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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

EL

L 299/7

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2025/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Νοεµβρίου 2003
σχετικά µε τη διακοπή της αλιείας ποντικιού από σκάφη που φέρουν σηµαία Σουηδίας
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συµβουλίου, της 12ης
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήµατος ελέγχου που εφαρµόζεται στην κοινή αλιευτική πολιτική (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 806/2003 (2), και ιδίως το
άρθρο 21 παράγραφος 3,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 2340/2002 του Συµβουλίου, της
16ης ∆εκεµβρίου 2002, περί καθορισµού, για το 2003 και
2004 των αλιευτικών δυνατοτήτων για τα αποθέµατα
ιχθύων βαρέων υδάτων (3), προβλέπει ποσοστώσεις ποντικιού
για το 2003.
Προκειµένου να εξασφαλισθεί η τήρηση των διατάξεων σχετικά µε τους ποσοτικούς περιορισµούς των αλιευµάτων
αποθέµατος που υπόκειται σε ποσοστώσεις, είναι αναγκαίο
για την Επιτροπή να ορίσει την ηµεροµηνία έως την οποία
τα αλιεύµατα, τα οποία αλιεύονται από σκάφη που φέρουν
τη σηµαία κράτους µέλους, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει
την ποσόστωση που έχει χορηγηθεί.
Σύµφωνα µε τις πληροφορίες που ανακοινώθηκαν στην Επιτροπή, τα αλιεύµατα ποντικιού στα ύδατα της ζώνης ICES
ΙΙΙ (κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην
κυριαρχία ή δικαιοδοσία τρίτων χωρών), από σκάφη που
φέρουν σουηδική σηµαία ή είναι νηολογηµένα στη Σουηδία,

έφθασαν στο όριο της ποσόστωσης που έχει χορηγηθεί για
το 2003. Η Σουηδία απαγόρευσε την αλιεία του αποθέµατος αυτού από τις 31 Αυγούστου 2003. Κατά συνέπεια, θα
πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηµεροµηνία αυτή,
ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Τα αλιεύµατα ποντικιού στα ύδατα της ζώνης ICES ΙΙΙ (κοινοτικά
ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή δικαιοδοσία
τρίτων χωρών), από σκάφη που φέρουν σουηδική σηµαία ή είναι
νηολογηµένα στη Σουηδία, θεωρούνται ότι έχουν εξαντλήσει την
ποσόστωση που έχει χορηγηθεί στη Σουηδία για το 2003.
Απαγορεύεται η αλιεία ποντικιού στα ύδατα της ζώνης ICES ΙΙΙ
(κοινοτικά ύδατα και ύδατα που δεν υπάγονται στην κυριαρχία ή
δικαιοδοσία τρίτων χωρών), από σκάφη που φέρουν σηµαία Σουηδίας ή είναι νηολογηµένα στη Σουηδία, καθώς και η διατήρηση επί
του σκάφους, η µεταφόρτωση και η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέµατος που έχει αλιευθεί από τα προαναφερθέντα σκάφη µετά την
ηµεροµηνία εφαρµογής του παρόντος κανονισµού.
Άρθρο 2
Ο παρών κανονισµός αρχίζει να ισχύει την επόµενη ηµέρα από τη
δηµοσίευσή του στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εφαρµόζεται από τις 31 Αυγούστου 2003.

Ο παρών κανονισµός είναι δεσµευτικός ως προς όλα τα µέρη του και ισχύει άµεσα σε κάθε κράτος
µέλος.
Βρυξέλλες, 17 Νοεµβρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Jörgen HOLMQUIST
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