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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 1646/2006/EK RENDELETE

(2006. november 7.)

a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK rendelet
módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö-
nösen annak 37. cikkére és 299. cikkének (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halász-
flották igazgatásáról szóló, 2004. március 30-i
639/2004/EK tanácsi rendelet (2) eltérést tesz lehetővé a
halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támo-
gatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések
megállapításáról szóló, 1999. december 17-i
2792/1999/EK tanácsi rendelet (3) 9. cikke (1) bekezdé-
sének a) pontjában, illetve a halászati erőforrások közös
halászati politika alapján történő védelméről és fenntart-
ható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i
2371/2002/EK tanácsi rendelet (4) 13. cikkében előírt
rendelkezésektől.

(2) A 2006. június 19-i Tanácsnak az Európai Halászati
Alappal kapcsolatos politikai megállapodását követően,
a legkülső régiók halászati ágazatának strukturális, szoci-
ális és gazdasági helyzetére tekintettel szükségesnek tűnik

a 639/2004/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében
előírt eltérések 2006. december 31-ig történő meghosz-
szabbítása.

(3) A 639/2004/EK rendelet 2. cikkének (4) bekezdésében
előírt eltérés meghosszabbításának tényéből következően
szükséges a 2. cikk (5) bekezdésében előírt eltérés 2008.
december 31-ig való meghosszabbítása annak érdekében,
hogy lehetővé váljék a halászhajók felújítására engedélye-
zett köztámogatásokból részesülő kapacitás flottához
csatlakozása,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 639/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. a 2. cikk 4. pontjában a 2005. december 31-i időpont
helyébe a 2006. december 31-i időpont lép;

2. a 2. cikk 5. pontjában a 2007. december 31-i időpont
helyébe a 2008. december 31-i időpont lép;

3. a 6. cikkben a 2006. december 31-i időpont helyébe a 2007.
december 31-i időpont lép.

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2006. november 7-én.

a Tanács részéről
az elnök

E. HEINÄLUOMA

HU2006.11.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 309/1

(1) Az Európai Parlament 2006. október 26-i véleménye (a Hivatalos
Lapban még nem tették közzé).

(2) HL L 102., 2004.4.7., 9. o.
(3) HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb az 1198/2006/EK rende-

lettel (HL L 223., 2006.8.15., 1. o.) módosított rendelet.
(4) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.


