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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 700/2006/EK RENDELETE

(2006. április 25.)

a halászati engedélyeken feltüntetendő szükséges információk szabályozását megállapító közösségi
rendszer létrehozásáról szóló 3690/93/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A 3690/93/EK tanácsi rendelet (2) a halászat és akvakul-
túra közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1992.
december 20-i 3760/92/EGK tanácsi rendeleten (3) alapul,
amelynek helyébe a halászati erőforrások közös halászati
politika alapján történő védelméről és fenntartható kiak-
názásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK
tanácsi rendelet (4) lépett. A 3690/93/EK rendeletben
szereplő hivatkozások és rendelkezések többé nem össze-
egyeztethetőek az új rendelettel, amely új szabályokat
állapít meg a halászati engedélyekben feltüntetett halá-
szati kapacitás kezelésére.

(2) A 2371/2002/EK rendelet 22. cikkének (3) bekezdése és
13. cikkének (3) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot,
hogy végrehajtási szabályokat állapítson meg a halászati

engedélyek és a halászati kapacitás kezelése vonatkozá-
sában.

(3) A Bizottság 2005. augusztus 3-án elfogadta a halászati
engedélyek kezeléséről és az azokban feltüntetendő szük-
séges információkról szóló 1281/2005/EK rendeletet (5),
amely a 3690/93/EK rendelet hatályon kívül helyezé-
sének időpontjától alkalmazandó.

(4) Az 3690/93/EK rendeletet ezért hatályon kívül kell
helyezni;

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1) A 3690/93/EK rendelet hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat
az 1281/2005/EK rendeletre való hivatkozásnak kell tekinteni,
és a mellékletben foglalt megfelelőségi táblázatnak megfelelően
kell értelmezni.

2. cikk

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

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

Kelt Luxembourgban, 2006. április 25-én.

a Tanács részéről
az elnök
J. PRÖLL
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(1) A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
(2) HL L 341., 1993.12.31., 93. o.
(3) HL L 389., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb az 1181/98/EK rendelettel

(HL L 164., 1998.6.9., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 358., 2002.12.31., 59. o. (5) HL L 203., 2005.8.4., 3. o.



MELLÉKLET

Megfelelőségi táblázat

3690/93/EK rendelet 1281/2005/EK rendelet

1. cikk 1. és 3. cikk

2. cikk 5. cikk

3. cikk 4. cikk

4. cikk 5. cikk

5. cikk 6. cikk

6. cikk —

7. cikk —

8. cikk —

9. cikk —

10. cikk 8. és 9. cikk
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