
A TANÁCS 1185/2006/EK RENDELETE

(2006. július 24.)

az Európai Gazdasági Közösség és az Angolai Népköztársaság kormánya között létrejött, az Angola
partjainál folytatott halászatról szóló megállapodás felmondásáról és a 2792/1999/EK rendelettől

való eltérésről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 36. és 37. cikkére, a 300. cikk (2) bekezdésével és
a 300. cikk (3) bekezdésének első albekezdésével összefüg-
gésben,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) Az Európai Gazdasági Közösség és az Angolai Népköz-
társaság kormánya között létrejött, az Angola partjainál
folytatott halászatról szóló megállapodást (2) (a továb-
biakban: a megállapodás) 1989. február 1-jén írták alá
Luandában, és az a megállapodás 15. cikke értelmében
ugyanazon a napon hatályba lépett.

(2) A megállapodáshoz csatolt legutóbbi jegyzőkönyvet (3) –
amely a 2002. augusztus 3-tól 2004. augusztus 2-ig
tartó időszakra megállapította a megállapodásban előírt
halászati lehetőségeket és pénzügyi hozzájárulást – nem
újították meg, mivel az Angolai Köztársaság kormánya
által 2004 októberében elfogadott, a vízi biológiai erőfor-
rásokról szóló új jogszabályi keretben megállapított egyes
feltételek nincsenek összhangban a közösségi halászhajók
Angola vizein folytatott halászatára vonatkozó közösségi
előírásokkal.

(3) Ezért indokolt e megállapodást felmondani, összhangban
a megállapodás 14. cikkében megállapított eljárással.

(4) A halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális
támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelke-
zések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i
2792/1999/EK tanácsi rendelet (4) értelmében a tagál-
lamok támogatást nyújthatnak a halászok és a hajótulaj-
donosok részére tevékenységük átmeneti megszakításáért,
amennyiben a megállapodástól függő közösségi halászati
flották esetében az adott halászati megállapodást nem
újítják meg vagy felfüggesztik. A támogatás odaítélése

legfeljebb hat hónapra szólhat. A támogatás további hat
hónappal meghosszabbítható, amennyiben a kérdéses
halászati flotta tekintetében végrehajtják a Bizottság
által jóváhagyott átalakítási tervet.

(5) A Bizottság 2005. július 18-án elfogadott egy határo-
zatot, amely a 2000–2006 közötti időszakban Spanyo-
lországnak a strukturális politika 1. célkitűzése alá
tartozó régióiban a halászati ágazat közösségi strukturális
intervencióira vonatkozó Halászati Orientációs Pénzügyi
Eszköz (HOPE) működési programja keretében jóvá-
hagyja az Európai Közösség és az Angolai Köztársaság
közötti halászati jegyzőkönyv megújításának elmaradá-
sával érintett halászhajók átalakítási tervét.

(6) Az átalakítási terv végrehajtásának megkönnyítése érde-
kében a tervben résztvevő közösségi halászhajók részére
– amelyeknek a megállapodás felmondása következtében
abba kell hagyniuk a megállapodás alapján végzett tevé-
kenységüket – mentességet kell biztosítani a
2792/1999/EK rendelet egyes rendelkezései alól. E
hajókra nem vonatkoznak különösen az alábbi kötele-
zettségek: a tevékenységek átmeneti megszüntetéséért,
illetve a felújításra, korszerűsítésre vagy felszerelésre nyúj-
tott állami támogatás megtérítése, valamint a közösségi
hajólajstromból való törlést megelőző évben a tevékeny-
ségek folyamatos végzésének bizonyítása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Gazdasági Közösség és az Angolai Népköztársaság
kormánya között létrejött, az Angola partjainál folytatott halá-
szatról szóló, 1989. február 1-jén Luandában aláírt megálla-
podás a Közösség nevében felmondásra kerül.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla-
podás felmondásáról az Angolai Köztársaság kormányát értesí-
teni jogosult személyeket.

3. cikk

(1) A 2005. július 18-i bizottsági határozattal jóváhagyott
átalakítási tervben felsorolt közösségi halászhajókra nem vonat-
kozik a 2792/1999/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdése b)
pontjának ii. alpontja, 10. cikkének (4) bekezdése és III. mellék-
letének 1.1. a) pontja.

HUL 214/10 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.8.4.

(1) 2006. május 16-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) HL L 268., 1987.9.19., 66. o.
(3) HL L 351., 2002.12.28., 92. o.
(4) HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb a 485/2005/EK rende-

lettel (HL L 81., 2005.3.30., 1. o.) módosított rendelet.



(2) A 2792/1999/EK rendelet 10. cikkének (4) bekezdésében foglalt mentességben részesülő halászhajók
halászati kapacitását a halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntart-
ható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (1) 11. cikke (3) bekezdé-
sének rendelkezéseinek hatálya alá tartozó, állami támogatással történő flottából kilépésnek kell tekinteni.

4. 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 Brüsszelben, 2006. július 24-én.

a Tanács részéről
az elnök

M. PEKKARINEN

HU2006.8.4. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 214/11

(1) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.


