
A BIZOTTSÁG 506/2008/EK RENDELETE

(2008. június 6.)

az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK
tanácsi rendelet IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az idegen és nem honos fajoknak az akvakultú-
rában (1) történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i
708/2007/EK tanácsi rendeletre és különösen annak 24. cikke
(1), (5) és (6) bekezdésére,

mivel:

(1) A 708/2007/EK rendelet megállapítja az idegen vagy
nem honos fajokkal kapcsolatos akvakultúra-gyakorlat
szabályozására vonatkozó keretrendszert annak érde-
kében, hogy értékelje és a lehető legkisebbre csökkentse
ezeknek és bármely társult nem célfajnak a vízi élőhe-
lyekre gyakorolt lehetséges hatását.

(2) A 708/2007/EK rendelet IV. melléklete megállapítja azon
fajok jegyzékét, amelyekre nem vonatkoznak az említett
rendelet egyes rendelkezései. A tagállamok kérhetik a
Bizottságtól egyes fajoknak az említett mellékletbe való
felvételét.

(3) Az említett rendelet hatálybalépése előtt egyes tagállamok
kérték egyes fajok felvételét a IV. mellékletbe. Franciaor-
szág legkülső régiói vonatkozásában javasolta, hogy egyes
fajokat az említett melléklet külön részébe illesszenek be.

(4) A Bizottság 2007. november 7-én és 2008. január
30–31-én szakértői értekezletet hívott össze annak érté-
kelésére, hogy a szóban forgó fajok felvehetők-e a ren-
delet IV. mellékletébe. E célból tehát új fajjegyzéket állí-
tottak össze.

(5) A 708/2007/EK rendelet IV. mellékletét ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 708/2007/EK rendelet IV. mellékletének helyébe e rendelet
mellékletének szövege lép.

2. 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, 2008. június 6-án.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja
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(1) HL L 168., 2007.6.28., 1. o.



MELLÉKLET

„IV. MELLÉKLET

A 2. cikk (5) bekezdésében előírt fajok jegyzéke

A. RÉSZ – Általános hatály

Acipenser baeri (*), lénai tok
A. gueldenstaeti (*), vágótok
A. nudiventris (*), simatok
A. ruthenus (*), kecsege
A. stellatus (*), sőregtok
A. sturio (*), közönséges tok
Aristichthys nobilis, pettyes busa
Carassius auratus, aranyhal
Clarias gariepinus, afrikai harcsa
Coregonus peled, peled maréna
Crassostrea gigas, csendes-óceáni osztriga
Ctenopharyngodon idella, amur
Cyprinus carpio, közönséges ponty
Huso huso (*), viza
Hypophthalmichthys molitrix, fehér busa
Ictalurus punctatus, pettyes harcsa
Micropterus salmoides, pisztrángsügér
Oncorhynchus mykiss, szivárványos pisztráng
Ruditapes philippinarum, rövid Vénusz-kagyló
Salvelinus alpinus, sarkvidéki szajbling
Salvelinus fontinalis, pataki szajbling
Salvelinus namaycush, amerikai tavi pisztráng
Sander lucioperca, fogassüllő
Silurus glanis, harcsa

B. RÉSZ – Franciaország tengerentúli megyéi

Macrobrachium rosenbergii, óriás édesvízi garnélarák
Oreochromis mossambicus, mozambiki tilápia
O. niloticus, nílusi tilápia
Sciaenops ocellatus, vörös árnyékhal
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(*) A tokfajok hibridjei.”


