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(Az EK-Szerződés/Euratom-Szerződés alapján elfogadott jogi aktusok, amelyek közzététele kötelező)

RENDELETEK

A TANÁCS 1207/2008/EK RENDELETE

(2008. november 28.)

a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról szóló 639/2004/EK rendelet
módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és külö
nösen annak 37. cikkére és 299. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1) A Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halász
flották igazgatásáról szóló, 2004. március 30-i
639/2004/EK tanácsi rendelet (2) eltérést engedélyez a
halászati erőforrások közös halászati politika alapján
történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló,
2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (3)
13. cikkétől. Az említett cikk általános szabályrendszert
állapít meg a flottába való belépés és a flottából való
kilépés irányítására vonatkozóan.

(2) A 639/2004/EK rendelet 2. cikkének (5) bekezdése
rögzíti a flottába való belépés és a flottából való kilépés
irányítási rendszerétől való eltérés érvényességének
időszakát az állami támogatással felújított hajókat érin
tően. Ez az időszak eredetileg 2007. december 31-ig
terjedt, majd azt követően, hogy a Tanácsban 2006.
június 19-én politikai megállapodás született az Európai
Halászati Alap tárgyában, azt meghosszabbították 2008.
december 31-ig.

(3) Az a bizottsági jogi aktus, amely az érintett tagálla
moknak állami támogatás nyújtását engedélyezi, a terve
zettnél később került elfogadásra. Tekintettel a hajó

gyárak korlátozott kapacitására, a Tanácsban 2006.
június 19-én létrejött politikai megállapodást lehetetlen
2008. december 31-i határidővel végrehajtani.

(4) Ezért a szóban forgó eltérésnek a 639/2004/EK rendelet
2. cikkének (5) bekezdésében meghatározott határidejét
helyénvaló 2011-ig meghosszabbítani.

(5) A 639/2004/EK rendeletet ezért ennek megfelelően
módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 639/2004/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 2. cikk (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(5) a fenti 3. pont ellenére a felújításhoz állami támogatást
kapott halászhajók esetében az 1. pont a) alpontja
szerinti eltérést az állami támogatás megadását követő
két évig kell alkalmazni, de legkésőbb 2011. december
31-ig.”

2. A 6. cikk helyébe a követekző szöveg lép:

„6. cikk

Jelentés

A Bizottság legkésőbb 2012. június 30-ig jelentést küld e
rendelet végrehajtásáról az Európai Parlamentnek és a
Tanácsnak.”

HU2008.12.5. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 327/1

(1) 2008. október 21-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették
közzé).

(2) HL L 102., 2004.4.7., 9. o.
(3) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.



2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. november 28-án.

a Tanács részéről
az elnök

M. BARNIER

HUL 327/2 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.5.


