
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1563/2006

z dnia 5 października 2006 r.

w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą
Europejską a Związkiem Komorów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37 w związku z art. 300 ust. 2
i art. 300 ust. 3 akapit pierwszy,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na mocy rozporządzenia (EWG) nr 1494/88 (2) Rada
zatwierdziła w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospo-
darczej umowę z Federalną Islamską Republiką Komorów
w sprawie połowów na wodach przybrzeżnych
Komorów. Obie Strony rozpoczęły negocjacje w celu
zastąpienia tej umowy, zgodnie z jej postanowieniami,
nową umową o partnerstwie w sektorze rybołówstwa.

(2) W wyniku tych negocjacji dnia 24 listopada 2004 r.
parafowano nową umowę.

(3) Umowa ta przewiduje wzmocnienie współpracy gospo-
darczej, finansowej, technicznej i naukowej w sektorze
rybołówstwa z uwzględnieniem zachowania zasobów
i ich zrównoważonego wykorzystania oraz partnerstw
między przedsiębiorstwami mającego na celu rozwój
działań gospodarczych związanych z rybołówstwem
i pokrewnych we wspólnym interesie Stron.

(4) Umowa powinna zostać zatwierdzona.

(5) W następstwie wejścia w życie nowej umowy rozporzą-
dzenie (EWG) nr 1494/88 stanie się nieaktualne,
powinno zatem zostać uchylone dla zachowania prze-
jrzystości,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę
o partnerstwie w sektorze rybołówstwa między Wspólnotą
Europejską a Związkiem Komorów.

Tekst umowy stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do
wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania
umowy ze skutkiem wiążącym dla Wspólnoty.

Artykuł 3

Niniejszym uchyla się rozporządzenie (EWG) nr 1494/88.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 5 października 2006 r.

W imieniu Rady
K. RAJAMÄKI

Przewodniczący

PLL 290/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 20.10.2006

(1) Opinia wydana dnia 6 września 2006 r. (dotychczas nieopubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 137 z 2.6.1988, str. 18.


