
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. október 9.)

az Egyesült Királyság számára az ICES VIIe körzetben halászattal eltölthető többletnapok
biztosításáról

(az értesítés a C(2008) 5657. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol nyelvű szöveg hiteles)

(2008/794/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsopor
tokra vonatkozó, halfogási korlátozások hatálya alá tartozó
vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken
alkalmazandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltéte
leknek a 2008. évre történő meghatározásáról szóló, 2008.
január 16-i 40/2008/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen
annak IIC. melléklete 9. pontjára,

tekintettel az Egyesült Királyság által benyújtott kérelemre,

mivel:

(1) A 40/2008/EK rendelet IIC. mellékletének 7. pontja
meghatározza azon napok maximális számát (192),
amelyet a legalább 10 méter teljes hosszúságú, fedélze
tükön legalább 80 mm szembőségű merevítőrudas vonó
hálókat vagy 220 mm-nél kisebb szembőségű rögzített
hálókat – beleértve a kopoltyúhálókat, tükörhálókat és
nyaklóhálókat – szállító közösségi halászhajók a 2008.
február 1-jétől 2009. január 31-ig tartó időszakban a
ICES VIIe körzetben tölthetnek.

(2) Az említett melléklet 9. pontja lehetővé teszi a Bizottság
számára, hogy a 2004. január 1-je óta történt végleges
tevékenységbeszüntetések alapján többletnapokat osszon
ki a tagállamoknak, amelyek során a merevítőrudas
vonóhálókat vagy rögzített hálókat szállító hajóik az
adott területen tartózkodhatnak.

(3) Az Egyesült Királyság olyan adatokat szolgáltatott,
amelyek bizonyítják, hogy a tevékenységüket 2004.
január 1-je óta beszüntető hajók – kivéve azokat,
amelyeket a korábbi években már figyelembe vettek – a
referencia-időszaknak vett 2003. évben a szóban forgó
területen tartózkodó, 80 mm-es vagy annál nagyobb
szembőségű merevítőrudas vonóhálókat szállító hajók
halászati erőkifejtésének 3,36 %-át tették ki.

(4) A benyújtott adatok és a 9.1. pontban említett számítási
módszer alapján 2008. február 1-je és 2009. január 31-e
között az Egyesült Királyság számára hat többletnapot
kell biztosítani az ilyen merevítőrudas vonóhálókat szál
lító hajókra vonatkozóan.

(5) Az egyértelműség érdekében ez a határozat az Egyesült
Királyság számára biztosított többletnapok teljes számát
tükrözi, figyelembe véve az Egyesült Királyság számára a
VIIe ICES-körzetben halászattal eltölthető többletnapok
biztosításáról szóló 2006/461/EK (2), valamint a
2007/487/EK (3) bizottsági határozattal az Egyesült
Királyság számára már megítélt huszonkét többletnapot,
amely 2008 tekintetében továbbra is érvényes.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Egyesült Királyság lobogója alatt közlekedő, 80 mm-es vagy
annál nagyobb szembőségű merevítőrudas vonóhálókat szállító
halászhajók által az ICES VIIe körzetben eltölthető 192 naphoz,
amelyet a 40/2008/EK rendelet IIC. mellékletének I. táblázata
állapít meg, 28 napot hozzá kell adni. A 192 nap így 220-ra
módosul.

2. cikk

Ennek a határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült
Királysága a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 9-én.

a Bizottság részéről
Joe BORG
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