
A BIZOTTSÁG 1086/2008/EK RENDELETE

(2008. november 5.)

a 2371/2002/EK tanácsi rendelet III. fejezetében meghatározott közösségi flottapolitika végrehajtási
szabályainak megállapításáról szóló 1438/2003/EK rendelet módosításáról

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 12. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1) A 2371/2002/EK rendelet 12. cikke úgy rendelkezik,
hogy a Bizottság minden egyes tagállam esetében bruttó
űrtartalomban és kilowattban kifejezve meghatározza az
adott tagállam lobogója alatt hajózó közösségi halász
hajók teljes halászati kapacitására vonatkozó referencia
szinteket. E referenciaszinteket a 2371/2002/EK tanácsi
rendelet III. fejezetében meghatározott közösségi flotta
politika végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló,
2003. augusztus 12-i 1438/2003/EK bizottsági rende
let (2) állapította meg.

(2) Az 1438/2003/EK rendelet 1. cikke szerint a rendelet a
közösségi halászhajók halászati kapacitására alkalma
zandó, a kizárólag az akvakultúra területén használatos,
valamint a Franciaország, Portugália és Spanyolország
legkülső régióiban nyilvántartásba vett hajókéra nem.

(3) Az 1438/2003/EK rendelet I mellékletének 1. lábjegyzete
szerint a referenciaszintek felülvizsgálhatók az olyan
hajók figyelembevétele érdekében, amelyek 2002.
december 31-én léteztek, de vagy nem vonatkozott
rájuk a TOP IV, vagy a mellékletben szereplő táblázat
készültekor még nem vették őket nyilvántartásba.

(4) Hollandia 2006. szeptember 26-án tájékoztatta a Bizott
ságot, hogy több olyan hajója, amelyeket a referencia

szintek megállapításakor figyelembe vettek, kizárólag az
akvakultúra területén használatos, ezért arra kérte a
Bizottságot, hogy a Hollandia lobogója alatt közlekedő
közösségi halászhajók teljes halászati kapacitására vonat
kozó referenciaszinteket 15 540 BT-val, illetve
39 258 kW-tal csökkentse.

(5) Az ír flottára vonatkozó jelenlegi referenciaszinteknél a
főként a kvótákkal nem szabályozott fajok halászatát
végző kis hajók egy részét nem vették figyelembe. E
hajók kapacitását figyelembe vették a TOP IV célkitűzé
seknél, azonban nyilvántartásba vételük a referencia
szintek megállapításakor még nem zárult le. 2008. április
4-én Írország eljuttatta a Bizottsághoz halászhajói
végleges listáját és kérte a Bizottságot, hogy az ír flottára
vonatkozó referenciaszinteket annak megfelelően módo
sítsa. Ezenkívül számításba kell venni a nyilvántartásban
korábban nem szereplő, kagylóra halászó kotróhajók
halászati kapacitását is. Ezért az Írországra vonatkozó
referenciaszinteket 1 719 BT-val, illetve 14 608 kW-tal
meg kell emelni.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság vélemé
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1438/2003/EK bizottsági rendelet I. mellékletének a helyébe
e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

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. november 5-én.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

„I. MELLÉKLET

Tagállamonkénti referenciaszintek (1)

Tagállam

Referenciaszint
2003. január 1.

R(BT)03 R(kW)03

Belgium 23 372 67 857

Dánia 132 706 459 526

Németország 84 262 175 927

Görögország 119 910 653 497

Spanyolország (kivéve a 2002. december 31-én a Kanári-
szigeteken nyilvántartásba vett kapacitást)

728 344 1 671 739

Franciaország (kivéve a Franciaország tengerentúli
megyéinek szegmenseire vonatkozó TOP IV célkitűzé
seket)

230 257 920 969

Írország 88 700 244 834

Olaszország 229 862 1 338 971

Hollandia 197 599 487 809

Portugália (kivéve az Azori-szigetek és Madeira szegmen
seire vonatkozó TOP IV célkitűzéseket)

171 502 412 025

Finnország 23 203 216 195

Svédország 51 993 261 028

Egyesült Királyság 286 120 1 129 194

Összesen 2 367 830 8 039 571

(1) A referenciaszintek felülvizsgálhatók az olyan hajók figyelembevétele érdekében, amelyek 2002. december 31-én léteztek, de vagy nem
vonatkozott rájuk a TOP IV, vagy e táblázat készültekor még nem vették őket nyilvántartásba.”
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