24.7.2009

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 192/61

KOMISSION ASETUS (EY) N:o 660/2009,
annettu 23 päivänä heinäkuuta 2009,
Espanjan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen kieltämisestä yhteisön
vesillä ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan kuulumattomilla vesillä alueilla VI ja VII
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

(3)

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

Sen vuoksi on tarpeen kieltää kyseisen kannan kalastus,
sen hallussa pitäminen aluksessa, sen uudelleenlastaa
minen ja purkaminen,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

ottaa huomioon elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja
kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa
20 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 2371/2002 (1) ja erityisesti sen 26 artiklan 4 kohdan,

1 artikla
Kiintiön täyttyminen
Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion vuotta 2009
koskevan kalastuskiintiön katsotaan täyttyneen tämän asetuksen
liitteessä tarkoitetun kalakannan osalta mainitussa liitteessä vah
vistetusta päivämäärästä alkaen.

ottaa huomioon yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta
valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neu
voston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) ja erityisesti sen
21 artiklan 3 kohdan,

2 artikla

sekä katsoo seuraavaa:

Kiellot

(1)

Yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla
vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovelletta
vien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastus
mahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvis
tamisesta vuodeksi 2009 16 päivänä tammikuuta 2009
annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 43/2009 (3)
säädetään kiintiöistä vuodeksi 2009.

Tämän asetuksen liitteessä tarkoitetun kalakannan kalastus kiel
letään mainitussa liitteessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla
purjehtivilta tai kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyiltä aluksilta
mainitussa liitteessä vahvistetusta päivämäärästä alkaen. Kielle
tään näillä aluksilla mainitun päivämäärän jälkeen pyydettyjen
kalakantojen hallussa pitäminen aluksessa, uudelleenlastaaminen
ja purkaminen.

(2)

Komission saamien tietojen mukaan tämän asetuksen liit
teessä tarkoitetun jäsenvaltion lipun alla purjehtivien tai
kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröityjen alusten mainitussa
liitteessä tarkoitetun kalakannan saaliit ovat täyttäneet
vuoden 2009 kiintiön.

3 artikla
Voimaantulo
Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun
se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä heinäkuuta 2009.
Komission puolesta
Fokion FOTIADIS

Meri- ja kalastusasioiden pääosaston pääjohtaja

(1) EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.
(2) EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1.
(3) EUVL L 22, 26.1.2009, s. 1.

FI

L 192/62

Euroopan unionin virallinen lehti

LIITE

Nro

5/T&Q

Jäsenvaltio

Espanja

Kanta

BLI/67-

Laji

Tylppäpyrstömolva (Molva dypterygia)

Alue

Yhteisön vedet ja kolmansien maiden lainkäyttövaltaan
kuulumattomat vedet alueilla VI ja VII

Päivämäärä

15 päivänä kesäkuuta 2009

24.7.2009

