytucjonalnych w Unii
Europejskiej Strony Umowy zgadzają się, że po wygaśnięciu
Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali istniejące w Umowie postanowienia odnoszące się do Europejskiej
Wspólnoty Węgla i Stali uznaje się za odnoszące się do Wspólnoty Europejskiej, która przejęła wszelkie prawa i obowiązki
Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali.

Artykuł 3

Niniejszy Protokół jest integralną częścią Umowy.

Artykuł 6

Teksty Umowy, Aktu końcowego i wszystkich załączonych do
niej dokumentów, jak również Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy z dnia 15 maja 1997 roku sporządzono
w językach czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim.

Teksty te zostają załączone (1) do Protokołu, a każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny z tekstami w innych językach,
w których zostały sporządzone Umowa, Akt końcowy i dokumenty do niej załączone, jak również Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy z dnia 15 maja 1997 roku.

Artykuł 4

Artykuł 7

1.
Niniejszy Protokół zostanie zatwierdzony przez Wspólnoty, Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich
i przez Republikę Mołdowy zgodnie z ich procedurami
wewnętrznymi.

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim,
niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim,
słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i mołdawskim,
przy czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

2.
Strony dokonają wzajemnej notyfikacji po zakończeniu
procedur, określonych w poprzednim ustępie. Dokumenty
zatwierdzające zostaną złożone w Sekretariacie Generalnym Rady
Unii Europejskiej.

(1) Wersje językowe: czeska, estońska, łotewska, litewska, węgierska,
maltańska, polska, słowacka i słoweńska porozumienia zostaną
opublikowane w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego
w późniejszym terminie.
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Hecho en Bruselas, el treinta de abril de dos mil cuatro.
V Bruselu dne třicátého dubna dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Bruxelles den tredivte april to tusind og fire.
Geschehen zu Brüssel am dreißigsten April zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta kolmekümnendal aprillil Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Brussels on the thirtieth day of April in the year two thousand and four.
Fait à Bruxelles, le trente avril deux mille quatre.
Fatto a Bruxelles, addì trenta aprile duemilaquattro.
Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada trīsdesmitajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio trisdešimtą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év április havának tizenharmadik napján.
Magħmul fi Brussel fit-tletin jum ta’ April tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Brussel, de dertigste april tweeduizendvier.
Sporządzono w Brukseli, dnia trzynastego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.
Feito em Bruxelas, em trinta de Abril de dois mil e quatro.
V Bruseli tridsiateho apríla dvetisícštyri.
V Bruslju, dne tridesetega aprila leta dva tisoč štiri.
Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Bryssel den trettionde april tjugohundrafyra.
Întocmit la Bruxelles în a treizecea zi a lunii aprilie în anul doua mii patru.
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Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
Pentru Statele Membre

Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
Pentru Comunitatile Europene

Por la República de Moldova
Za Moldavskou republiku
For Republikken Moldova
Für die Republik Moldau
Moldova Vabariigi nimel
Για τη Δημοκρατία της Μολδαβίας
For the Republic of Moldova
Pour la République de Moldova
Per la Repubblica di Moldova
Moldovas Republikas vārdā
Moldovos Respublikos vardu
Moldova részéről
Għar-Repubblika tal-Moldavja
Voor de Republiek Moldavië
W imieniu Republiki Mołdowy
Pela República da Moldávia
Za Moldavskú republiku
Za Republiko Moldavijo
Moldovan tasavallan puolesta
På Republiken Moldaviens vägnar
Pentru Republica Moldova
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DECYZJA RADY I KOMISJI
z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo
między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką
Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej
do Unii Europejskiej
(2006/536/WE)
RADA UNII EUROPEJSKIEJ I KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie ostatnie, oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, 94,
133 i 181a, w związku z art. 300 ust. 2 zdanie drugie oraz
art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(2)

Do czasu jego wejścia w życie Protokół stosowany jest
tymczasowo od dnia 1 maja 2004 r.

(3)

Protokół powinien zostać zatwierdzony,

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,
uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 2003 r., w szczególności
jego art. 2 ust. 3,
uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego
art. 6 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),
uwzględniając zgodę Rady zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

Artykuł 1
Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej
partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami
Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz
Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej zostaje niniejszym
zatwierdzony w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej oraz Państw Członkowskich.
Tekst Protokołu jest załączony do niniejszej decyzji (2).
Artykuł 2

a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi
i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Mołdowy, z drugiej strony, w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej, został podpisany
w imieniu Wspólnot Europejskich i ich Państw Członkowskich w dniu 30 kwietnia 2004 r.

(1) Dz.U. C 174 E z 14.7.2005, str. 43.

W imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji określonej w art. 4 Protokołu.
Przewodniczący Komisji dokonuje jednocześnie takiej notyfikacji w imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej.
Sporządzono w Brukseli, dnia 21 lutego 2005 r.
W imieniu Rady

W imieniu Komisji

J. ASSELBORN

J. M. BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

(2) Patrz: str. 10 niniejszego Dziennika Urzędowego.

16.8.2006

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 224/15

DECYZJA RADY
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy
ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi,
z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej,
Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki
Słowackiej do Unii Europejskiej
(2006/537/WE)
Protokół powinien być tymczasowo stosowany od dnia
przystąpienia do czasu zakończenia odpowiednich procedur umożliwiających jego formalne zawarcie,

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 44 ust. 2, ostatnie zdanie art. 47 ust. 2,
art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, 94, 133
i 181a, w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie
pierwsze,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o przystąpieniu z dnia 16 kwietnia
2003 r., w szczególności jego art. 2 ust. 3,
uwzględniając Akt załączony do Traktatu o przystąpieniu,
w szczególności jego art. 6 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Dnia 8 grudnia 2003 r. Rada, w imieniu Wspólnoty i jej
Państw Członkowskich, upoważniła Komisję do podjęcia
rokowań z Ukrainą w sprawie Protokołu do Umowy
o partnerstwie i współpracy, w celu uwzględnienia
przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej,
Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty,
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej oraz zapewnienia
pewnych dostosowań technicznych związanych ze zmianami instytucjonalnymi i prawnymi w Unii Europejskiej.

Artykuł 1
Niniejszym upoważnia się Przewodniczącego Rady do wyznaczenia osoby lub osób uprawnionych do podpisania, w imieniu
Wspólnoty Europejskiej i jej Państw Członkowskich, Protokołu
do Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu
uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do
Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem możliwości jego zawarcia
w terminie późniejszym.
Tekst Protokołu zostaje załączony do niniejszej decyzji (1).
Artykuł 2
Do momentu jego wejścia w życie Protokół stosuje się tymczasowo od dnia przystąpienia.
Sporządzono w Luksemburgu, dnia 29 kwietnia 2004 r.

(2)

Z zastrzeżeniem jego zawarcia w terminie późniejszym,
Protokół parafowany dnia 30 marca 2004 r. powinien
zostać podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej
Państw Członkowskich.

W imieniu Rady
E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

(1) Patrz: str. 16 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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PROTOKÓŁ
do umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami
Członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia
Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki
Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii
oraz Republiki Słowackiej do UPiW i dotyczący dostosowań do UPiW
KRÓLESTWO BELGII,
REPUBLIKA CZESKA,
KRÓLESTWO DANII,
REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC,
REPUBLIKA ESTOŃSKA,
REPUBLIKA GRECKA,
KRÓLESTWO HISZPANII,
REPUBLIKA FRANCUSKA,
IRLANDIA,
REPUBLIKA WŁOSKA,
REPUBLIKA CYPRYJSKA,
REPUBLIKA ŁOTEWSKA,
REPUBLIKA LITEWSKA,
WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA,
REPUBLIKA WĘGIERSKA,
REPUBLIKA MALTY,
KRÓLESTWO NIDERLANDÓW,
REPUBLIKA AUSTRII,
RZECZPOSPOLITA POLSKA,
REPUBLIKA PORTUGALSKA,
REPUBLIKA SŁOWENII,
REPUBLIKA SŁOWACKA,
REPUBLIKA FINLANDII,
KRÓLESTWO SZWECJI,
ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ,
zwane dalej „Państwami Członkowskimi” reprezentowanymi przez Radę Unii Europejskiej, oraz
WSPÓLNOTA EUROPEJSKA I EUROPEJSKA WSPÓLNOTA ENERGII ATOMOWEJ,
zwane dalej „Wspólnotami” reprezentowanymi przez Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską,
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z jednej strony, a
UKRAINĄ
z drugiej strony,
zwane dalej „Stronami” do celów niniejszego Protokołu,
UWZGLĘDNIAJĄC postanowienia Traktatu pomiędzy Królestwem Belgii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Republiką Portugalską, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji
i Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej) a Republiką Czeską, Republiką Estońską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Republiką Węgierską,
Republiką Malty, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Słowenii oraz Republiką Słowacką o przystąpieniu do Unii Europejskiej, który został podpisany w Atenach w dniu 16 kwietnia 2003 r. i wszedł w życie w dniu 1 maja 2004 r.,
UWZGLĘDNIAJĄC nową sytuację w stosunkach pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską wynikającą z przystąpienia do UE
dziesięciu nowych Państw Członkowskich, która otwiera nowe możliwości i stawia nowe wyzwania w zakresie współpracy pomiędzy Ukrainą i Unią Europejską,
BIORĄC POD UWAGĘ pragnienie Stron zapewnienia osiągnięcia i wdrożenia celów i zasad UPiW,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Republika Czeska, Republika Estońska, Republika Cypryjska,
Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Węgierska,
Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii oraz
Republika Słowacka są Stronami Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo pomiędzy Wspólnotami i ich
Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej
strony, podpisanej w Luksemburgu w dniu 14 czerwca 1994 r.,
a która weszła w życie w dniu 1 marca 1998 r. (zwana dalej
„Umową”) i które przyjmują i biorą pod uwagę w taki sam sposób jak inne Państwa Członkowskie Wspólnoty, teksty Umowy
oraz wspólnych deklaracji i wymian listów załączonych do Aktu
końcowego z taką samą datą i Protokołu do Umowy z dnia
10 kwietnia 1997 r., który wszedł w życie w dniu 12 października 2000 r.

Strony zgadzają się, aby obecne odniesienia do GATT w całym
tekście Umowy odnosiły się do GATT 1994, a przepisy „Przystąpienia Ukrainy do GATT” były rozumiane jako „Przystąpienie
Ukrainy do WTO”.

3.
W celu uwzględnienia podstawy traktatowej Europejskiej
karty energetycznej Strony zgadzają się, aby obecne odniesienia
do Europejskiej karty energetycznej w całym tekście Umowy
odnosiły się do Traktatu w sprawie karty energetycznej i Protokółu karty energetycznej w sprawie efektywności energetycznej
i związanych z nią aspektów ochrony środowiska.

Artykuł 3

Niniejszy Protokół jest integralną częścią Umowy.
Artykuł 2
Artykuł 4
1.
W celu uwzględnienia ostatnich zmian instytucjonalnych
w Unii Europejskiej Strony Umowy zgadzają się, że po wygaśnięciu Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali,
istniejące w Umowie postanowienia odnoszące się do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali odnoszą się do Wspólnoty Europejskiej, która przejęła wszelkie prawa i obowiązki przyjęte przez
Europejską Wspólnotę Węgla i Stali.

2.
W celu uwzględnienia zmian instytucjonalnych, które
zaszły w systemie handlu międzynarodowego GATT-WTO,

1.
Niniejszy Protokół zostanie zatwierdzony przez Wspólnoty, Radę Unii Europejskiej w imieniu Państw Członkowskich
i przez Ukrainę zgodnie z ich procedurami wewnętrznymi.

2.
Strony dokonają wzajemnej notyfikacji po zakończeniu
procedur, określonych w poprzednim ustępie. Instrumenty
zatwierdzające zostaną złożone w Sekretariacie Generalnym Rady
Unii Europejskiej.
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Artykuł 5
1. Niniejszy protokół wchodzi w życie w tym samym dniu co
Traktat o przystąpieniu, pod warunkiem że instrumenty zatwierdzające tego protokołu zostaną złożone przed tą datą.
2. Jeżeli nie wszystkie instrumenty zatwierdzające niniejszego
protokołu zostaną złożone przed tą datą, protokół ten wchodzi
w życie pierwszego dnia pierwszego miesiąca następującego po
dniu, w którym złożono ostatni instrument zatwierdzający.
3. Jeżeli nie wszystkie instrumenty zatwierdzające niniejszego
protokołu zostaną złożone przed dniem 1 maja 2004 r., protokół zacznie obowiązywać tymczasowo od dnia 1 maja 2004 r.
Artykuł 6
Teksty Umowy, Aktu końcowego i wszystkich dokumentów
załączonych do niej, jak również Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy z dnia 10 kwietnia 1997 r. sporządzono

16.8.2006

w językach czeskim, estońskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim.

Zostają one załączone (1) do Protokołu, a każdy z tych tekstów
jest na równi autentyczny z tekstami w innych językach, w których zostały sporządzone Umowa, Akt końcowy i załączone do
nich dokumenty, jak również Protokół do Umowy z dnia
10 kwietnia 1997 r.

Artykuł 7

Niniejszy Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach w językach angielskim, czeskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim,
niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, słowackim,
słoweńskim, szwedzkim, węgierskim, włoskim i ukraińskim, przy
czym każdy z tych tekstów jest na równi autentyczny.

(1) Wersje językowe: czeska, estońska, litewska, łotewska, maltańska,
polska, słowacka, słoweńska i węgierska porozumienia zostaną
opublikowane w wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego
w późniejszym terminie.
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Hecho en Dublín, el veintinueve de abril de dos mil cuatro.
V Dublinu dne dvacátého devátého dubna dva tisíce čtyři.
Udfærdiget i Dublin den niogtyvende april to tusind og fire.
Geschehen zu Dublin am neunundzwanzigsten April zweitausendundvier.
Kahe tuhande neljanda aasta aprillikuu kahekümne üheksandal päeval Dublinis.
Έγινε στο Δουβλίνο, στις είκοσι εννέα Απριλίου δύο χιλιάδες τέσσερα.
Done at Dublin on the twenty-ninth day of April in the year two thousand and four.
Fait à Dublin, le vingt-neuf avril deux mille quatre.
Fatto a Dublino, addì ventinove aprile duemilaquattro.
Dublinā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit devītajā aprīlī.
Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų balandžio dvidešimt devintą dieną Dubline.
Kelt Dublinban, a kétezer-negyedik év április havának huszonkilencedik napján.
Magħmul f’ Dublin fid-disgħa u għoxrin jum ta’ April tas-sena elfejn u erbgħa.
Gedaan te Dublin, de negenentwintigste april tweeduizendvier.
Sporządzono w Dublinie, dnia dwudziestego dziewiątego kwietnia roku dwa tysiące czwartego.
Feito em Dublim, em vinte e nove de Abril de dois mil e quatro.
V Dubline dvadsiatehodeviateho apríla dvetisícštyri.
V Dublinu, dne devetindvajsetega aprila leta dva tisoč štiri.
Tehty Dublinissa kahdentenakymmenentenäyhdeksäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattaneljä.
Som skedde i Dublin den tjugonionde april tjugohundrafyra.
Вчинено у Дубліні, двадцять дев’ятого квітня дві тисячі четвертого року.
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Por los Estados miembros
Za členské státy
For medlemsstaterne
Für die Mitgliedstaaten
Liikmesriikide nimel
Για τα κράτη μέλη
For the Member States
Pour les États membres
Per gli Stati membri
Dalībvalstu vārdā
Valstybių narių vardu
A tagállamok részéről
Għall-Istati Membri
Voor de lidstaten
W imieniu Państw Członkowskich
Pelos Estados-Membros
Za členské štáty
Za države članice
Jäsenvaltioiden puolesta
På medlemsstaternas vägnar
За Держави-Чпени

Por las Comunidades Europeas
Za Evropská společenství
For De Europæiske Fællesskaber
Für die Europäischen Gemeinschaften
Euroopa ühenduste nimel
Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες
For the European Communities
Pour les Communautés européennes
Per le Comunità europee
Eiropas Kopienu vārdā
Europos Bendrijų vardu
Az Európai Közösségek részéről
Għall-Komunitajiet Ewropej
Voor de Europese Gemeenschappen
W imieniu Wspólnot Europejskich
Pelas Comunidades Europeias
Za Európske spoločenstvá
Za Evropske skupnosti
Euroopan yhteisöjen puolesta
På Europeiska gemenskapernas vägnar
За Европейські Співтовариства

Por Ucrania
Za Ukrajinu
For Ukraine
Für die Ukraine
Ukraina nimel
Για την Ουκρανία
For Ukraine
Pour l’Ukraine
Per l’Ucraina
Ukrainas vārdā
Ukrainos vardu
Ukrajna részéről
Għall-Ukrajna
Voor Oekraïne
W imieniu Ukrainy
Pela Ucrânia
Za Ukrajinu
Za Ukrajino
Ukrainan puolesta
På Ukrainas vägnar
За Україну
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DECYZJA RADY I KOMISJI
z dnia 24 stycznia 2006 r.
w sprawie zawarcia Protokołu do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami
Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (UPiW),
w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej,
Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do UPiW i dotyczący dostosowań do UPiW
(2006/538/WE)
WSPÓLNOT

(2)

Do czasu jego wejścia w życie Protokół stosuje się tymczasowo od dnia przystąpienia.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 44 ust. 2, art. 47 ust. 2 zdanie ostatnie
oraz art. 55, art. 57 ust. 2, art. 71, art. 80 ust. 2, art. 93, 94,
133 i 181a, w związku z art. 300 ust. 2 zdanie drugie oraz
art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

(3)

Protokół powinien zostać zatwierdzony,

RADA UNII EUROPEJSKIEJ
EUROPEJSKICH,

ORAZ

KOMISJA

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 101 akapit drugi,
uwzględniając Traktat o przystąpieniu z 2003 r., w szczególności
jego art. 2 ust. 3,
uwzględniając Akt przystąpienia z 2003 r., w szczególności jego
art. 6 ust. 2,
uwzględniając wniosek Komisji,
uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1
Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Europejskiej,
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej oraz Państw Członkowskich Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi,
z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (UPiW), w sprawie
przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki
Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki
Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz Republiki Słowackiej do UPiW i dotyczący
dostosowań do UPiW.
Tekst Protokołu jest dołączony do niniejszej decyzji (3).

uwzględniając zgodę Rady udzieloną zgodnie z art. 101 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)

Protokół do Umowy o partnerstwie i współpracy między
Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony (UPiW),
w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki
Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki
Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii oraz
Republiki Słowackiej do UPiW i dotyczący dostosowań do
UPiW, został podpisany w imieniu Wspólnoty Europejskiej i Państw Członkowskich dnia 29 kwietnia 2004 r.
zgodnie z decyzją Rady 2006/537/WE (2).

(1) Dz.U. C 174 E z 14.7.2005, str. 45.
(2) Patrz: str. 15 niniejszego Dziennika Urzędowego.

Artykuł 2
Przewodniczący Rady dokonuje notyfikacji przewidzianej
w art. 4 Protokołu w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej Państw
Członkowskich. W tym samym czasie Przewodniczący Komisji
dokonuje takiej notyfikacji w imieniu Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej.
Sporządzono w Brukseli, dnia 24 stycznia 2006 r.
W imieniu Rady

W imieniu Komisji

K.-H. GRASSER

J. M. BARROSO

Przewodniczący

Przewodniczący

(3) Patrz: str. 16 niniejszego Dziennika Urzędowego.
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DECYZJA RADY
z dnia 22 maja 2006 r.
w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, Konwencji na rzecz wzmocnienia
Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r.
(2006/539/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

(5)

Wspólnota od samego początku była zaproszona do pełnego uczestnictwa w tym procesie i odegrała w nim znaczącą rolę. Proces ten zakończył się przyjęciem Konwencji
na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds.
Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r. (Konwencja z Antigui) na 70. posiedzeniu
IATTC, które odbyło się w dniach 24–27 czerwca 2003 r.
w Antigui (Gwatemala).

(6)

Konwencja z Antigui została otwarta do podpisu w dniu
14 listopada 2003 r. w Waszyngtonie DC (Stany Zjednoczone Ameryki) i pozostała otwarta do podpisu do dnia
31 grudnia 2004 r. zgodnie z art. XXVII.

(7)

Wspólnota podpisała Konwencję z Antigui w dniu
13 grudnia 2004 r. zgodnie z decyzją Rady
2005/26/WE (3) z dnia 25 października 2004 r.

(8)

Rybacy wspólnotowi prowadzą połowy w obszarze objętym Konwencją z Antigui. Dlatego w interesie Wspólnoty
leży przystąpienie do IATTC. Wspólnota powinna zatem
zatwierdzić Konwencję z Antigui.

(9)

Celem Konwencji z Antigui jest wzmocnienie i utrzymanie mocnej pozycji IATTC. Od jej wejścia w życie ma ona
zastąpić Konwencję z 1949 r. w odniesieniu do wszystkich stron tej Konwencji. W związku z tym, zgodnie
z duchem decyzji Rady 1999/405/WE z dnia 10 czerwca
1999 r. upoważniającej Królestwo Hiszpanii do przystąpienia na zasadach tymczasowych do Konwencji ustanawiającej Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka
Tropikalnego (IATTC) (4), po wejściu w życie Konwencji
z Antigui Hiszpania musi wypowiedzieć Konwencję
z 1949 r.,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2 akapit
pierwszy zdanie pierwsze i art. 300 ust. 3 akapit drugi,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając zgodę Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(2)

Wspólnota posiada wyłączną kompetencję w zakresie
przyjęcia środków dotyczących ochrony i zarządzania
zasobami rybnymi oraz zawierania umów z innymi krajami lub organizacjami międzynarodowymi.

Wspólnota jest Umawiającą się Stroną Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, która wymaga od
wszystkich członków społeczności międzynarodowej
współpracy w działaniu na rzecz ochrony i zarządzania
biologicznymi zasobami mórz.

(3)

Wspólnota podpisała i ratyfikowała w dniu 19 grudnia
2003 r. Porozumienie w sprawie wdrażania postanowień
Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza
z dnia 10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony
i zarządzania rozproszonymi zasobami rybnymi oraz
zasobami rybnymi o wysokiej migracji (2).

(4)

Międzyamerykańska Komisja ds. Tuńczyka Tropikalnego
(IATTC) została ustanowiona Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki i Republiką Kostaryki
zawartą w 1949 r. Na 61. posiedzeniu w czerwcu 1998 r.
IATTC przyjęła rezolucję, w ramach której Umawiające się
Strony postanowiły sporządzić nową konwencję w celu
wzmocnienia IATTC i uaktualnienia jej statutu, zgodnie
z postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych
o prawie morza.

(1) Opinia z dnia 27 kwietnia 2006 r. (dotychczas nieopublikowana
w Dzienniku Urzędowym).
(2) Dz.U. L 189 z 3.7.1998, str. 14.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

Konwencja z Antigui zostaje niniejszym zatwierdzona w imieniu Wspólnoty Europejskiej.
(3) Dz.U. L 15 z 19.1.2005, str. 9.
(4) Dz.U. L 155 z 22.6.1999, str. 37.
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Tekst Konwencji jest załączony do niniejszej decyzji.

Artykuł 2
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Artykuł 3

W momencie wejścia w życie Konwencji z Antigui Hiszpania
wypowie Konwencję ustanawiającą Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego.
Sporządzono w Brukseli, dnia 22 maja 2006 r.

Niniejszym upoważnia się przewodniczącego Rady do wyznaczenia osób uprawnionych do złożenia dokumentów zatwierdzających rządowi Stanów Zjednoczonych Ameryki jako
depozytariuszowi Konwencji zgodnie z jej art. XXXVII.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący

L 224/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
TŁUMACZENIE

KONWENCJA
na rzecz wzmocnienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej
Konwencją pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki z 1949 r.
(„Konwencja z Antigui”)

STRONY NINIEJSZEJ KONWENCJI,

ŚWIADOME FAKTU, że zgodnie z właściwymi przepisami prawa międzynarodowego znajdującymi odzwierciedlenie
w Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z 1982 roku wszystkie państwa mają obowiązek podejmowania
wszelkich środków niezbędnych do ochrony i zarządzania żywymi zasobami morskimi, w tym także gatunkami daleko
migrującymi; oraz współpracy z innymi państwami w ich podejmowaniu;

PRZYWOŁUJĄC suwerenne prawa państw nadbrzeżnych w celu poszukiwania i poławiania żywych zasobów morskich,
ich ochrony i zarządzania nimi na obszarach znajdujących się pod krajową jurysdykcją, jak przewidziano w Konwencji
o prawie morza, oraz prawo wszystkich państw do tego, aby ich obywatele podejmowali połowy na pełnym morzu zgodnie z Konwencją o prawie morza;

POTWIERDZAJĄC swoje zobowiązanie wynikające z Deklaracji z Rio w sprawie środowiska i rozwoju oraz Agendy 21,
w szczególności rozdziału 17, przyjęte przez Konferencję Narodów Zjednoczonych w sprawie środowiska i rozwoju (1992)
oraz wynikające z Deklaracji z Johanesburga i Planu Wdrożeniowego przyjętych na Światowym Szczycie Zrównoważonego Rozwoju (2002);

PODKREŚLAJĄC POTRZEBĘ wdrażania zasad i norm Kodeksu Odpowiedzialnego Rybołówstwa przyjętego na Konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) w 1995 r., w tym także Porozumienia o wspieraniu przestrzegania przez statki rybackie międzynarodowych środków ochrony i zarządzania na pełnym morzu (1993),
które stanowi integralną część Kodeksu, jak również międzynarodowych planów działań przyjętych przez FAO w ramach
Kodeksu Odpowiedzialnego Rybołówstwa;

UWZGLĘDNIAJĄC, że 50. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, na mocy rezolucji A/RES/50/24, przyjęło
Porozumienie w sprawie wdrożenia postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia
1982 roku, odnoszące się do ochrony i zarządzania osiadłymi i daleko migrującymi zasobami rybnymi (zwane dalej „Porozumieniem ONZ o zasobach rybnych z 1995 r.”);

UWZGLĘDNIAJĄC znaczenie połowów zasobów rybnych daleko migrujących jako źródła pożywienia, zatrudnienia oraz
korzyści gospodarczych dla ludności Stron niniejszej Konwencji oraz fakt, iż środki ochrony i zarządzania muszą uwzględniać te potrzeby, jak również liczyć się z ich gospodarczym i społecznym wpływem;

BIORĄC POD UWAGĘ szczególne okoliczności i wymagania krajów rozwijających się regionu, w szczególności państw
nadbrzeżnych, w celu osiągnięcia celu Konwencji;

UZNAJĄC istotne wysiłki oraz niezwykłe osiągnięcia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego, jak również istotę jej prac w zakresie połowów tuńczyka na wschodnim Oceanie Spokojnym;

PRAGNĄC korzystać z doświadczeń uzyskanych z wdrożenia Konwencji z 1949 r.;

POTWIERDZAJĄC iż wielostronna współpraca stanowi najskuteczniejszy środek osiągania celów ochrony i zrównoważonego wykorzystania żywych zasobów morskich;

ZOBOWIĄZANE do zapewnienia długotrwałej ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych objętych
niniejszą Konwencją;
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PRZEKONANE, iż wyżej wymienione cele oraz wzmocnienie Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego
można najlepiej osiągnąć poprzez uaktualnienie postanowień Konwencji z 1949 r. pomiędzy Stanami Zjednoczonymi
Ameryki a Republiką Kostaryki na rzecz ustanowienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego;

4) „państwo bandery” oznacza, jeżeli nie wskazano inaczej:

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

CZĘŚĆ I

a)

państwo, którego statki mają prawo pływać pod jego
banderą;

POSTANOWIENIA OGÓLNE

lub
Artykuł I
Definicje
Do celów niniejszej Konwencji:
1) „zasoby rybne objęte niniejszą Konwencją” oznaczają zasoby
tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych oraz innych
gatunków ryb poławiane przez statki prowadzące połowy
tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych w obszarze objętym Konwencją;
2) „połowy” oznaczają:
a)

rzeczywiste lub zamierzone poszukiwanie, łowienie lub
eksploatację zasobów rybnych objętych niniejszą
Konwencją;

b)

podejmowanie jakiejkolwiek działalności, którą można
z przekonaniem uznać za skutkującą lokalizacją, łowieniem lub eksploatacją tych zasobów;

b)

regionalną organizację integracji gospodarczej,
w ramach której statki mają prawo pływać pod banderą Państwa Członkowskiego tej regionalnej organizacji integracji gospodarczej;

5) „konsensus” oznacza przyjęcie decyzji bez głosowania oraz
bez wyrażenia jakiegokolwiek stwierdzonego sprzeciwu;
6) „Strony” oznaczają państwa oraz regionalne organizacje integracji gospodarczej, które zgodziły się na przyjęcie zobowiązań w ramach niniejszej Konwencji i dla których niniejsza
Konwencja ma moc obowiązującą, zgodnie z postanowieniami art. XXVII, XXIX, i XXX niniejszej Konwencji;
7) „członkowie Komisji” oznaczają Strony oraz jakiekolwiek
jednostki połowowe, które zgodnie z postanowieniami
art. XXVIII niniejszej Konwencji wyraziły swe oficjalne zobowiązanie do przestrzegania warunków niniejszej Konwencji
oraz stosowania się do wszelkich środków ochrony i zarządzania przyjętych zgodnie z niniejszą Konwencją;

c)

umieszczanie, poszukiwanie lub wydobywanie urządzeń do koncentracji ryb lub podobnego sprzętu, w tym
także radiolatarni;

8) „regionalna organizacja integracji gospodarczej” oznacza
regionalną organizację integracji gospodarczej, na rzecz której jej Państwa Członkowskie przekazały kompetencje
w sprawach objętych niniejszą Konwencją, w tym prawo do
podejmowania decyzji wiążących jej Państwa Członkowskie
w zakresie tych spraw;

d)

jakiekolwiek działanie na morzu mające na celu wspieranie lub przygotowanie do któregokolwiek działania
opisanego w lit. a), b) i c) niniejszego ustępu, z wyjątkiem działania w nagłych wypadkach, stanowiących
zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa członków
załogi lub dla bezpieczeństwa statku;

9) „Konwencja z 1949 r.” oznacza Konwencję pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Republiką Kostaryki na
rzecz ustanowienia Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego;

e)

użycie jakiegokolwiek innego pojazdu, powietrznego
lub morskiego, w odniesieniu do któregokolwiek działania opisanego w niniejszej definicji, z wyjątkiem
nagłych wypadków będących zagrożeniem dla zdrowia
i bezpieczeństwa członków załogi lub dla bezpieczeństwa statku;

3) „statek” oznacza jakikolwiek statek używany lub przeznaczony do użytku w celu dokonywania połowów, w tym
także statki pomocnicze, transportowce oraz jakiekolwiek
inne statki bezpośrednio zaangażowane w takie operacje
połowowe;

10) „Komisja” oznacza Międzyamerykańską Komisję ds. Tuńczyka Tropikalnego;
11) „Konwencja o prawie morza” oznacza Konwencję Narodów
Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r.;
12) „Porozumienie ONZ o zasobach rybnych z 1995 r.” oznacza Porozumienie w sprawie wdrożenia postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia
10 grudnia 1982 r. odnoszących się do ochrony i zarządzania osiadłymi i daleko migrującymi zasobami rybnymi
z 1995 r.;
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13) „Kodeks postępowania” oznacza Kodeks Odpowiedzialnego
Rybołówstwa przyjęty na 28. Sesji Konferencji Organizacji
Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa
w październiku 1995 r.;
14) „AIDCP” oznacza Porozumienie w sprawie międzynarodowego programu ochrony delfinów z dnia 21 maja 1998 r.
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3. W przypadku gdy stan wybranych zasobów lub niewybranych gatunków, lub gatunków współżyjących lub gatunków
zależnych budzi niepokój, członkowie Komisji poddają takie
zasoby lub gatunki wzmożonemu monitorowaniu w celu dokonania przeglądu ich stanu oraz skuteczności środków ochrony
i zarządzania. Poddają oni te środki regularnemu przeglądowi
w świetle nowych dostępnych informacji.

Artykuł II

Artykuł V

Cel

Zgodność środków ochrony i zarządzania

Celem niniejszej Konwencji jest zapewnienie długotrwałej
ochrony i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych
objętych niniejszą Konwencją, zgodnie z właściwymi przepisami
prawa międzynarodowego.

Artykuł III
Obszar stosowania Konwencji
Obszar, dla którego mają zastosowanie postanowienia Konwencji („obszar objęty Konwencją”) obejmuje obszar Oceanu Spokojnego ograniczony linią brzegową Ameryki Północnej, Centralnej
i Południowej oraz następującymi liniami:
i)

równoleżnik 50°N od wybrzeża Ameryki Północnej do
punktu jego przecięcia z południkiem 150°W;

ii)

południk 150°W do punktu jego przecięcia z równoleżnikiem 50°S;

1. Niniejsza Konwencja w niczym nie stanowi uszczerbku dla
ani nie podważa suwerenności lub suwerennych praw państw
nadbrzeżnych odnoszących się do poszukiwania i eksploatacji
żywych zasobów morskich, ich ochrony i zarządzania nimi
w ramach obszarów znajdujących się pod władzą lub jurysdykcją krajową tych państw, jak przewidziano w Konwencji o prawie morza, czy też prawa wszystkich państw do tego, aby ich
obywatele dokonywali połowów na pełnym morzu zgodnie
z Konwencją o prawie morza.

2.
W celu zapewnienia ochrony zasobów rybnych objętych
niniejszą Konwencją i zarządzania nimi środki ochrony i zarządzania ustanowione dla pełnego morza oraz te przyjęte dla
obszarów znajdujących się pod jurysdykcją krajową są zgodne.

CZĘŚĆ III
MIĘDZYAMERYKAŃSKA KOMISJA DS. TUŃCZYKA
TROPIKALNEGO

oraz
iii) równoleżnik 50°S do punktu jego przecięcia z wybrzeżem
Ameryki Południowej.

Artykuł VI
Komisja

CZĘŚĆ II
OCHRONA I WYKORZYSTANIE ZASOBÓW RYBNYCH
OBJĘTYCH KONWENCJĄ

Artykuł IV

1.
Członkowie Komisji wyrażają zgodę na utrzymanie, ze
wszystkimi jej aktywami i pasywami, oraz wzmocnienie Międzyamerykańskiej Komisji ds. Tuńczyka Tropikalnego ustanowionej Konwencją z 1949 r.

Zastosowanie podejścia ostrożnościowego
1.
Członkowie Komisji, bezpośrednio oraz za pośrednictwem
Komisji, stosują podejście ostrożnościowe, opisane w odpowiednich przepisach Kodeksu postępowania lub Porozumieniu ONZ
o zasobach rybnych z 1995 r. dla ochrony, zarządzania i zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją.
2.
W szczególności członkowie Komisji wykazują się większą ostrożnością, gdy informacje są niepewne, niewiarygodne lub
niewystarczające. Brak odpowiednich informacji naukowych nie
powinien być usprawiedliwieniem dla odkładania lub niepodejmowania środków ochrony i zarządzania.

2. Komisja składa się z sekcji obejmujących od jednego (1) do
czterech (4) komisarzy mianowanych przez każdego członka,
któremu mogą towarzyszyć eksperci i doradcy, uznani przez tego
członka za odpowiednich.

3.
Komisja posiada osobowość prawną oraz w swych relacjach z innymi organizacjami międzynarodowymi i ze swoimi
członkami zdolność prawną, niezbędną do wykonywania jej
funkcji oraz osiągnięcia jej celu, zgodnie z prawem międzynarodowym. Immunitety i przywileje, z których korzystają Komisja
i jej urzędnicy, podlegają porozumieniu między Komisją i odpowiednim członkiem.
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4.
Siedziba Komisji pozostaje w San Diego, Kalifornia, Stany
Zjednoczone Ameryki.

g)

Artykuł VII

L 224/27

przyjmowanie odpowiednich środków w celu uniknięcia,
zredukowania oraz zminimalizowania strat, odrzutów,
samoczynnych połowów przez zgubione lub porzucone
narzędzia, połowów gatunków niewybranych (zarówno ryb,
jak i innych gatunków) oraz wpływu na gatunki współżyjące lub zależne, w szczególności gatunki zagrożone;

Funkcje Komisji
1.
Komisja wykonuje następujące funkcje, przy priorytetowym traktowaniu tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych:
a)

wspieranie, przeprowadzanie i koordynowanie badań naukowych dotyczących liczebności, biologii i biometrii zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją w obszarze
objętym Konwencją oraz, w niezbędnych przypadkach,
gatunków współżyjących lub zależnych, jak również
wpływu czynników naturalnych oraz działalności człowieka
na populacje tych zasobów i gatunków;

b)

przyjmowanie norm dotyczących gromadzenia, weryfikacji
oraz terminowej wymiany i przekazywania w odpowiednim
czasie danych dotyczących połowów zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją;

c)

przyjmowanie środków, które są oparte na najlepszych
dostępnych dowodach naukowych, w celu zapewnienia
długoterminowej ochrony oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją oraz
utrzymania lub odtworzenia populacji eksploatowanych
gatunków do poziomu ich maksymalnej zrównoważonej
produktywności, między innymi, poprzez ustanowienie całkowitej dopuszczalnej wielkości połowów tych zasobów
rybnych wyznaczonej przez Komisję lub całkowitego
dopuszczalnego poziomu zdolności połowowej, lub
poziomu nakładu połowowego dla obszaru objętego Konwencją jako całości;

d)

określanie, czy, według najlepszych z dostępnych dowodów
naukowych, połowy konkretnego zasobu rybnego objętego
niniejszą Konwencją są wykorzystane, czy przekroczone
oraz, na tej podstawie, czy wzrost zdolności połowowej lub
poziomu nakładu połowowego stanowiłby zagrożenie dla
ochrony tego zasobu;

e)

w odniesieniu do zasobów, o których mowa w lit. d) niniejszego ustępu, określanie, na podstawie kryteriów przyjętych
lub stosowanych przez Komisję, stopnia, w jakim interesy
połowowe nowych członków Komisji mogą być dostosowane, uwzględniając odpowiednie normy i praktyki
międzynarodowe;

f)

przyjmowanie, w razie potrzeby, środków ochrony i zarządzania oraz zaleceń dla gatunków należących do tego
samego ekosystemu oraz znajdujących się pod wpływem
połowów w zakresie zasobów rybnych objętych niniejszą
Konwencją, lub zasobów współżyjących z nimi, lub zależnych od nich, w celu utrzymania lub odtworzenia populacji
takich gatunków powyżej poziomu, na którym ich reprodukcja mogłaby zostać poważnie zagrożona;

h) przyjmowanie odpowiednich środków w celu zapobieżenia
lub wyeliminowania zbyt dużych połowów oraz nadmiernej zdolności połowowej i zapewnienia, aby poziom nakładu
połowowego nie przekraczał poziomu proporcjonalnego do
zrównoważonego wykorzystania zasobów rybnych objętych
niniejszą Konwencją;
i)

ustanawianie ogólnego programu gromadzenia i monitorowania danych, który zawierać będzie elementy uznawane
przez Komisję za niezbędne. Każdy członek Komisji może
również zachować swój własny program zgodny z wytycznymi przyjętymi przez Komisję;

j)

zapewnianie, aby – opracowując środki, które mają zostać
przyjęte na mocy lit. a)–i) niniejszego ustępu – zwrócono
należytą uwagę na potrzebę koordynacji oraz zgodności ze
środkami przyjętymi zgodnie z AIDCP;

k)

promowanie, w praktycznie możliwym zakresie, opracowania i użycia wybiórczych, bezpiecznych z punktu widzenia
ochrony środowiska i wydajnych urządzeń do połowu
i technik połowu oraz innych powiązanych działań, w tym
także działań związanych, między innymi, z transferem technologii i szkoleniem;

l)

w razie konieczności, opracowywanie kryteriów dla, oraz
podjęcie decyzji odnoszących się do klucza podziału ogólnego dopuszczalnego połowu lub ogólnej dopuszczalnej
zdolności połowowej, w tym także zdolności transportowej,
lub też poziomu nakładu połowowego, uwzględniając
wszystkie odpowiednie czynniki;

m) zastosowanie podejścia ostrożnościowego zgodnie z postanowieniami art. IV niniejszej Konwencji. W przypadkach gdy
środki przyjmuje Komisja zgodnie z podejściem ostrożnościowym wobec braku wystarczających informacji naukowych, jak określono w art. IV ust. 2 niniejszej Konwencji,
Komisja jak najszybciej zobowiązuje się uzyskać informacje
naukowe niezbędne do utrzymania lub zmodyfikowania
wszelkich takich środków;
n) wspieranie stosowania jakiegokolwiek właściwego postanowienia Kodeksu postępowania oraz innych właściwych
instrumentów międzynarodowych, w tym także, między
innymi, międzynarodowych planów działań przyjętych
przez FAO w ramach Kodeksu postępowania;
o)

powoływanie dyrektora Komisji;

p) zatwierdzanie programu prac;
q)

zatwierdzanie budżetu, zgodnie z postanowieniami art. XIV
niniejszej Konwencji;
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r)

zatwierdzanie sprawozdania finansowego za miniony okres
budżetowy;

s)

przyjmowanie lub zmiana własnych zasad i procedur, zarządzeń finansowych oraz innych wewnętrznych zarządzeń
administracyjnych, które mogą być niezbędne do wykonywania jej funkcji;

t)

zapewnianie Sekretariatu dla AIDCP, uwzględniając postanowienia art. XIV ust. 3 niniejszej Konwencji;

u)

ustanawianie takich organów pomocniczych, jakie uzna za
niezbędne;

v)

przyjmowanie jakiegokolwiek innego środka lub zalecenia,
w oparciu o odpowiednie informacje, w tym również najlepsze z dostępnych informacji naukowych, jakie mogą być
niezbędne do osiągnięcia celu niniejszej Konwencji, w tym
także środków niedyskryminacyjnych i przejrzystych zgodnych z prawem międzynarodowym, w celu zapobieżenia,
zniechęcenia do podejmowania oraz wyeliminowania działań, które podważają skuteczność środków ochrony i zarządzania przyjętych przez Komisję.

16.8.2006

3.
Posiedzenia Komisji odbywają się tylko wówczas, gdy
obecna jest wymagana liczba uczestników (kworum). Wymagana
liczba uczestników zostaje osiągnięta, jeżeli obecne są dwie trzecie członków Komisji. Zasada ta stosuje się również do posiedzeń organów pomocniczych ustanowionych na mocy niniejszej
Konwencji.
4. Posiedzenia odbywają się w językach angielskim i hiszpańskim, a dokumenty Komisji sporządzane są w obu tych językach.
5.
Członkowie wybierają przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego spośród, o ile nie postanowiono inaczej, różnych
Stron niniejszej Konwencji. Zarówno przewodniczącego, jak
i wiceprzewodniczącego wybiera się na okres jednego (1) roku
i pełnią oni swoją funkcję do momentu wyboru następców.

Artykuł IX

2.
Komisja utrzymuje pracowników wykwalifikowanych
w sprawach dotyczących niniejszej Konwencji, w tym także
w obszarach administracyjnym, naukowym i technicznym, pod
nadzorem dyrektora oraz zapewnia, aby w skład personelu wchodziły wszystkie osoby niezbędne do efektywnego i skutecznego
stosowania niniejszej Konwencji. Komisja powinna poszukiwać
jak najlepiej wykwalifikowanych pracowników oraz zwrócić
należytą uwagę na prowadzenie rekrutacji pracowników na równych zasadach, w celu promowania szerokiej reprezentacji
i uczestnictwa wśród członków Komisji.

3.
Rozważając wytyczne do programu prac na temat kwestii
naukowych, którymi mają się zająć pracownicy naukowi, Komisja uwzględnia, między innymi, rady, zalecenia oraz sprawozdania Naukowego Komitetu Doradczego ustanowionego zgodnie
z art. XI niniejszej Konwencji.

Artykuł VIII
Posiedzenia Komisji

1.
Zwyczajne posiedzenia Komisji odbywają się przynajmniej
raz w roku, w miejscu i czasie uzgodnionym przez Komisję.

2. Komisja może również zwoływać posiedzenia nadzwyczajne, jeżeli uzna to za konieczne. Posiedzenia takie zwołuje się na
wniosek przynajmniej dwóch członków Komisji, pod warunkiem
że wniosek zostanie poparty przez większość członków.

Podejmowanie decyzji
1. O ile nie postanowiono inaczej, wszystkie decyzje Komisji
na posiedzeniach zwoływanych zgodnie z art. VIII niniejszej Konwencji podejmuje się w drodze konsensusu członków Komisji
obecnych na danym posiedzeniu.
2. Decyzje dotyczące przyjęcia zmian w niniejszej Konwencji
oraz jej załącznikach, jak również zaproszenia do przystąpienia
do Konwencji zgodnie z art. XXX lit. c) niniejszej Konwencji
wymagają konsensusu wszystkich Stron. W takich wypadkach
przewodniczący posiedzenia zapewnia, aby wszyscy członkowie
Komisji mieli możliwość wyrażenia swych opinii na temat proponowanych decyzji, uwzględnianych przez Strony przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.
3. Konsensus wszystkich członków Komisji wymagany jest dla
decyzji dotyczących:
a)

przyjęcia i zmian budżetu Komisji, oraz tych decyzji, które
określają formę i proporcję składek członkowskich;

b)

kwestii, o których mowa w art. VII ust. 1 lit. l) niniejszej
Konwencji.

4.
W odniesieniu do decyzji, o których mowa
w ust. 2 i 3 niniejszego artykułu, jeżeli Strona lub członek Komisji, zależnie od przypadku, jest nieobecny na danym posiedzeniu
oraz nie nadesłał powiadomienia zgodnie z ust. 6 niniejszego
artykułu, dyrektor powiadamia taką Stronę lub członka o decyzji
podjętej na posiedzeniu. Jeżeli, w terminie trzydziestu (30) dni
od daty otrzymania przez Stronę lub członka takiego powiadomienia, dyrektor nie otrzymał odpowiedzi od takiej Strony
lub członka, uznaje się, iż Strona ta lub członek wyraża zgodę
na konsensus w odniesieniu do danej decyzji. Jeżeli, w terminie
trzydziestu (30) dni, Strona taka lub członek odpowie na piśmie, iż nie może wyrazić zgody na konsensus w odniesieniu do
danej decyzji, decyzja ta nie nabiera mocy, a Komisja będzie
dążyć do osiągnięcia konsensusu w możliwie najbliższym
terminie.

16.8.2006

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

PL

L 224/29

5.
Jeżeli Strona lub członek Komisji, który nie był obecny na
posiedzeniu, powiadomi dyrektora, zgodnie z ust. 4 niniejszego
artykułu, iż nie może wyrazić zgody na konsensus w odniesieniu do danej decyzji, członek ten nie może sprzeciwić się konsensusowi w tej samej kwestii, jeżeli nie będzie obecny na
kolejnym posiedzeniu Komisji, na którym kwestia ta będzie stanowić punkt porządku obrad.

4. Komitet dąży do przyjęcia swych sprawozdań oraz zaleceń
w drodze konsensusu. Jeżeli wszystkie wysiłki na rzecz osiągnięcia konsensusu zawiodły, odnotowuje się to w sprawozdaniach,
z podaniem opinii większościowej i mniejszościowej. Na wniosek któregokolwiek z członków Komitetu opinie tego członka
odnotowuje się również we wszystkich częściach sprawozdań
lub którejkolwiek z nich.

6.
Jeżeli członek Komisji nie jest w stanie uczestniczyć
w posiedzeniu Komisji ze względu na nadzwyczajne i nieprzewidziane okoliczności, na które nie ma wpływu:

5. Komitet zbiera się przynajmniej raz w roku, najlepiej przy
okazji zwyczajnych posiedzeń Komisji.

a)

powiadamia o tym dyrektora, na piśmie, przed rozpoczęciem posiedzenia, jeżeli jest to możliwe, lub też – w przeciwnym razie – w możliwie najbliższym terminie.
Powiadomienie takie uznaje się za dostarczone przy potwierdzeniu jego otrzymania przez dyrektora do wiadomości
danego członka;

6. Komitet może zwoływać dodatkowe posiedzenia na wniosek przynajmniej dwóch (2) członków Komisji, pod warunkiem
że wniosek zostanie poparty przez większość członków.
7. Komitet wykonuje swoje funkcje zgodnie z regulaminem
proceduralnym oraz wytycznymi i dyrektywami, które przyjmuje
Komisja.

oraz
b)

c)

następnie i jak najszybciej, dyrektor powiadamia członka
o wszystkich decyzjach podjętych na posiedzeniu zgodnie
z ust. 1 niniejszego artykułu;
w terminie trzydziestu (30) dni od powiadomienia, o którym
mowa w lit. b) niniejszego ustępu, członek może powiadomić dyrektora na piśmie, iż nie może wyrazić zgody na konsensus w odniesieniu do jednej lub więcej z tych decyzji.
W takich przypadkach odpowiednia decyzja lub odpowiednie decyzje nie mają mocy, a Komisja będzie dążyć do osiągnięcia konsensusu w możliwie najbliższym terminie.

7.
Decyzje przyjęte przez Komisję zgodnie z niniejszą Konwencją są wiążące dla wszystkich członków czterdzieści pięć (45)
dni po powiadomieniu o nich, chyba że niniejsza Konwencja stanowi inaczej lub zapadną inne uzgodnienia przy podejmowaniu
decyzji.

8.

W ramach wsparcia pracy Komitetu pracownicy Komisji:

a)

gromadzą informacje niezbędne do pracy Komitetu oraz
opracowują bazę danych, zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Komisję;

b)

zapewniają analizy statystyczne, które Komitet uzna za niezbędne do wykonywania swych funkcji;

c)

przygotowują sprawozdania Komitetu;

d)

rozpowszechniają wśród członków Komitetu wszystkie stosowne informacje, w szczególności te wymienione
w ust. 8 lit. a) niniejszego artykułu.

Artykuł XI
Artykuł X

Naukowy Komitet Doradczy

Komitet ds. Przeglądu Wdrażania Środków Przyjętych
przez Komisję
1.
Komisja ustanawia Komitet ds. Przeglądu Wdrażania Środków Przyjętych przez Komisję, który składa się z przedstawicieli
wyznaczonych do tego celu przez każdego członka Komisji, któremu mogą towarzyszyć eksperci i doradcy, uznani przez tego
członka za odpowiednich.
2.
Funkcjami Komitetu są funkcje ustanowione w załączniku
3 do niniejszej Konwencji.
3.
Wykonując swoje funkcje, Komitet może, w uzasadnionych przypadkach oraz przy zatwierdzeniu Komisji, zasięgać opinii każdej innej organizacji zarządzania rybołówstwem,
organizacji technicznej lub naukowej, która posiada kompetencje w sprawach stanowiących przedmiot takich konsultacji, jak
również może korzystać z takiego doradztwa fachowego, jakie
może być wymagane w każdym przypadku.

1. Komisja ustanawia Naukowy Komitet Doradczy, składający
się z przedstawicieli wyznaczonych przez każdego członka
Komisji, którzy powinni posiadać stosowne kwalifikacje lub
odpowiednie doświadczenie w obszarze kompetencji Komitetu
oraz któremu mogą towarzyszyć eksperci i doradcy, uznani przez
tego członka za odpowiednich.
2. Komisja może zaprosić do udziału w pracy Komitetu organizacje lub osoby z uznanym doświadczeniem naukowym
w sprawach odnoszących się do pracy Komisji.
3. Funkcjami Komitetu są funkcje ustanowione w załączniku
4 do niniejszej Konwencji.
4. Komitet zbiera się przynajmniej raz w roku, najlepiej przed
posiedzeniem Komisji.
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5.
Komitet może zwoływać dodatkowe posiedzenia na wniosek przynajmniej dwóch (2) członków Komisji, pod warunkiem
że wniosek zostanie poparty przez większość członków.

6. Dyrektor pełni funkcję przewodniczącego Komitetu lub też
może udzielić pełnomocnictwa do wykonywania tej funkcji
z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Komisję.

7. Komitet dąży do przyjęcia swoich sprawozdań oraz zaleceń
w drodze konsensusu. Jeżeli wszystkie wysiłki na rzecz osiągnięcia konsensusu zawiodły, odnotowuje się to w sprawozdaniach,
z podaniem opinii większościowej i mniejszościowej. Na wniosek któregokolwiek z członków Komitetu opinie tego członka
odnotowuje się również we wszystkich częściach sprawozdań
lub którejkolwiek z nich.
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f)

organizacja współpracy z innymi organizacjami lub osobami, w odpowiednich przypadkach, gdy taka współpraca
jest niezbędna do wykonywania funkcji Komisji;

g)

koordynacja pracy Komisji z pracą organizacji lub osób,
z którą dyrektor zorganizował współpracę;

h)

sporządzanie dla Komisji sprawozdań administracyjnych,
naukowych i innych;

i)

przygotowywanie projektów porządków obrad oraz zwoływanie posiedzeń Komisji oraz jej organów pomocniczych,
w konsultacji z członkami Komisji i po uwzględnieniu ich
wniosków, oraz zapewnienie administracyjnego i technicznego wsparcia dla takich posiedzeń;

j)

zapewnienie publikacji i rozpowszechniania środków
ochrony i zarządzania, które zostały przyjęte przez Komisję
i mają moc obowiązującą, oraz, w miarę możliwości wykonywanie, utrzymywanie i rozpowszechnianie rejestrów
innych stosowanych środków ochrony i zarządzania przyjętych przez członków Komisji, obowiązujących w obszarze
objętym Konwencją;

k)

zapewnienie utrzymania rejestru, w oparciu o, między innymi, informacje dostarczone Komisji zgodnie z załącznikiem
1 do niniejszej Konwencji na temat statków dokonujących
połowów w obszarze objętym Konwencją, jak również okresowego obiegu informacji zawartych w takim rejestrze do
wszystkich członków, oraz, w odpowiedzi na wniosek, indywidualnie do któregokolwiek członka;

l)

pełnienie funkcji prawnego przedstawiciela Komisji;

Artykuł XII
Administracja

1.
Komisja powołuje, zgodnie z przyjętym regulaminem
proceduralnym oraz uwzględniając wszelkie ustanowione w nim
kryteria, dyrektora, którego kompetencje w zakresie objętym
niniejszą Konwencją są ustanowione oraz ogólnie uznawane,
w szczególności w ich naukowych, technicznych i administracyjnych aspektach oraz który jest odpowiedzialny przed Komisją
i może zostać odwołany przez Komisję według jej uznania.
Kadencja dyrektora trwa 4 lata i może być on powoływany wielokrotnie na podstawie decyzji Komisji.

2.

Funkcje dyrektora są następujące:

a)

przygotowywanie planów i programów badawczych dla
Komisji;

b)

przygotowywanie prognoz budżetowych dla Komisji;

c)

udzielanie pozwolenia na wydatkowanie funduszy przeznaczonych na wdrażanie zatwierdzonego programu prac
i budżetu przez Komisję oraz rozliczanie się z tak wykorzystanych funduszy;

d)

e)

powoływanie i odwoływanie pracowników administracyjnych, naukowych, technicznych i innych niezbędnych do
wykonywania funkcji Komisji oraz kierowanie nimi, zgodnie z regulaminem proceduralnym przyjętym przez Komisję;

w odpowiednich przypadkach, dla skutecznego funkcjonowania Komisji, powoływanie Koordynatora Badań Naukowych, zgodnie z ust. 2 lit. d) niniejszego artykułu,
działającego pod nadzorem dyrektora, przydzielającego
Koordynatorowi Badań Naukowych takie funkcje i obowiązki, jakie dyrektor uzna za stosowne;

m) wykonywanie innych funkcji, które są niezbędne do zapewnienia efektywnego i skutecznego działania Komisji oraz
innych funkcji, które mogą mu zostać przydzielone przez
Komisję.

3.
Wypełniając swoje funkcje, dyrektor oraz pracownicy
Komisji nie podejmują działalności, która by w jakikolwiek sposób była niezgodna z ich statusem oraz celem i postanowieniami
niniejszej Konwencji. Nie mogą oni też odnosić korzyści finansowych z działalności takich jak: studia i badania, poszukiwanie,
eksploatacja, przetwarzanie oraz wprowadzenie do obrotu zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją. Podobnie, osoby te
utrzymują w tajemnicy, w okresie zatrudnienia przez Komisję
oraz po tym okresie, wszelkie poufne informacje, które uzyskały
lub do których miały dostęp w trakcie swego zatrudnienia.
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Artykuł XIII

i)

publikowanie lub w inny sposób rozpowszechnianie sprawozdań na temat swoich ustaleń oraz wszelkich innych
sprawozdań, które mieszczą się w zakresie niniejszej Konwencji, jak również danych naukowych, statystycznych
i innych danych odnoszących się do połowów zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją, zapewniając przy tym
poufność zgodnie z postanowieniami art. XXII niniejszej
Konwencji;

j)

wykonywanie wszelkich innych funkcji i zadań, które mogą
być im przydzielone.

Pracownicy naukowi

Pracownicy naukowi prowadzą działalność pod nadzorem dyrektora oraz koordynatora badań naukowych, jeżeli koordynator
taki zostanie powołany zgodnie z art. XII ust. 2 lit. d) i e) niniejszej Konwencji, oraz mają następujące funkcje, przy priorytetowym traktowaniu tuńczyka i gatunków tuńczykopodobnych:

a)

prowadzenie projektów naukowo-badawczych i innej działalności badawczej zatwierdzonej przez Komisję zgodnie
z przyjętymi do tego celu planami pracy;
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Artykuł XIV
Budżet

b)

c)

zapewnienie Komisji, za pośrednictwem dyrektora, doradztwa naukowego i zaleceń tytułem wsparcia na rzecz formułowania środków ochrony i zarządzania oraz innych
odpowiednich spraw, po zasięgnięciu opinii Naukowego
Komitetu Doradczego, z wyjątkiem okoliczności, w których
oczywiste ramy czasowe ograniczyłyby zdolność dyrektora
do zapewnienia Komisji takiego doradztwa lub zaleceń na
czas;

zapewnienie Naukowemu Komitetowi Doradczemu informacji niezbędnych do wykonywania funkcji określonych
w załączniku 4 do niniejszej Konwencji;

d)

zapewnienie Komisji, za pośrednictwem dyrektora, zaleceń
dotyczących badań naukowych tytułem wsparcia funkcji
Komisji zgodnie z art. VII ust. 1 lit. a) niniejszej Konwencji;

e)

gromadzenie i analizowanie informacji odnoszących się do
stanu obecnego i minionego oraz do tendencji wykazywanych przez zasoby rybne objęte niniejszą Konwencją;

1. Komisja przyjmuje corocznie budżet na kolejny rok, zgodnie z art. IX ust. 3 niniejszej Konwencji. Określając wielkość
budżetu, Komisja zwraca należytą uwagę na zasadę efektywności kosztowej.

2. Dyrektor przedkłada Komisji do rozpatrzenia szczegółowy
projekt budżetu rocznego, przedstawiający wydatki, które mają
zostać dokonane ze składek, o których mowa w art. XV ust. 1,
oraz tych, o których mowa w art. XV ust. 3 niniejszej Konwencji.

3.
Komisja prowadzi oddzielną księgowość dla działalności
prowadzonej na mocy niniejszej Konwencji oraz na mocy
AIDCP. W budżecie Komisji wyszczególnia się usługi, które mają
być świadczone na rzecz AIDCP, oraz odpowiadające im szacunkowe koszty. Dyrektor przedstawia na posiedzeniu Stron AIDCP
do zatwierdzenia, przed rokiem, w którym usługi mają być
świadczone, szacunki dotyczące usług oraz ich kosztów odpowiadających zadaniom do wykonania zgodnie z wymienionym
Porozumieniem.

4.
Księgowość Komisji podlega corocznemu, niezależnemu
audytowi finansowemu.
f)

przedstawianie Komisji, za pośrednictwem dyrektora, propozycji standardów gromadzenia, weryfikacji oraz wymiany
i składania w odpowiednim czasie danych w zakresie połowów zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją;

Artykuł XV
Składki

g)

gromadzenie danych statystycznych oraz wszelkiego rodzaju
sprawozdań dotyczących wielkości połowów zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją oraz operacji statków
w obszarze objętym Konwencją, oraz wszelkich innych istotnych informacji dotyczących połowów takich zasobów,
w tym także, w odpowiednich przypadkach, aspektów społecznych i ekonomicznych;

h) badanie i dokonywanie oceny informacji dotyczących metod
i procedur utrzymywania oraz zwiększania zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją;

1. Kwotę składki każdego członka Komisji do budżetu określa
się zgodnie z systemem, który przyjmuje i, w razie potrzeby,
zmienia Komisja zgodnie z art. IX ust. 3 niniejszej Konwencji.
System przyjęty przez Komisję powinien być przejrzysty i sprawiedliwy dla wszystkich członków oraz określony w rozporządzeniach finansowych Komisji.

2.
Składki uzgodnione zgodnie z postanowieniami
ust. 1 niniejszego artykułu powinny umożliwiać działalność
Komisji oraz pokrywać terminowo roczny budżet przyjęty zgodnie z art. XIV ust. 1 niniejszej Konwencji.
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3.
Komisja ustanawia fundusz w celu otrzymywania składek
dobrowolnych na badania oraz ochronę zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją oraz, w odpowiednich przypadkach,
gatunków współżyjących lub zależnych, jak również na ochronę
środowiska morskiego.

16.8.2006
CZĘŚĆ IV

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW KOMISJI

Artykuł XVII
4. Bez uszczerbku dla postanowień art. IX niniejszej Konwencji i z wyjątkiem przypadków, gdy Komisja zdecyduje inaczej,
jeżeli członek Komisji zalega z płatnością składek w kwocie równej lub wyższej od całej sumy składek należnych za okres
poprzedzających dwudziestu czterech (24) miesięcy, członek ten
nie ma prawa udziału w podejmowaniu decyzji w ramach Komisji do momentu wywiązania się ze swoich obowiązków zgodnie
z niniejszym artykułem.

Prawa państw

Żadne postanowienie niniejszej Konwencji nie może być interpretowane w sposób naruszający lub osłabiający suwerenność,
suwerenne prawa lub jurysdykcję sprawowaną przez jakiekolwiek państwo zgodnie z prawem międzynarodowym, ani jego
stanowisko lub poglądy na sprawy odnoszące się do prawa
morza.

5.
Każdy członek Komisji pokrywa swoje własne wydatki
wynikające z obecności na posiedzeniach Komisji oraz jej organów pomocniczych.
Artykuł XVIII
Wdrażanie postanowień, zgodność z nimi oraz
wykonywanie ich przez Strony

Artykuł XVI
Przejrzystość

1.
Komisja wspiera przejrzystość we wdrażaniu niniejszej
Konwencji, w jej procesach decyzyjnych oraz innych działaniach
poprzez, między innymi:

a)

publiczne rozpowszechnianie
informacji;

stosownych

jawnych

oraz

b)

w odpowiednich przypadkach, umożliwianie konsultacji
z organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami sektora
rybołówstwa, oraz ich skutecznego udziału, w szczególności
z flotą połowową oraz innymi zainteresowanymi organami
i osobami.

2. Przedstawicielom podmiotów niebędących Stronami, odpowiednim organizacjom międzyrządowym, w tym także organizacjom zajmującym się środowiskiem naturalnym o uznanym
doświadczeniu w sprawach dotyczących Komisji, oraz sektorowi
tuńczyka któregokolwiek z członków Komisji działających
w obszarze objętym Konwencją, szczególnie flocie poławiającej
tuńczyka, umożliwia się uczestnictwo w posiedzeniach Komisji
i jej organów pomocniczych w charakterze obserwatorów lub
też w innym charakterze, w zależności od tego, co jest odpowiednie, zgodnie z zasadami i kryteriami ustanowionymi
w załączniku 2 do niniejszej Konwencji, jak również innymi zasadami i kryteriami, które Komisja może przyjąć. Uczestnicy ci uzyskują we właściwym czasie dostęp do odpowiednich informacji,
z zastrzeżeniem regulaminu proceduralnego i poufności w odniesieniu do dostępu do takich informacji, który Komisja może
przyjąć.

1. Każda Strona podejmuje środki niezbędne do zapewnienia
wdrażania niniejszej Konwencji oraz wszelkich środków ochrony
i zarządzania przyjętych zgodnie z nią i wszelkich środków zgodności z niniejszą Konwencją oraz z tymi środkami, w tym także
przyjęcia niezbędnych przepisów ustawowych i wykonawczych.

2.
Każda Strona przedstawia Komisji wszystkie informacje,
które mogą być wymagane do osiągnięcia celu niniejszej Konwencji, w tym także informacje statystyczne i biologiczne oraz
informacje dotyczące swojej działalności w zakresie połowów
w obszarze objętym Konwencją, oraz przedstawia Komisji informacje dotyczące działań podejmowanych w celu wdrożenia środków przyjętych zgodnie z niniejszą Konwencją, na prośbę
Komisji oraz w odpowiednich przypadkach, z zastrzeżeniem
postanowień art. XXII niniejszej Konwencji oraz zgodnie z regulaminem proceduralnym, który ma zostać opracowany i przyjęty przez Komisję.

3.
Każda Strona powinna niezwłocznie, za pośrednictwem
dyrektora, poinformować Komitet ds. Przeglądu Wdrażania Środków Przyjętych przez Komisję ustanowiony zgodnie
z art. X niniejszej Konwencji o:

a)

przepisach prawnych i administracyjnych, w tym także tych
przepisach dotyczących naruszeń i sankcji, mających zastosowanie do zgodności ze środkami ochrony i zarządzania
przyjętymi przez Komisję;

b)

działaniach podjętych w celu zapewnienia zgodności ze
środkami ochrony i zarządzania przyjętymi przez Komisję,
w tym także, w odpowiednich przypadkach, analizie indywidualnych przypadków oraz podjętej ostatecznej decyzji.
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Każda Strona:

a)

udziela pozwolenia na użycie i ujawnienie, z zastrzeżeniem
wszelkich mających zastosowanie zasad poufności, stosownych informacji rejestrowanych przez wewnętrznych obserwatorów Komisji lub narodowego programu;

b)

zapewnia, aby armatorzy lub kapitanowie statków umożliwili Komisji, zgodnie z regulaminem proceduralnym przyjętym przez Komisję w tym względzie, gromadzenie i analizę
informacji niezbędnych do wykonywania funkcji Komitetu
ds. Przeglądu Wdrażania Środków Przyjętych przez Komisję;

c)

dostarcza Komisji co sześć miesięcy sprawozdanie na temat
działalności swoich statków poławiających tuńczyka oraz
wszelkie inne informacje niezbędne do pracy Komitetu ds.
Przeglądu Wdrażania Środków Przyjętych przez Komisję.

5.
Każda Strona podejmuje środki w celu zapewnienia, aby
statki działające na wodach pod jej krajową jurysdykcją stosowały się do niniejszej Konwencji oraz środków przyjętych zgodnie z tą Konwencją.

6.
Każda Strona, w przypadku gdy ma uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, iż statek pływający pod banderą innego
państwa, zaangażował się w jakąkolwiek działalność, która podważa skuteczność środków ochrony i zarządzania przyjętych dla
obszaru objętego Konwencją, zwraca na to uwagę danemu państwu bandery oraz może, w uzasadnionych przypadkach, zwrócić na to uwagę Komisji. Dana Strona dostarcza państwu bandery
dowodów na poparcie tego oraz może dostarczyć Komisji streszczenia takich dowodów. Komisja nie może rozpowszechniać
takich informacji do czasu, gdy państwo bandery będzie miało
możliwość ustosunkowania się, w rozsądnych ramach czasowych, do zarzutu i dowodów przedstawionych do rozważenia
przez nie lub też złożenia sprzeciwu, w zależności od przypadku.

7.
Każda Strona, na wniosek Komisji lub też każdej innej
Strony, po dostarczeniu jej odpowiednich informacji, iż statek
pod jej jurysdykcją przeprowadził działania, które naruszają
środki przyjęte zgodnie z niniejszą Konwencją, przeprowadza
dogłębne dochodzenie oraz, w odpowiednich przypadkach,
postępuje zgodnie ze swoim prawem krajowym i informuje jak
najszybciej Komisję oraz, w przypadkach mających zastosowanie, drugą Stronę o wynikach jej dochodzeń oraz podjętych
działaniach.

8.
Każda Strona stosuje, zgodnie z prawem krajowym oraz
w sposób spójny z prawem międzynarodowym, wystarczająco
poważne sankcje mające na celu zapewnienie skutecznego przestrzegania postanowień niniejszej Konwencji oraz środków przyjętych zgodnie z niniejszą Konwencją oraz pozbawienie
przestępców korzyści czerpanych z bezprawnych działań, w tym
także, w odpowiednich przypadkach, odmowę przyznania,
zawieszenie lub cofnięcie pozwolenia na dokonywanie połowów.
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9.
Strony, których wybrzeża graniczą z obszarem objętym
Konwencją lub których statki dokonują połowów zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją, lub na terytorium których
dokonywany jest wyładunek i przetwarzanie połowu, podejmują
współpracę w celu zapewnienia zgodności z niniejszą Konwencją oraz w celu zapewnienia stosowania środków ochrony
i zarządzania przyjętych przez Komisję, w tym także, w odpowiednich przypadkach, poprzez przyjęcie środków i systemów
współpracy.

10.
Jeżeli Komisja określi, iż statki dokonujące połowów
w obszarze objętym Konwencją zaangażowały się w działalność,
która podważa skuteczność środków ochrony i zarządzania przyjętych przez Komisję lub też w inny sposób je narusza, Strony
mogą podjąć działania, kierując się zaleceniami przyjętymi przez
Komisję oraz zgodnie z niniejszą Konwencją i prawem międzynarodowym, w celu powstrzymania takiej działalności statków
do czasu, kiedy właściwe działania zostaną podjęte przez państwo bandery, aby zapewnić, iż statki takie nie będą kontynuowały takiej działalności.

Artykuł XIX
Wdrażanie postanowień, zgodność z nimi oraz
wykonywanie ich przez podmioty dokonujące połowów

Artykuł XVIII niniejszej Konwencji stosuje się, mutatis mutandis,
do podmiotów dokonujących połowów, będących członkami
Komisji.

Artykuł XX
Obowiązki państw bandery

1.
Każda Strona, zgodnie z prawem międzynarodowym,
podejmuje takie środki, które mogą okazać się niezbędne dla
zapewnienia, aby statki pływające pod jej banderą stosowały się
do postanowień niniejszej Konwencji oraz środków ochrony
i zarządzania przyjętych zgodnie z tą Konwencją oraz aby statki
takie nie angażowały się w żadną działalność, która podważa
skuteczność takich środków.

2. Żadna Strona nie pozwoli, aby jakikolwiek statek uprawniony do pływania pod jej banderą był użyty do dokonywania
połowów zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją, chyba
że odpowiedni organ lub organy tej Strony udzieliły mu pozwolenia. Strona udziela pozwolenia na użycie statków pływających
pod jej banderą na dokonywanie połowów w obszarze objętym
Konwencją tylko w tych przypadkach, w których ma możliwość
skutecznego wykonywania swoich obowiązków w odniesieniu
do takich statków na mocy niniejszej Konwencji.
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3. Poza obowiązkami na mocy ust. 1 i 2 niniejszego artykułu,
każda Strona podejmuje takie środki, które mogą być niezbędne
dla zapewnienia, aby statki pływające pod jej banderą nie dokonywały połowów w obszarach znajdujących się pod władzą lub
krajową jurysdykcją jakiegokolwiek innego państwa w obszarze
objętym Konwencją bez odpowiedniej licencji, zezwolenia lub
pozwolenia wydanego przez właściwe organy tego państwa.

Artykuł XXI
Obowiązki podmiotów dokonujących połowów
Artykuł XX niniejszej Konwencji stosuje się, mutatis mutandis, do
podmiotów dokonujących połowów, będących członkami
Komisji.
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Artykuł XXIV

Współpraca z innymi organizacjami lub porozumieniami

1. Komisja podejmuje współpracę z subregionalnymi, regionalnymi i światowymi organizacjami i porozumieniami rybołówstwa oraz, w odpowiednich przypadkach, ustanawia odpowiednie
porozumienia instytucjonalne, takie jak komitety konsultacyjne,
w uzgodnieniu z takimi organizacjami i porozumieniami, mając
na celu wspieranie osiągnięcia celu Konwencji, pozyskiwanie najlepszych z dostępnych informacji naukowych oraz unikanie
powielania prac.

2.
Komisja, w uzgodnieniu z odpowiednimi organizacjami
i porozumieniami, przyjmuje zasady działania dla porozumień
instytucjonalnych ustanowionych zgodnie z ust. 1 niniejszego
artykułu.

CZĘŚĆ V
POUFNOŚĆ

Artykuł XXII
Poufność
1.
Komisja ustanawia zasady zachowania poufności dla
wszystkich organów i osób mających dostęp do informacji zgodnie z niniejszą Konwencją.

3. W przypadku gdy obszar objęty Konwencją pokrywa się
częściowo z obszarem znajdującym się pod kontrolą innej organizacji zarządzania rybołówstwem, Komisja współpracuje z tą
organizacją w celu zapewnienia, aby cel niniejszej Konwencji
został osiągnięty. W tym celu, poprzez konsultacje lub inne porozumienia, Komisja podejmuje starania, aby uzgodnić z tą organizacją odpowiednie środki, które mają zostać podjęte, takie jak
zapewnienie harmonizacji i zgodności środków ochrony i zarządzania przyjętych przez Komisję oraz tą organizację lub zdecydowanie, że Komisja lub ta organizacja, w zależności od
przypadku, będzie unikać podejmowania środków w odniesieniu do gatunków w tym obszarze, które są regulowane przez
drugą stronę.

2.
Nie naruszając jakichkolwiek zasad zachowania poufności,
jakie mogą zostać przyjęte zgodnie z ust. 1, każda osoba mająca
dostęp do takich poufnych informacji, może je ujawniać
w ramach postępowania sądowego lub administracyjnego, na
wniosek danego właściwego organu.

4.
Postanowienia ust. 3 niniejszego artykułu są stosowane,
w odpowiednich przypadkach, do kwestii zasobów rybnych,
które migrują przez obszary należące do kompetencji Komisji
oraz innej organizacji lub innych organizacji czy też porozumień.

CZĘŚĆ VI

CZĘŚĆ VII

WSPÓŁPRACA

Artykuł XXIII
Współpraca oraz pomoc
1.
Komisja dąży do przyjęcia środków odnoszących się do
pomocy technicznej, transferu technologii, szkolenia oraz innych
form współpracy, wspierania krajów rozwijających się, będących
członkami Komisji, w wypełnieniu ich zobowiązań na mocy
niniejszej Konwencji, jak również umocnienia ich zdolności do
rozwijania rybołówstwa pod ich odpowiednimi krajowymi jurysdykcjami oraz uczestniczenia w rybołówstwie na pełnym morzu
w zrównoważony sposób.
2.
Członkowie Komisji umożliwiają i wspierają współpracę,
szczególnie finansową i techniczną, oraz transfer technologii,
które mogą okazać się niezbędne dla skutecznego wykonania
ust. 1 niniejszego artykułu.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Artykuł XXV
Rozstrzyganie sporów

1.
Członkowie Komisji współpracują w celu zapobiegania
sporom. Każdy członek może zasięgnąć opinii jednego lub więcej członków na temat jakiegokolwiek sporu odnoszącego się do
interpretacji lub stosowania postanowień niniejszej Konwencji
w celu osiągnięcia rozstrzygnięcia zadawalającego wszystkich
zainteresowanych w możliwie jak najszybszym terminie.

2. Jeżeli spór nie znajdzie, w rozsądnym terminie, rozwiązania na drodze takich konsultacji, odnośne Strony możliwie najszybciej konsultują się, w celu rozstrzygnięcia sporu wszelkimi
środkami pokojowymi, na które mogą się zdecydować, zgodnie
z prawem międzynarodowym.
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3.
W przypadku gdy dwóch lub więcej członków Komisji
uzgodni, iż spór ma charakter techniczny i nie są w stanie rozstrzygnąć tego sporu między sobą, mogą skierować sprawę, za
obopólną zgodą, do panelu ekspertów utworzonego ad hoc
w ramach Komisji, którego rozstrzygnięcia posiadają charakter
niewiążący, zgodnie z procedurami przyjętymi do tego celu przez
Komisję. Panel przeprowadza rozmowy z zainteresowanymi
członkami oraz podejmuje wysiłki na rzecz sprawnego rozstrzygnięcia sporu bez konieczności odwołania się do wiążących procedur rozstrzygania sporów.

c)
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państwa i regionalne organizacje integracji gospodarczej,
które nie są Stronami Konwencji z 1949 r. oraz których
statki dokonywały połowów zasobów rybnych objętych
niniejszą Konwencją w jakimkolwiek czasie w trakcie czteroletniego okresu poprzedzającego przyjęcie niniejszej Konwencji, jak również które uczestniczyły w negocjowaniu
niniejszej Konwencji;

oraz

CZĘŚĆ VIII
PODMIOTY NIEBĘDĄCE CZŁONKAMI

d)

Artykuł XXVI
Podmioty niebędące członkami
1.
Komisja oraz jej członkowie zachęcają wszystkie państwa
i regionalne organizacje integracji gospodarczej, o których mowa
w art. XXVII niniejszej Konwencji, oraz, w odpowiednich przypadkach, podmioty dokonujące połowów, o których mowa
w art. XXVIII niniejszej Konwencji, które nie są członkami Komisji, do tego, aby zostali członkami lub też aby przyjęli przepisy
ustawowe i wykonawcze spójne z niniejszą Konwencją.
2.
Członkowie Komisji wymieniają się informacjami, bezpośrednio lub za pośrednictwem Komisji, w odniesieniu do działalności statków należących do podmiotów niebędących członkami,
które podważają skuteczność niniejszej Konwencji.

inne państwa, które nie są Stronami Konwencji z 1949 r.
oraz których statki dokonywały połowów zasobów rybnych
objętych niniejszą Konwencją w jakimkolwiek czasie w trakcie czteroletniego okresu poprzedzającego przyjęcie niniejszej Konwencji, po przeprowadzeniu konsultacji ze Stronami
Konwencji z 1949 r.

2. W odniesieniu do regionalnych organizacji integracji gospodarczej, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, żadne
państwo członkowskie takich organizacji nie może podpisać
niniejszej Konwencji, chyba że reprezentuje ono terytorium,
które leży poza zasięgiem terytorialnym traktatu ustanawiającego
tą organizację oraz pod warunkiem, że uczestnictwo takiego państwa członkowskiego będzie ograniczone do reprezentowania
jedynie interesów tego terytorium.

Artykuł XXVIII
3.
Komisja oraz jej członkowie współpracują, w zgodzie
z niniejszą Konwencją oraz prawem międzynarodowym, w celu
niedopuszczenia, by statki pływające pod banderami państw niebędących Stronami prowadziły działania zmniejszające skuteczność niniejszej Konwencji. W tym celu członkowie, między
innymi, zwracają uwagę podmiotom niebędącym członkami na
tego rodzaju działania ich statków.

CZĘŚĆ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł XXVII

Podmioty dokonujące połowów

1. Każdy podmiot dokonujący połowów, którego statki dokonywały połowów zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją w jakimkolwiek czasie w trakcie czteroletniego okresu
poprzedzającego przyjęcie niniejszej Konwencji, może wyrazić
swoje pełne zobowiązanie do przestrzegania warunków niniejszej Konwencji oraz stosowania się do wszelkich środków
ochrony i zarządzania przyjętych zgodnie z niniejszą Konwencją poprzez:

a)

Podpis
1.
Niniejsza Konwencja otwarta jest do podpisu w Waszyngtonie w okresie od dnia 14 listopada 2003 r. do dnia 31 grudnia
2004 r. przez:

podpisanie, w okresie, o którym mowa w art. XXVII
ust. 1 niniejszej Konwencji, instrumentu sporządzonego
w tym celu zgodnie z rezolucją, która ma zostać przyjęta
przez Komisję na mocy Konwencji z 1949 r.;

lub
a)

Strony Konwencji z 1949 r.;

b)

Państwa niebędące Stroną Konwencji z 1949 r., których
wybrzeże graniczy z obszarem objętym Konwencją;
oraz

b)

w wyżej wymienionym okresie lub po nim, złożenie u depozytariusza pisemnego powiadomienia zgodnie z rezolucją,
która ma zostać przyjęta przez Komisję na mocy Konwencji
z 1949 r. Depozytariusz niezwłocznie dostarcza kopię tego
powiadomienia wszystkim sygnatariuszom i Stronom.
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2.
Zobowiązanie wyrażone zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu nabiera mocy z datą, o której mowa w art. XXXI
ust. 1 niniejszej Konwencji lub z datą pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, jeżeli jest ona
późniejsza.
3.
Każdy podmiot dokonujący połowów, o którym mowa
powyżej, może wyrazić swoje pełne zobowiązanie do przestrzegania warunków niniejszej Konwencji, ewentualnie zmienionej
zgodnie z art. xxxiV lub art. xxxv niniejszej Konwencji, poprzez
dostarczenie pisemnego powiadomienia sporządzonego w tym
celu depozytariuszowi zgodnie z rezolucją, o której mowa
w ust. 1 niniejszego artykułu.
4.
Zobowiązanie wyrażone zgodnie z ust. 3 niniejszego artykułu nabiera mocy z datami, o których mowa w art. XXXIV
ust. 3 i art. XXXV ust. 4 niniejszej Konwencji, lub z datą pisemnego powiadomienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego artykułu, jeżeli jest ona późniejsza.
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2. Po dacie wejścia w życie niniejszej Konwencji, w odniesieniu do każdego państwa lub regionalnej organizacji integracji
gospodarczej, które lub która spełnia wymogi art. XXVII lub
art. XXX, niniejsza Konwencja wchodzi w życie dla wyżej wymienionego państwa lub regionalnej organizacji integracji gospodarczej trzydziestego (30) dnia po złożeniu jej dokumentu
ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia.

3.
Wraz z wejściem w życie niniejszej Konwencji niniejsza
Konwencja ma moc nadrzędną, zarówno pomiędzy Stronami
niniejszej Konwencji, jak i Konwencji z 1949 r., w stosunku do
Konwencji z 1949 r.

4.
Wraz z wejściem w życie niniejszej Konwencji środki
ochrony i zarządzania oraz inne porozumienia przyjęte przez
Komisję na mocy Konwencji z 1949 r. pozostają w mocy do
czasu ich wygaśnięcia, odwołania decyzją Komisji lub zastąpienia innymi środkami lub porozumieniami przyjętymi zgodnie
z niniejszą Konwencją.

Artykuł XXIX
Ratyfikacja, przyjęcie lub zatwierdzenie
Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu przez sygnatariuszy zgodnie z ich krajowymi przepisami
i procedurami.

Artykuł XXX
Przystąpienie
Niniejsza Konwencja pozostaje otwarta dla przystąpienia jakiegokolwiek państwa lub jakiejkolwiek regionalnej organizacji integracji gospodarczej:
a)

które/która spełnia wymogi art. XXVII niniejszej Konwencji;

5. Wraz z wejściem w życie niniejszej Konwencji Stronę Konwencji z 1949 r., która jeszcze nie wyraziła zgody na to, aby być
związaną niniejszą Konwencją, uznaje się za pozostającą członkiem Komisji, chyba że Strona taka zdecyduje się nie pozostawać członkiem Komisji, powiadamiając o tym depozytariusza na
piśmie przed wejściem w życie niniejszej Konwencji.

6. Wraz z wejściem w życie niniejszej Konwencji dla wszystkich Stron Konwencji z 1949 r. Konwencję z 1949 r. uznaje się
za wygasłą zgodnie z właściwymi przepisami prawa międzynarodowego, które są zawarte w art. 59 Konwencji wiedeńskiej
o prawie traktatów.

Artykuł XXXII
Tymczasowe stosowanie

lub
b)

którego/której statki dokonują połowów zasobów rybnych
objętych niniejszą Konwencją, po zasięgnięciu opinii Stron;
lub

c)

które/którą w inny sposób zaprasza się do przystąpienia na
podstawie decyzji Stron.

Artykuł XXXI
Wejście w życie
1.
Niniejsza Konwencja wchodzi w życie piętnaście (15) miesięcy po złożeniu u depozytariusza siódmego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia, zatwierdzenia lub przystąpienia przez
Strony Konwencji z 1949 r., które były Stronami tej Konwencji
w dniu udostępnienia niniejszej Konwencji do podpisu.

1. Zgodnie z własnymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, państwo lub regionalna organizacja integracji gospodarczej, które lub która spełnia wymogi art. XXVII lub art. XXX
niniejszej Konwencji, może stosować niniejszą Konwencję tymczasowo, powiadamiając o tym depozytariusza na piśmie. Tymczasowe stosowanie rozpoczyna się z datą wejścia w życie
niniejszej Konwencji lub z datą otrzymania takiego powiadomienia przez depozytariusza, w zależności od tego, która z tych dat
jest późniejsza.

2. Tymczasowe stosowanie niniejszej Konwencji przez państwo lub regionalną organizację integracji gospodarczej, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, kończy się
w momencie wejścia w życie niniejszej Konwencji w stosunku
do tego państwa lub tej regionalnej organizacji integracji gospodarczej, lub też wraz z pisemnym powiadomieniem przekazanym depozytariuszowi przez to państwo lub tę regionalną
organizację integracji gospodarczej o ich zamiarze odstąpienia
od tymczasowego stosowania niniejszej Konwencji.
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Do niniejszej Konwencji nie można wnosić żadnych zastrzeżeń.

2. Każdy członek Komisji może wnieść zmianę do Załącznika
do niniejszej Konwencji poprzez dostarczenie dyrektorowi tekstu proponowanej zmiany przynajmniej na sześćdziesiąt (60) dni
przed posiedzeniem Komisji. Dyrektor dostarcza niezwłocznie
kopię tego tekstu wszystkim pozostałym członkom.

Artykuł XXXIV

3.
Zmiany do Załączników przyjmuje się zgodnie z art. IX
ust. 2 niniejszej Konwencji.

Artykuł XXXIII
Zastrzeżenia

Zmiany
1.
Każdy członek Komisji może zaproponować zmianę do
niniejszej Konwencji poprzez dostarczenie dyrektorowi tekstu
proponowanej zmiany przynajmniej na sześćdziesiąt (60) dni
przed posiedzeniem Komisji. Dyrektor dostarcza niezwłocznie
kopię tego tekstu wszystkim pozostałym członkom.
2.
Zmiany do Konwencji przyjmuje się zgodnie z art. IX
ust. 2 niniejszej Konwencji.
3. Zmiany do niniejszej Konwencji wchodzą w życie dziewięćdziesiąt (90) dni po złożeniu przez wszystkie Strony Konwencji
w czasie, kiedy zmiany były zatwierdzane, swoich dokumentów
ratyfikacyjnych, przyjęcia lub zatwierdzenia takich zmian
u depozytariusza.
4. Państwa lub regionalne organizacje integracji gospodarczej,
które stają się Stronami niniejszej Konwencji po wejściu w życie
zmian do niniejszej Konwencji lub jej Załączników, uznaje się
za Stronę Konwencji w zmienionej wersji.
Artykuł XXXV
Załączniki
1.
Załączniki do niniejszej Konwencji stanowią jej integralną
część, chyba że wyraźnie postanowiono inaczej, a odniesienie do
niniejszej Konwencji zawiera odniesienie do jej Załączników.

4. O ile strony nie uzgodnią inaczej, zmiany do Załącznika
dla wszystkich członków Komisji wchodzą w życie dziewięćdziesiąt (90) dni po ich przyjęciu zgodnie z ust. 3 niniejszego
artykułu.
Artykuł XXXVI
Wypowiedzenie
1.
Każda Strona może wypowiedzieć niniejszą Konwencję
w dowolnym momencie po upływie dwunastu (12) miesięcy od
daty, z którą niniejsza Konwencja weszła w życie w odniesieniu
do tej Strony, poprzez złożenie u depozytariusza pisemnego
powiadomienia o wypowiedzeniu. Depozytariusz powiadamia
pozostałe Strony o wypowiedzeniu w terminie trzydziestu (30)
dni od otrzymania tego powiadomienia. Wypowiedzenie nabiera
mocy sześć (6) miesięcy od daty otrzymania takiego wypowiedzenia przez depozytariusza.
2. Niniejszy artykuł stosuje się, mutatis mutandis, do wszelkich
podmiotów dokonujących połowów w odniesieniu do ich zobowiązania na mocy art. XXVIII niniejszej Konwencji.
Artykuł XXXVII
Depozytariusz
Teksty oryginalne niniejszej Konwencji zostają złożone rządowi
Stanów Zjednoczonych Ameryki, który przesyła uwierzytelnione
kopie niniejszej Konwencji jej sygnatariuszom i jej Stronom oraz
Sekretarzowi Generalnemu Organizacji Narodów Zjednoczonych
w celu rejestracji i publikacji, zgodnie z art. 102 Karty Narodów
Zjednoczonych.

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani, należycie umocowani przez swoje odnośne rządy, podpi-

sali niniejszą Konwencję.

SPORZĄDZONO w Waszyngtonie, dnia 14 listopada 2003 roku w językach angielskim, hiszpań-

skim i francuskim, przy czym wszystkie trzy teksty są na równi autentyczne.
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ZAŁĄCZNIK 1
Wytyczne i kryteria ustanawiania rejestrów statków

1.

Stosując art. XII ust. 2 lit. k) niniejszej Konwencji, każda Strona prowadzi rejestr statków uprawnionych do pływania
pod jej banderą i posiadających pozwolenie na dokonywanie połowów zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją w obszarze objętym Konwencją oraz zapewnia, aby w rejestrze były wpisane następujące dane dla wszystkich
takich statków:
a)

nazwa statku, numer rejestracyjny, poprzednie nazwy (jeżeli są znane) oraz port rejestracji;

b)

zdjęcie statku pokazujące jego numer rejestracyjny;

c)

nazwa i adres armatora lub armatorów;

d)

nazwa i adres operatora(-ów) lub administratora(-ów), jeżeli tacy są;

e)

poprzednia bandera (jeżeli jest znana i jeżeli taka była);

f)

międzynarodowy radiowy sygnał wywoławczy (jeżeli taki jest);

g)

miejsce i data budowy;

h)

rodzaj statku;

i)

rodzaj metod połowowych;

j)

długość, szerokość i wysokość konstrukcyjna;

k)

pojemność brutto;

l)

moc głównego silnika lub silników;

m) charakter pozwolenia na dokonywanie połowów udzielonego przez państwo bandery;
n)

rodzaj zamrażalni, objętość zamrażalni oraz liczba i objętość ładowni na ryby.

2.

Komisja może zdecydować o zwolnieniu statków z wymogów ust. 1 niniejszego załącznika z powodu ich długości
lub innej cechy charakterystycznej.

3.

Każda Strona dostarcza dyrektorowi, zgodnie z procedurami ustanowionymi przez Komisję, dane, o których mowa
w ust. 1 niniejszego załącznika, oraz powiadamia dyrektora bezzwłocznie o jakichkolwiek zmianach w takich danych.

4.

Każda Strona informuje również dyrektora bezzwłocznie o:
a)

jakichkolwiek dodanych wpisach w rejestrze;

b)

usuniętych wpisach z rejestru z powodu:
i)

dobrowolnej rezygnacji lub nieodnowienia pozwolenia na dokonywanie połowów przez armatora lub operatora statku;

ii)

cofnięcia pozwolenia na dokonywanie połowów wydanego dla statku zgodnie z art. XX ust. 2 niniejszej
Konwencji;

iii)

faktu, iż statek nie jest już uprawniony do pływania pod jej banderą;
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iv)

złomowania, wycofania z eksploatacji lub utraty statku;
oraz

v)

z jakiegokolwiek innego powodu;

określając, które z wyżej wymienionych powodów mają zastosowanie.
5.

Niniejszy załącznik stosuje się, mutatis mutandis, do dokonujących połowów podmiotów będących członkami Komisji.
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ZAŁĄCZNIK 2
Zasady i kryteria udziału obserwatorów w posiedzeniach Komisji

1.

Dyrektor zaprasza na posiedzenia Komisji zwoływane zgodnie z art. VIII niniejszej Konwencji organizacje międzyrządowe, których działalność odnosi się do realizacji niniejszej Konwencji, jak również podmioty niebędące Stronami, które są zainteresowane ochroną i zrównoważonym korzystaniem z zasobów rybnych objętych niniejszą
Konwencją i które zwrócą się z takim wnioskiem.

2.

Organizacje pozarządowe (NGO), o których mowa w art. XVI ust. 2 niniejszej Konwencji, kwalifikują się do udziału
w charakterze obserwatorów we wszystkich posiedzeniach Komisji oraz jej organów pomocniczych zwoływanych
zgodnie z art. VIII niniejszej Konwencji, z wyjątkiem posiedzeń w ramach sesji mających charakter wykonawczy lub
posiedzeń szefów delegacji.

3.

Każda organizacja pozarządowa pragnąca uczestniczyć w charakterze obserwatora w posiedzeniu Komisji zgłasza
dyrektorowi swój wniosek o pozwolenie na udział przynajmniej z pięćdziesięciodniowym (50) wyprzedzeniem. Dyrektor przekazuje członkom Komisji nazwy takich organizacji pozarządowych wraz z informacjami określonymi
w ust. 6 niniejszego załącznika na przynajmniej czterdzieści pięć (45) dni przed rozpoczęciem posiedzenia.

4.

Jeżeli posiedzenie Komisji zostaje zwołane w okresie krótszym niż pięćdziesiąt (50) dni po otrzymaniu zawiadomienia, dyrektor ma większą swobodę, jeżeli chodzi o ramy czasowe ustanowione w ust. 3 niniejszego załącznika.

5.

Każda organizacja pozarządowa pragnąca uczestniczyć w posiedzeniach Komisji oraz jej organów pomocniczych
może to również robić w trybie rocznym, z zastrzeżeniem ust. 7 niniejszego załącznika.

6.

Wnioski o pozwolenie na udział, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 niniejszego załącznika powinny zawierać nazwę
i siedziby biur danej organizacji pozarządowej oraz opis jej misji oraz tego, w jaki sposób jej misja i działalność
odnoszą się do pracy Komisji. Informacje takie podlegają uaktualnianiu w razie konieczności.

7.

Każda organizacja pozarządowa pragnąca uczestniczyć w charakterze obserwatora w posiedzeniu Komisji może to
uczynić, chyba że sprzeciwi się temu przynajmniej jedna trzecia członków Komisji z powodu przedstawionego na
piśmie.

8.

Wszystkim obserwatorom dopuszczonym do udziału w posiedzeniu Komisji wysyła się lub w inny sposób dostarcza
tę samą dokumentację, która jest ogólnie dostępna członkom Komisji, z wyjątkiem dokumentacji zawierającej poufne
dane handlowe.

9.

Każdy obserwator dopuszczony do udziału w posiedzeniu może:
a)

uczestniczyć w posiedzeniach, zgodnie z ust. 2 niniejszego załącznika, ale nie może głosować;

b)

składać ustne deklaracje podczas posiedzeń na zaproszenie przewodniczącego;

c)

rozprowadzać dokumenty podczas posiedzeń za zgodą przewodniczącego;
oraz

d)

uczestniczyć w innych właściwych działaniach, za zgodą przewodniczącego.

10. Dyrektor może wymagać od podmiotów niebędących Stroną i obserwatorów z organizacji pozarządowych wniesienia opłat w rozsądnej wysokości oraz pokrycia kosztów z tytułu ich uczestnictwa.
11. Wszyscy obserwatorzy dopuszczeni do udziału w posiedzeniu Komisji powinni przestrzegać tych samych zasad i procedur, jakie stosuje się do innych uczestników posiedzenia.
12. Każda organizacja pozarządowa, która nie stosuje się do wymogów ust. 11 niniejszego załącznika, podlega wykluczeniu z dalszego udziału w posiedzeniach, chyba że Komisja zdecyduje inaczej.
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ZAŁĄCZNIK 3
Komitet ds. Przeglądu Wdrażania Środków Przyjętych przez Komisję

Funkcje Komitetu ds. Przeglądu Wdrażania Środków Przyjętych przez Komisję ustanowionego na mocy art. X niniejszej
Konwencji są następujące:
a)

dokonywanie przeglądu i monitorowanie zgodności ze środkami ochrony i zarządzania przyjętymi przez Komisję,
jak również środkami współpracy, o których mowa w art. XVIII ust. 9 niniejszej Konwencji;

b)

analiza informacji według bandery lub, jeżeli informacje według bandery nie obejmują odpowiedniego przypadku,
według statku oraz wszelkich innych informacji niezbędnych do wykonywania swoich funkcji;

c)

przekazywanie Komisji informacji, technicznego doradztwa i zaleceń w odniesieniu do wdrażania środków ochrony
i zarządzania oraz zgodności z tymi środkami;

d)

zalecanie Komisji sposobów wspierania zgodności między środkami zarządzania rybołówstwem stosowanymi przez
członków Komisji;

e)

zalecanie Komisji sposobów wspierania skutecznego wykonania art. XVIII ust. 10 niniejszej Konwencji;

f)

w porozumieniu z Naukowym Komitetem Doradczym, zalecanie Komisji priorytetów i celów programu zbierania
i monitorowania danych ustanowionego w art. VII ust. 1 lit. i) niniejszej Konwencji oraz dokonywanie ocen i szacunków wyników tegoż programu;

g)

wykonywanie innych funkcji, przydzielanych przez Komisję.
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ZAŁĄCZNIK 4
Naukowy Komitet Doradczy

Funkcje Naukowego Komitetu Doradczego ustanowionego na mocy art. XI niniejszej Konwencji są następujące:
a)

dokonywanie przeglądów planów, wniosków i programów badawczych Komisji oraz zapewnianie Komisji stosownego doradztwa;

b)

dokonywanie przeglądów wszelkich istotnych ocen, analiz, badań lub prac, jak również zaleceń przygotowanych dla
Komisji przez jej pracowników naukowych przed rozpatrzeniem takich zaleceń przez Komisję oraz przekazywanie
Komisji dodatkowych informacji, doradztwa i uwag, w uzasadnionych przypadkach, w tych sprawach;

c)

zalecanie Komisji szczegółowych kwestii i zagadnień, którymi powinni się zająć pracownicy naukowi w ramach ich
przyszłej pracy;

d)

zalecanie, w porozumieniu z Komitetem ds. Przeglądu Wdrażania Środków Przyjętych przez Komisję, Komisji priorytetów i celów programu gromadzenia i monitorowania danych ustanowionego w art. VII ust. 1 lit. i) niniejszej
Konwencji oraz dokonywanie ocen i oszacowanie wyników tego programu;

e)

pomoc Komisji i dyrektorowi w poszukiwaniu źródeł finansowania w celu prowadzenia badań, które mają zostać
podjęte na mocy niniejszej Konwencji;

f)

rozwijanie i wspieranie współpracy między członkami Komisji i wśród członków w ramach instytucji badawczych,
w celu poszerzania wiedzy i zrozumienia na temat zasobów rybnych objętych niniejszą Konwencją;

g)

wspieranie i ułatwianie, w odpowiednich przypadkach, współpracy Komisji z innymi krajowymi i międzynarodowymi, publicznymi lub prywatnymi, organizacjami mającymi podobne cele;

h)

badanie jakichkolwiek spraw kierowanych do Komitetu przez Komisję;

i)

wykonywanie innych funkcji i zadań, o które może się do niego zwrócić Komisja lub które może mu przydzielić.
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