
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. december 20.)

az ICES IIa (közösségi vizek), IV és VIId övezetben tölthető többletnapok Belgium számára történő
odaítéléséről

(az értesítés a C(2007) 6541. számú dokumentummal történt)

(Csak a francia és a holland nyelvű szöveg hiteles)

(2008/51/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsopor-
tokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken
tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalma-
zandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a
2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december
21-i 41/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
IIA. melléklete 10. pontjára,

tekintettel a Belgium által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1) A 41/2007/EK rendelet IIA. mellékletének 8. pontja
meghatározza azon napok maximális számát, amelyek
során a 70 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű
vonóhálókat, dán kerítőhálókat, illetve hasonló halászesz-
közöket (kivéve a merevítőrudas zsákhálókat) vagy
kopoltyúhálókat és állítóhálókat (kivéve a tükörhálókat)
szállító, 10 méter teljes hosszúságú vagy annál hosszabb
hajók a 2007. február 1-jétől 2008. január 31-éig tartó
időszakban a Skagerrakban, az ICES IV és VIId
övezetben, valamint az ICES IIa övezet közösségi vizein
tartózkodhatnak.

(2) A 41/2007/EK rendelet IIA. mellékletének 10. pontja
értelmében a Bizottság a tagállamok kérelme, valamint
a halászati tevékenységek 2002. január 1-je óta történt
végleges beszüntetése alapján többletnapokat oszthat ki,
amelyek során az ilyen halászeszközöket szállító hajók az
adott földrajzi területen tartózkodhatnak.

(3) Belgium 2007. június 29-én és 2007. október 2-án olyan
adatokat nyújtott be, amelyek bizonyítják, hogy azok a
hajók, amelyek 2002. január 1. óta beszüntették tevé-

kenységüket, 2001-ben a szóban forgó földrajzi területen
tartózkodó és kopoltyúhálókat vagy állítóhálókat (kivéve
a tükörhálókat) szállító belgiumi hajók általi halászati
erőkifejtés 2,15 %-át, illetve a 2001-ben a szóban forgó
földrajzi területen tartózkodó és 70 mm-es vagy annál
nagyobb szembőségű vonóhálókat, dán kerítőhálókat,
illetve hasonló halászeszközöket (kivéve a merevítőrudas
zsákhálókat) szállító belgiumi hajók általi halászati erőki-
fejtés 41,96 %-át tették ki.

(4) A benyújtott adatok alapján a 41/2007/EK rendelet 7.
cikkének alkalmazási időszakában, azaz a 2007. február
1-jétől 2008. január 31-éig tartó időszakban Belgium
számára a kopoltyúhálókat vagy állítóhálókat (kivéve a
tükörhálókat) szállító hajók vonatkozásában 3, a 70
mm-es vagy annál nagyobb, de 90 mm-esnél kisebb
szembőségű vonóhálókat, dán kerítőhálókat, illetve
hasonló halászeszközöket (kivéve a merevítőrudas zsák-
hálókat) szállító hajók vonatkozásában 86, a 90 mm-es
vagy annál nagyobb, de 100 mm-esnél kisebb szembő-
ségű vonóhálókat, dán kerítőhálókat, illetve hasonló
halászeszközöket (kivéve a merevítőrudas zsákhálókat)
szállító hajók vonatkozásában 88, a 100 mm-es vagy
annál nagyobb szembőségű vonóhálókat, dán kerítőhá-
lókat, illetve hasonló halászeszközöket (kivéve a mereví-
tőrudas zsákhálókat) szállító hajók vonatkozásában 40
többletnapot kell biztosítani.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véle-
ményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1) A Belgium lobogója alatt közlekedő, fedélzetükön a
41/2007/EK rendelet IIA. mellékletének 4.1.c)i., 4.1.c)ii.,
4.1.c)iii. és 4.1.c)iv. pontjában felsorolt halászeszközöket szállító
olyan hajók esetében, amelyekre ugyanezen melléklet 8.1. pont-
jában szereplő különleges feltétel nem vonatkozik, a Skager-
rakban, valamint az ICES IIa (közösségi vizek), IV és VIId
övezetben tölthető napoknak az ugyanezen melléklet I. tábláza-
tában megállapított maximális számát 3 nappal kell növelni.
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(1) HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A legutóbb a 898/2007/EK rendelettel
(HL L 196., 2007.7.28., 22. o.) módosított rendelet.



(2) A Belgium lobogója alatt közlekedő, fedélzetükön a
41/2007/EK rendelet IIA. mellékletének 4.1.a)ii. pontjában felso-
rolt halászeszközöket szállító olyan hajók esetében, amelyekre
ugyanezen melléklet 8.1. pontjában szereplő különleges feltétel
nem vonatkozik, az ICES IIa (közösségi vizek) és IV övezetben
tölthető napoknak a melléklet I. táblázatában megállapított
maximális számát 86 nappal kell növelni.

(3) A Belgium lobogója alatt közlekedő, fedélzetükön a
41/2007/EK rendelet IIA. mellékletének 4.1.a)iii. pontjában
felsorolt halászeszközöket szállító olyan hajók esetében,
amelyekre ugyanezen melléklet 8.1. pontjában szereplő külön-
leges feltétel nem vonatkozik, az ICES IIa (közösségi vizek), IV
és VIId övezetben tölthető napoknak az ugyanezen melléklet I.
táblázatában megállapított maximális számát 88 nappal kell
növelni.

(4) A Belgium lobogója alatt közlekedő, fedélzetükön a
41/2007/EK rendelet IIA. mellékletének 4.1.a)iv és 4.1.a)v pont-

jában felsorolt halászeszközöket szállító olyan hajók esetében,
amelyekre ugyanezen melléklet 8.1. pontjában szereplő külön-
leges feltétel nem vonatkozik, az ICES IIa (közösségi vizek), IV
és VIId övezetben, valamint a Skagerrakban tölthető napoknak
az ugyanezen melléklet I. táblázatában megállapított maximális
számát 40 nappal kell növelni.

2. cikk

E határozat címzettje a Belga Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 20-án.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja
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