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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 115/2006/EK RENDELETE

(2006. január 23.)

az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött, a Seychelle-szigetek
partjainál folytatott halászatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi
hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011. január 17-ig terjedő időtartamra történő megállapításáról

szóló jegyzőkönyv megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 37. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésével és a 300.
cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összefüggésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztár-
saság között létrejött, a Seychelle-szigetek partjainál foly-
tatott halászatról szóló megállapodás (2) keretében a két
fél a jegyzőkönyv alkalmazási idejének végén tárgyalá-
sokat folytatott a jegyzőkönyv módosításainak, illetve
kiegészítéseinek meghatározásáról.

(2) E tárgyalások eredményeképpen a felek 2004. szep-
tember 23-án egy új jegyzőkönyvet parafáltak, amely a
2005. január 18-tól 2011. január 17-ig terjedő időtar-
tamra megállapítja a megállapodásban előírt halászati
lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulás összegét.

(3) A Közösségnek érdeke, hogy az említett jegyzőkönyvet
jóváhagyja.

(4) A halászati megállapodás keretében a halászati lehető-
ségek tagállamok közötti felosztásának módszerét a halá-
szati lehetőségek hagyományos felosztása alapján kell
meghatározni.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és a Seychelle Köztársaság
között létrejött, a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halá-

szatról szóló megállapodásban előírt halászati lehetőségek és
pénzügyi hozzájárulás 2005. január 18-tól 2011. január 17-ig
terjedő időtartamra történő meghatározásáról szóló jegyző-
könyv a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A jegyzőkönyv szövegét csatolták e rendelethez (3).

2. cikk

A jegyzőkönyvben előírt halászati lehetőségek a következő-
képpen kerülnek felosztásra a tagállamok között:

— kerítőhálós tonhalhalászó
hajók: Spanyolország: 22 hajó,

Franciaország: 17 hajó,

Olaszország: 1 hajó,

— felszíni horogsoros hajók: Spanyolország: 2 hajó,

Franciaország: 5 hajó,

Portugália: 5 hajó.

Amennyiben a felsorolt tagállamok által benyújtott engedélyké-
relmek nem merítik ki a jegyzőkönyvben meghatározott halá-
szati lehetőségeket, a Bizottság más tagállamok által benyújtott
engedélykérelmeket is figyelembe vehet.

3. cikk

Azok a tagállamok, amelyek hajói e jegyzőkönyv alapján foly-
tatnak halászati tevékenységet, a közösségi halászhajók
harmadik országok vizein és a nyílt tengereken való fogásainak
megfigyeléséről szóló 2847/93/EGK tanácsi rendelet részletes
alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló, 2001. március
14-i 500/2001/EK bizottsági rendelet (4) előírásaival össz-
hangban kötelesek jelentést tenni a Bizottságnak minden, a
Seychelle-szigetek halászati övezetében kifogott halállomány
mennyiségéről.

HU2006.1.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 21/1

(1) Az Európai Parlament 2005. december 15-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 119., 1987.5.7., 26. o.
(3) HL L 348., 2005.12.30., 4. o.
(4) HL L 73., 2001.3.15., 8. o.



4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a jegyzőkönyvnek a Közösséget jogilag kötelező aláírására
jogosult személyeket.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 23-án.

a Tanács részéről
az elnök
J. PRÖLL
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