
A BIZOTTSÁG 1163/2008/EK RENDELETE

(2008. november 24.)

a 40/2008/EK tanácsi rendeletnek a norvégtőkehal-, a vékonybajszú-tőkehal- és a foltostőkehal-
állományokra irányuló halászatra vonatkozó fogási korlátozások tekintetében történő módosításáról

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 5. cikke (5) bekezdésére és 5. cikke (7) bekezdésére,

mivel:

(1) A 40/2008/EK rendelet IA. melléklete előzetes fogási
korlátozásokat állapít meg a norvég tőkehalnak az ICES
IIIa övezetben és az ICES IIa és IV övezet közösségi
vizein folytatott halászatára.

(2) A rendelet 5. cikke (5) bekezdésének értelmében a
Bizottság felülvizsgálhatja ezeket a fogási korlátozásokat
a 2008 első felében összegyűjtött tudományos informá
ciók fényében.

(3) Figyelemmel a 2008 első félévében összegyűjtött tudo
mányos információkra, az érintett övezetek tekintetében
végleges fogási korlátozásokat kell megállapítani a norvég
tőkehalra vonatkozóan.

(4) A Halászati Tudományos, Technikai és Gazdasági
Bizottság véleménye szerint a 2008-ra vonatkozó legfel
jebb 148 000 tonnányi fogás 0,6-es állománypusztulási
értéknek felel meg, amivel az állomány várhatóan az
elővigyázatossági szintek fölött marad.

(5) A norvég tőkehal olyan északi-tengeri állomány, amellyel
kapcsolatban a Közösség és Norvégia nem folytat közös
gazdálkodást, jóllehet az állomány területileg megoszlik a
két fél között. Az e rendeletben előírt intézkedéseknek
összhangban kell lenniük a Norvégiával tartott azon
konzultációkkal, amelyekre az Európai Közösség és
Norvégia között 2007. november 26-án folytatott halá
szati konzultációk következtetéseit összefoglaló, kölcsö
nösen elfogadott jegyzőkönyv rendelkezései értelmében
került sor.

(6) Következésképpen a 148 000 tonna 75 %-ában kell
meghatározni a Közösség részesedését a norvég tőkehal
teljes, az ICES IIIa övezetben, valamint az ICES IIa és IV
övezet közösségi vizein kifogható mennyiségéből (TAC).

(7) A 40/2008/EK rendelet 5. cikkének (7) bekezdése értel
mében a norvégtőkehal-állományra vonatkozó fogási
korlátozásnak az említett rendelet 5. cikkének (5) bekez
dése szerinti felülvizsgálata következményeként, a
Bizottság felülvizsgálhatja az ICES IIIa övezetben, az
ICES IV övezetben és az ICES IIa övezet közösségi
vizeiben található vékonybajszú-tőkehal-állományra, az
ICES IIIa övezetben, az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet
közösségi vizeiben található foltostőkehal-állományra,
valamint az ICES IV övezetben és az ICES IIa övezet
közösségi vizeiben található foltostőkehal-állományra
vonatkozó fogási korlátozásokat annak érdekében, hogy
a fenti állományok ipari járulékos fogásait figyelembe
vegyék a norvég tőkehalból halászott mennyiségben.

(8) Tekintettel a norvég tőkehal korlátozott halászatára az
ICES IIIa övezetben és az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet
közösségi vizein, valamint arra, hogy nincs új előrejelzés
a vékonybajszú tőkehal és a foltos tőkehal járulékos fogá
sainak az említett övezetekben végzett egyéb ipari halá
szati tevékenységekben megjelenő mennyiségével kapcso
latban, a vékonybajszú-tőkehal- és foltostőkehal-állo
mányra vonatkozó fogási korlátozásnak az ICES IIIa
övezetben és az ICES IIIb, IIIc és IIId övezet közösségi
vizein változatlannak kell maradnia a 2008-as év hátra
lévő időszakára nézve.

(9) Figyelemmel az ICES IIIa övezet, valamint az ICES IIa és
IV övezet közösségi vizei tekintetében a norvég tőkehalra
vonatkozó végleges fogási korlátozások megállapítására,
felül kell vizsgálni a vékonybajszú tőkehalra és a foltos
tőkehalra irányuló halászatra vonatkozó fogási korlátozá
sokat az ICES IV övezetben és az ICES IIa övezet közös
ségi vizein.

(10) A norvég tőkehal rövid élettartamú faj. Következés
képpen a fogási korlátozásokat mielőbb érvényre kell
juttatni a késedelmek elkerülése érdekében, mert azok
az állomány túlhalászásához vezethetnének.

(11) A 40/2008/EK rendelet IA. mellékletét tehát ennek
megfelelően módosítani kell.

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

HU2008.11.25. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 314/3

(1) HL L 19., 2008.1.23., 1. o.



ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 40/2008/EK rendelet IA. melléklete e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

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 24-én.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

A 40/2008/EK rendelet IA. melléklete a következőképpen módosul:

1. Az ICES IIIa övezet, valamint az ICES IIa és IV övezet közösségi vizei tekintetében a norvégtőkehal-állományra
vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj: Norvég tőkehal
Trisopterus esmarki

Övezet: IIIa; a IIa és IV övezet közösségi vizei
NOP/2A3A4.

Dánia 109 898

Analitikai TAC.
A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.
A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.
A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkal
mazandó.

Németország 21 (1)

Hollandia 81 (1)

EK 110 000

Norvégia 1 000 (2)

TAC nem releváns

(1) A kvóta kizárólag az ICES IIa, IIIa és IV övezet közösségi vizein halászható le.
(2) Ez a kvóta az é. sz. 56°30’-től északra található VIa körzetben halászható le.”

2. Az ICES IV övezet és az ICES IIa övezet közösségi vizei tekintetében a vékonybajszú-tőkehal-állományra vonatkozó
bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj: Vékonybajszú tőkehal
Merlangius merlangus

Övezet: IV; a IIa övezet közösségi vizei
WHG/2AC4.

Belgium 367

Analitikai TAC
A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.
A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.
A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkal
mazandó.

Dánia 1 587

Németország 413

Franciaország 2 385

Hollandia 917

Svédország 3

Egyesült Királyság 9 330

EK 15 002 (1)

Norvégia 1 785 (2)

TAC 17 850

(1) 1 063 tonna (becsült mennyiség) ipari járulékos fogás kivételével.
(2) Halászható közösségi vizeken. Az e kvótán belüli fogásokat le kell vonni a teljes kifogható mennyiség (TAC) Norvégiára eső

részéből.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták határain belül legfeljebb az alábbi mennyiségek foghatók a következőkben meghatározott ICES-
övezetekben:

a IV övezet norvég vizei
(WHG/*04N-)

EK 10 884”
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3. Az ICES IV övezet és az ICES IIa övezet közösségi vizei tekintetében a foltostőkehal-állományra vonatkozó bejegyzés
helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj: Foltos tőkehal
Melanogrammus aeglefinus

Övezet: IV; a IIa övezet közösségi vizei
HAD/2AC4.

Belgium 279

Analitikai TAC
A 847/96/EK rendelet 3. cikke nem alkalmazandó.
A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.
A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkal
mazandó.

Dánia 1 920

Németország 1 222

Franciaország 2 129

Hollandia 209

Svédország 193

Egyesült Királyság 31 664

EK 37 616 (1)

Norvégia 8 082

TAC 46 444

(1) 746 tonna (becsült mennyiség) ipari járulékos fogás kivételével.

Különleges feltételek

A fent említett kvóták határain belül legfeljebb az alábbi mennyiségek foghatók a következőkben meghatározott
övezetekben:

a IV övezet norvég vizei
(HAD/*04N-)

EK 28 535”
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