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HATÁROZATOK

TANÁCS

A TANÁCS HATÁROZATA

(2008. szeptember 29.)

az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapodásnak az Európai Közösség nevében
történő megkötéséről

(2008/780/EK)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 37. cikkére, összefüggésben 300. cikke (2) bekez
dése első albekezdésének első mondatával és 300. cikke (3)
bekezdésének első albekezdésével,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1) A Közösség hatáskörébe tartozik, hogy intézkedéseket
fogadjon el a halászati erőforrások védelmére és szabá
lyozására, illetve, hogy megállapodásokat kössön más or
szágokkal és nemzetközi szervezetekkel.

(2) A Közösség szerződő fele az Egyesült Nemzetek tenger
jogi egyezményének, amely a nemzetközi közösség vala
mennyi tagjától megköveteli a tenger biológiai erőforrá
sainak védelme és kezelése terén történő együttműködést.

(3) A Közösség és tagállamai megerősítették az Egyesült
Nemzetek Szervezetének 1982. december 10-i tengerjogi
egyezményében foglalt, a kizárólagos gazdasági öveze
teken túlnyúló halállományok és a hosszú távon

vándorló halállományok védelméről és kezeléséről szóló
rendelkezések végrehajtásáról szóló megállapodást.

(4) A Közösség a kezdetektől részt vett az Indiai-óceán déli
részére vonatkozó halászati megállapodásról (SIOFA)
folytatott tárgyalásokon, valamint aktív és konstruktív
szerepet játszott a tárgyalási folyamatban, amely a megál
lapodásnak a 2006. július 7-én megtartott római diplo
máciai konferencián történő elfogadásával végződött.

(5) A SIOFA-megállapodást 2006. július 7-én nyitották meg
aláírásra, és a Közösség azt a 2006/496/EK tanácsi hatá
rozattal (1) összhangban ugyanazon a napon aláírta.

(6) A közösségi flotta halászatot folytat a megállapodás
hatálya alá tartozó területen, így a Közösségnek érde
kében áll, hogy tevékeny szerepet játsszon az említett
megállapodás végrehajtásában.

(7) Következésképpen a megállapodást jóvá kell hagyni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Az Indiai-óceán déli részére vonatkozó halászati megállapo
dást (2) a Tanács a Közösség nevében jóváhagyja.

HU2008.10.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 268/27

(1) HL L 196., 2006.7.18., 14. o.
(2) HL L 196., 2006.7.18., 15. o.



2. cikk

A Tanács elnöke felhatalmazást kap, hogy kijelölje az(oka)t a személy(eke)t, aki(k) jogosult(ak) a jóváhagyási
okiratot az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének Főtitkáránál, mint letéteményesnél a megál
lapodás 25. cikkével összhangban letétbe helyezni.

Kelt Brüsszelben, 2008. szeptember 29-én.

a Tanács részéről
az elnök

M. BARNIER

HUL 268/28 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.10.9.


