
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2008. december 16.)

a Balti-tengeren, az ICES 25 és 26 alkörzetben halászatra fordítható többletnapok Lettország
számára történő odaítéléséről

(az értesítés a C(2008) 8217. számú dokumentummal történt)

(Csak a lett nyelvű szöveg hiteles)

(2008/987/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsopor
tokra 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 rendeletre (1) és különösen annak II. melléklete 1.3.
pontjára,

mivel:

(1) Az 1404/2007/EK rendelet II. mellékletének 1.1. pontja
megállapítja azon napok maximális számát, amelyeket a
90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálóval,
kerítőhálóval vagy hasonló halászeszközzel, 90 mm-es
vagy annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálóval, állító
hálóval vagy tükörhálóval, fenéken rögzített horogsorral,
sodortatott horogsortól eltérő horogsorral, kézi horog
sorral és orsós felszereléssel halászó hajók az ICES
25–27 és 28.2 alkörzetben a július 1. és augusztus 31.
közötti időszak kivételével – amikor a balti-tengeri tőke
halállományokra és az ezen állományok halászatára
vonatkozó többéves terv létrehozásáról, a 2847/93/EGK
rendelet módosításáról és a 779/97/EK rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2007. szeptember 18-i
1098/2007/EK tanácsi rendelet (2) 8. cikke (1) bekezdé
sének b) pontja alkalmazandó – kikötőn kívül tölthetnek.

(2) A 169/2008/EK bizottsági rendelet (3) 1. cikkének megfe
lelően az ICES 27 és 28.2 alkörzet a balti-tengeri tőke
halállományokra és az ezen állományok halászatára
vonatkozó többéves terv létrehozásáról szóló
1098/2007/EK rendelet értelmében ki van vonva egyes
2008-ra vonatkozó halászati erőkifejtési korlátozások és
adatrögzítési kötelezettségek hatálya alól.

(3) Az 1404/2007/EK rendelet II. mellékletének 1.3. pontja
lehetővé teszi a Bizottság számára, hogy további négy,
kikötőn kívül tölthető napot ítéljen oda a 2005. január

1-je óta véglegesen beszüntetett halászati tevékenységek
alapján.

(4) Lettország 2008 januárjában kérelmet nyújtott be az
1404/2007/EK rendelet II. melléklete 1.4. pontjának
megfelelően, amely tartalmazza a korábban a fentebb
említett eszközökkel halászó, de 2005. január 1-je óta
tevékenységüket véglegesen beszüntető lett hajók jegy
zékét. Lettország 2008. június 4-én és július 10-én kiegé
szítő tájékoztatást adott.

(5) A teljes kifogható mennyiségekre és kvótákra vonatkozó
közösségi adatbázisnak megfelelően Lettország az ICES
22–24 alkörzetre szóló tőkehalkvótáját illetően 694
tonnából 661 tonnát cserélt el. A Lettország számára
az ICES 22–24 alkörzetben való halászatra már odaítélt,
kikötőn kívül tölthető napok száma elegendő a fennma
radó halászati lehetőségek szempontjából, ezért az emlí
tett térség vonatkozásában nincs szükség további napok
odaítélésére.

(6) A benyújtott adatokra tekintettel a már odaítélt 178
napon kívül további négy, az említett halászeszközökkel
halászó hajók által tengeren tölthető napot lehet odaítélni
Lettország számára az ICES 25 és 26 alkörzetben 2008-
ban való felhasználásra.

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

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A lett halászhajók által évente a Balti-tengeren, az ICES 25 és
26 alkörzetben kikötőn kívül tölthető napoknak az
1404/2007/EK rendelet II. mellékletének 1.1.b. pontjában
megállapított maximális száma néggyel megemelkedik. Ez a
határozat a 90 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonó
hálót, kerítőhálót vagy hasonló halászeszközt, 90 mm-es vagy
annál nagyobb szembőségű kopoltyúhálót, állítóhálót vagy
tükörhálót, fenéken rögzített horogsort, sodortatott horogsortól
eltérő horogsort, kézi horogsort és orsós felszerelést használó
hajókra alkalmazandó.

HUL 352/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2008.12.31.

(1) HL L 312., 2007.11.30., 1. o.
(2) HL L 248., 2007.9.22., 1. o.
(3) HL L 51., 2008.2.26., 3. o.



2. cikk

Ennek a határozatnak a Lett Köztársaság a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 16-án.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja
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