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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A TANÁCS 783/2007/EK RENDELETE

(2007. június 25.)

a 2371/2002/EK rendelet halászflották referenciaszintjére vonatkozó egyes rendelkezéseitől való
eltérés Bulgária és Románia számára történő engedélyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és külö-
nösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1) A halászati erőforrások közös halászati politika alapján
történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló,
2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (1)
12. cikke úgy rendelkezik, hogy a referenciaszinteket
minden egyes tagállam halászflottájára vonatkozóan az
1997–2002-es többéves orientációs programban flottaré-
szek szerint megállapított célok összegeként kell megha-
tározni.

(2) Bulgária és Románia esetében nem állapítottak meg a
2371/2002/EK rendelet 12. cikke értelmében vett
célokat.

(3) Azon tagállamok esetében a halászflották referencia-
szintje csak a csatlakozásuk idején rendelkezésükre álló
flottaméret alapján meghatározható. Ilyen esetben
azonban a 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (2) és

(4) bekezdésében előírt kötelezettségek feleslegesek, mivel
azok átfedésbe kerülnek a rendelet 13. cikkében megha-
tározott belépési és kilépési rendből eredő kötelezettsé-
gekkel.

(4) Bulgária és Románia vonatkozásában ezért nem kell
meghatározni a 2371/2002/EK rendelet 12. cikkében
előírt referenciaszinteket, és nem kell alkalmazni az emlí-
tett rendelet 11. cikkének (2) és (4) bekezdését sem,
mivel az semmilyen hatással nem járna az új tagállamok
flottagazdálkodására.

(5) Ennek megfelelően, Bulgária és Románia számára enge-
délyezni kell a 2371/2002/EK rendelet említett rendelke-
zéseitől való eltérést,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2371/2002/EK rendelet 11. cikkének (2) és (4) bekezdése,
valamint 12. cikke – e rendelkezésektől eltérve – Bulgáriára és
Romániára nem alkalmazandó.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

HU2007.7.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 175/1

(1) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.



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

Kelt Luxembourgban, 2007. június 25-én.

a Tanács részéről
az elnök

A. SCHAVAN

HUL 175/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.7.5.


