
A BIZOTTSÁG 739/2008/EK RENDELETE

(2008. július 28.)

a tagállamok – kivéve Spanyolország, Franciaország, Írország és az Egyesült Királyság – lobogója
alatt közlekedő hajók által az ICES VI, VII és VII övezetben (közösségi vizek, valamint a harmadik
országok felségterületéhez és joghatósága alá nem tartozó vizek) folytatott, nagyszemű

vörösdurbincsra 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 közösségi halászhajók egyes mélytengeri halállomá
nyokra vonatkozó, 2007-es és 2008-as halászati lehető
ségeinek rögzítéséről szóló, 2006. december 19-i
2015/2006/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg
a 2007. és a 2008. évre.

(2) A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rende
let mellékletében említett tagállamok lobogója alatt
közlekedő, illetve az e tagállamokban lajstromozott
hajók kimerítették a 2008. évre meghatározott, a mellék
letben megnevezett állományra vonatkozó halászati
kvótát.

(3) Ezért erre az állományra nézve meg kell tiltani a halá
szatot, valamint a fedélzeten való tárolást, az át- és kira
kodást,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A kvóta kimerítése

Az e rendelet mellékletében megjelölt időponttól kezdve úgy
kell tekinteni, hogy a mellékletben említett tagállamok a mellék
letben megnevezett állományra nézve kimerítették a 2008. évi
halászati kvótájukat.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállamok lobogója alatt
közlekedő, illetve az e tagállamokban lajstromozott hajók a
mellékletben megjelölt időponttól nem halászhatnak a mellék
letben megnevezett állományra. Ettől az időponttól kezdve az e
hajók által fogott, az adott állományba tartozó egyedek fedél
zeten 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, 2008. július 28-án.

a Bizottság részéről
Fokion FOTIADIS

halászati és tengerészeti főigazgató

HUL 201/34 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.7.30.

(1) HL L 358., 2002.12.31., 59. o. A legutóbb a 865/2007/EK rende
lettel (HL L 192., 2007.7.24., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb az 1098/2007/EK rende
lettel (HL L 248., 2007.9.22., 1. o.) módosított rendelet.

(3) HL L 384., 2006.12.29., 28. o. A legutóbb az 541/2008/EK bizott
sági rendelettel (HL L 157., 2008.6.17., 23. o.) módosított rendelet.
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Övezet Az ICES VI, VII és VIII övezet közösségi vizei, valamint a
harmadik országok felségterületéhez és joghatósága alá
nem tartozó vizei
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