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(Kötelezően közzéteendő jogi aktusok)

A TANÁCS 1591/2006/EK RENDELETE

(2006. október 24.)

az 51/2006/EK rendeletnek az Atlanti-óceán északkeleti részén jogellenes, be nem jelentett és
szabályozatlan halászatot folytató hajókról szóló rendelkezések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

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 20. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az 51/2006/EK rendelet (2) a 2006. évre meghatározza a
bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra
vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken
tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken
alkalmazandó halászati lehetőségeket és kapcsolódó felté-
teleket.

(2) Az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) 2004
februárjában ajánlást fogadott el a jogellenes, be nem
jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajókra
vonatkozóan. 2006 májusában a NEAFC ajánlást foga-
dott el a „jogellenes, be nem jelentett és szabályozatlan”
(IUU) halászatra vonatkozó rendelkezések módosításáról,
így a bizonyítottan jogellenes, be nem jelentett és szabá-
lyozatlan halászatot folytató hajók nem hajózhatnak be
közösségi kikötőkbe. Biztosítani kell az említett ajánlás
közösségi jogrendbeli végrehajtását.

(3) Az 51/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 51/2006/EK rendelet III. mellékletének 13. pontja helyébe a
következő szöveg lép:

„13. Az Atlanti-óceán északkeleti részén jogellenes, be nem
jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók

13.1. A Bizottság haladéktalanul tájékoztatja a tagállamokat
az északkelet-atlanti halászat területén való jövőbeni
többoldalú együttműködésről szóló egyezmény (a
továbbiakban: az egyezmény) nem szerződő feleinek
lobogója alatt közlekedő azon hajókról, amelyeket
halászati tevékenység végzése közben észleltek az
egyezmény által szabályozott területen, és amelyeket
az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC)
felvett az egyezmény alapján kidolgozott ajánlásokat
vélhetőleg aláásó hajókra vonatkozó ideiglenes jegy-
zékbe. E hajókkal szemben a következő intézkedéseket
kell alkalmazni:

a) a kikötőbe belépő hajó számára nem engedélyezett
a kirakodás vagy átrakodás, és a hajót az illetékes
hatóságok kötelesek ellenőrizni. Az ellenőrzésnek
ki kell terjednie a hajó irataira, naplóira, halászfel-
szerelésére, a fedélzeten lévő halzsákmányra és
minden más olyan kérdésre, amely összefüggésben
van a hajónak az egyezmény által szabályozott
területen folytatott tevékenységével. Az ellenőrzés
eredményeivel kapcsolatos információt haladékta-
lanul meg kell küldeni a Bizottságnak;

b) a bármely tagállam lobogója alatt hajózó halász-
hajók, segédhajók, üzemanyagtöltő hajók, anya-
hajók és teherhajók semmiféle segítséget nem
nyújthatnak a hajóknak, és semmilyen formában
nem vehetnek részt a hajók átrakodási művele-
teiben, és nem folytathatnak velük közös halá-
szatot;

c) a hajók számára a kikötőkben nem biztosítható
élelmiszer, üzemanyag vagy egyéb szolgáltatás.
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13.2. A NEAFC által a bizonyítottan jogellenes, be nem
jelentett és szabályozatlan halászatot folytató hajók
(a továbbiakban: jogellenes hajók) jegyzékébe felvett
hajókat a 4. függelék sorolja fel. Az ilyen hajókkal
szemben, a 13.1. pontban említett intézkedések
mellett a következő intézkedéseket kell alkalmazni:

a) meg kell tiltani a jogellenes hajók közösségi kikö-
tőbe való belépését;

b) a jogellenes hajók számára nem engedélyezhető a
közösségi vizeken folytatandó halászat, és meg kell
tiltani e hajók bérbevételét;

c) meg kell tiltani a jogellenes hajókról származó hal
behozatalát;

d) a tagállamok kötelesek visszautasítani lobogójuk
megadását a jogellenes hajók számára, és kötelesek
arra bátorítani az importőröket, a fuvarozókat és
más érintett ágazatok szereplőit, hogy tartózkod-
janak a tárgyalások folytatásától és az e hajók
által fogott halak átrakodásától.

13.3. A Bizottság a jogellenes hajók jegyzékét a NEAFC
jegyzékének megfelelően haladéktalanul módosítja,
amint a NEAFC új, jogellenes hajókra vonatkozó jegy-
zéket fogad el.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdeté-
sének napján lép hatályba.

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

Kelt Luxembourgban, 2006. október 24-én.

a Tanács részéről
az elnök
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