
A BIZOTTSÁG 1048/2007/EK RENDELETE

(2007. szeptember 11.)

a Franciaország lobogója alatt közlekedő hajók számára az Atlanti-óceánon a nyugati hosszúság
45°-ától keletre és a Földközi-tengeren a kékúszójú tonhalra irányuló halászat tilalmáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati erőforrások közös halászati politika
alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról
szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendeletre (1)
és különösen annak 26. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének
létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi
rendeletre (2) és különösen annak 21. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra
vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken
tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken
alkalmazandó halászati lehetőségek és kapcsolódó felté-
telek meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i
41/2007/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg a
2007. évre.

(2) A 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (2) bekezdése
értelmében Franciaország attól az időponttól kezdve,
hogy a szóban forgó kvótája kimerítettnek tekintendő
köteles ideiglenesen megtiltani az említett állomány halá-
szatát, valamint az ezen időpont után kifogott halak
fedélzeten való tárolását, átrakodását és kirakodását.

(3) 2007. július 21-én Franciaország betiltotta az Atlanti-
óceánon a nyugati hosszúság 45°-ától keletre és a Föld-
közi-tengeren a kékúszójú tonhal halászatát, de csak a

2007. január 1-jén a földközi-tengeri kikötőkben lajstro-
mozott hajók számára.

(4) Franciaország a 2847/93/EGK rendelet 21. cikkének (2)
bekezdésével összhangban 2007. augusztus 27-től betil-
totta a kékúszójú tonhal halászatát.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében említett tagállam számára a 2007.
évre megállapított, a mellékletben említett állományra vonat-
kozó halászati kvótát a mellékletben meghatározott időponttól
kimerítettnek kell tekinteni.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt
hajózó vagy az abban a tagállamban lajstromozott hajóknak a
mellékletben említett állományra irányuló halászata a mellék-
letben meghatározott időponttól tilos. E hajók számára ezen
időpont után a már kifogott állomány fedélzeten való tárolása,
átrakodása és kirakodása is tilos.

3. cikk

Hatálybalépés

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, 2007. szeptember 11-én.
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