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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 1562/2006/EK RENDELETE

(2006. október 5.)

az Európai Közösség és a Seychelle-szigetek között létrejött halászati partnerségi megállapodás
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) A Közösség az 1708/87/EGK tanácsi rendelettel (2) jóvá-
hagyta a Seychelle-szigetek partjainál folytatott halá-
szatról szóló megállapodást. Az említett megállapodás
keretében a két fél tárgyalásokat folytatott a megálla-
podás új halászati partnerségi megállapodással való felvál-
tásáról.

(2) E tárgyalások után a felek 2005 márciusában parafáltak
egy halászati partnerségi megállapodást.

(3) A halászati partnerségi megállapodás a halászati
ágazatban gazdasági, pénzügyi, műszaki és tudományos
együttműködést ír elő az erőforrások védelmének és
fenntartható kiaknázásának, valamint a vállalkozások
között a halászati ágazatban közös érdeket képviselő
gazdasági tevékenységek és az ehhez kapcsolódó tevé-
kenységek kifejlesztését célzó partnerségek kialakításának
biztosítására.

(4) E megállapodást jóvá kell hagyni.

(5) Az új megállapodás hatálybalépésének következménye-
ként az 1708/87/EGK rendelet tárgytalanná válik. Az
egyértelműség érdekében azt a rendeletet hatályon kívül
kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Seychelle Köztársaság között létrejött
halászati partnerségi megállapodás (a továbbiakban: „a megálla-
podás”) a Közösség nevében jóváhagyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e rendelethez.

2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla-
podásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult
személy(eke)t.

3. cikk

Az 1708/87/EGK rendelet hatályát veszti.

4. 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 Luxembourgban, 2006. október 5-én.

A Tanács részéről
az elnök

K. RAJAMÄKI

HU2006.10.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 290/1

(1) 2006. szeptember 6-i vélemény. A Hivatalos Lapban még nem tették
közzé.

(2) HL L 160., 1987.6.20., 1. o.


