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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 2027/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodás
megkötéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Közösség és a Zöld-foki Köztársaság megtárgyalt és
parafált egy halászati partnerségi megállapodást, amely
halászati lehetőségeket biztosít a közösségi halászoknak
a Zöld-foki Köztársaság joghatósága alá tartozó vizekben.

(2) Helyénvaló az említett megállapodás jóváhagyása.

(3) Meg kell határozni a halászati lehetőségek tagállamok
közötti elosztásának kulcsát,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az Európai Közösség és a Zöld-foki Köztársaság között létrejött
halászati partnerségi megállapodás a Közösség nevében jóváha-
gyásra kerül.

A megállapodás szövegét csatolták e rendelethez.

2. cikk

A megállapodás jegyzőkönyve által rögzített halászati lehető-
ségek a tagállamok között a következő kulcs szerint kerülnek
elosztásra:

Halászati kate-
gória A hajó típusa: Tagállam Engedélyek vagy

kvóta

Tonhalhalászat Felszíni horog-
soros halászhajók

Spanyolország 41

Portugália 7

Tonhalhalászat Fagyasztóval
felszerelt kerítő-
hálós tonhalha-
lászó hajó

Spanyolország 12

Franciaország 13

Tonhalhalászat Horgászbotos
tonhalhalászó
hajók

Spanyolország 7

Franciaország 4

Amennyiben e tagállamok engedélykérelmei nem merítik ki a
jegyzőkönyvben rögzített halászati lehetőségeket, a Bizottság
figyelembe veheti bármely más tagállam engedélykérelmét is.

3. cikk

Azon tagállamok, amelyek hajói e megállapodás keretében
halásznak, értesítik a Bizottságot a zöld-foki-szigeteki halászati
övezetben kifogott valamennyi halmennyiségről, a közösségi
halászhajók harmadik országok vizein és a nyílt tengereken
való fogásainak megfigyelése tekintetében a 2847/93/EGK
tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapítá-
sáról szóló 500/2001/EK bizottsági rendeletben meghatározott
szabályok szerint (2).

4. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje a megálla-
podásnak a Közösséget jogilag kötelező aláírására jogosult
személy(eke)t (3).

5. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését
követő hetedik napon lép hatályba.

HU2006.12.30. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 414/1

(1) 2006. november 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) HL L 73., 2001.3.15., 8. o.
(3) A megállapodás hatálybalépésének napját a Tanács Főtitkársága

hirdeti ki az Európai Unió Hivatalos Lapjában.



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

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről
az elnök

J. KORKEAOJA

HUL 414/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30.


