
A BIZOTTSÁG 1012/2008/EK RENDELETE

(2008. október 14.)

a Lengyelország lobogója alatt közlekedő hajók által a Balti-tenger 25–32 alkörzetének közösségi
vizein folytatott, közönséges tőkehalra 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 bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra
vonatkozó, a Balti-tengeren alkalmazandó halászati lehe
tőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a 2008. évre
történő meghatározásáról szóló, 2007. november 26-i
1404/2007/EK tanácsi rendelet (3) kvótákat állapít meg
a 2008. évre.

(2) A Bizottsághoz beérkezett információ szerint az e rende
let mellékletében említett tagállam lobogója alatt közle
kedő, illetve az e tagállamban lajstromozott hajók kime
rítették a 2008. évre meghatározott, a mellékletben
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 tagállam a mellék
letben megnevezett állományra nézve kimerítette a 2008. évi
halászati kvótáját.

2. cikk

Tilalmak

Az e rendelet mellékletében említett tagállam lobogója alatt
közlekedő, illetve az e tagállamban 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

E 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. október 14-én.
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