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(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

FÖRORDNINGAR
RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 31/2008
av den 15 november 2007
om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken
Madagaskar
EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 37 jämförd med artikel 300.2
och 300.3 första stycket,

Texten till avtalet åtföljer denna förordning (1).

Artikel 2
De fiskemöjligheter som fastställs i protokollet till avtalet ska
fördelas mellan medlemsstaterna enligt följande:

med beaktande av kommissionens förslag,
Fiskekategori

med beaktande av Europaparlamentets yttrande, och

Tonfiskfiske

Fartygstyp

Notfartyg för tonfiskfiske, med frysanläggning:

av följande skäl:
Tonfiskfiske
(1)

Gemenskapen och Republiken Madagaskar har förhandlat
fram och paraferat ett partnerskapsavtal om fiske som
ger gemenskapens fiskare möjligheter att fiska i vatten
över vilka Republiken Madagaskar utövar suveräna
rättigheter.

(2)

Det ligger i gemenskapens intresse att godkänna detta
avtal.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa hur fiskemöjligheterna ska
fördelas mellan medlemsstaterna.

Tonfiskfartyg för fiske
med ytlångrev på mer
än 100 GT

Medlemsstat

Licens eller kvot

Spanien

23

Frankrike

19

Italien

1

Spanien

25

Frankrike

13

Portugal

7

Förenade
kungariket

5

Tonfiskfiske

Tonfiskfartyg för fiske
med ytlångrev på 100
GT eller mindre

Frankrike

26

Demersalt
fiske

Experimentellt fiske i
vetenskapligt syfte med
spön eller förankrade
backor/långrevar

Frankrike

5

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen
och Republiken Madagaskar godkänns härmed på gemenskapens vägnar.

Om licensansökningarna från dessa medlemsstater inte uttömmer de fiskemöjligheter som fastställs i protokollet, får kommissionen beakta licensansökningar från alla övriga medlemsstater.
(1) För texten till avtalet, se EUT L 331, 17.12.2007, s. 7.
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Artikel 3
De medlemsstater vars fartyg fiskar enligt avtalet ska meddela kommissionen hur stora mängder av varje
bestånd som fångas i Madagaskars fiskezon i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 500/2001 av
den 14 mars 2001 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2847/93 beträffande övervakning av de fångster som gemenskapens fiskefartyg fiskar i tredje lands farvatten och på öppet hav (1).
Artikel 4
Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 november 2007.
På rådets vägnar
M. L. RODRIGUES

Ordförande

(1) EGT L 73, 15.3.2001, s. 8.
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