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A TANÁCS 1448/1999/EK RENDELETE
(1999. június 24.)
egyes földközi-tengeri halászati tevékenységek irányításáról szóló átmeneti intézkedések bevezetéséről
és az 1626/94/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a földközi-tengeri halászati erőforrások védelme érdekében bizonyos technikai intézkedések megállapításáról szóló,
1994. június 27-i 1626/94/EK tanácsi rendeletre (1), és különösen annak 3. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (1) bekezdésére,
tekintettel a Bizottság javaslatára,

(6)

mivel az ilyen szilárd tudományos alap megteremtéséhez
részletes információkat kell gyűjteni az érintett halászati
tevékenységek erőforrásokra gyakorolt várható hatásáról,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk
Az 1626/94/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)

(2)

mivel az 1626/94/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdése és
6. cikkének (1) bekezdése megfogalmaz bizonyos műszaki
védelmi intézkedéseket, amelyek 1998. december 31-ig
eltérések hatálya alá estek;
mivel a fent említett cikkek rendelkeznek arról, hogy a
Tanács a Bizottság előterjesztése alapján, olyan tudományos adatok ismeretében, amelyek igazolják, hogy alkalmazásuk az erőforrásokra nincs kedvezőtlen hatással,
módosíthatja az eltérések lejártának időpontját;

(3)

mivel bizonyos tagállamok beadványai szerint az eltérési
időszak megszüntetése zavarokat okozhat sok olyan
földközi-tengeri halász halászati tevékenységében, akinek a
megélhetése nagymértékben függ az eltérések hatálya alá
eső halászati vállalkozás lehetőségétől;

(4)

Mivel az említett tagállamok által benyújtott előzetes tudományos adatok arra engednek következtetni, hogy az eltérés fenntartásának csekély hatása lehet az erőforrásokra;
mivel ennek ellenére célszerű arra törekedni, hogy a végleges döntés megszületése előtt a mindenkori naprakész és
hiánytalan, a Halászati Tudományos, Műszaki és Gazdasági
Bizottság által megvizsgált információk álljanak rendelkezésre;

(5)

mivel ezért helyénvaló ideiglenesen engedélyezni ezeknek
a halászati tevékenységeknek a fenntartását mindaddig,
amíg a Tanácsnak módjában nem áll megalapozott tudományos vizsgálaton alapuló végleges döntést hozni;

(1) HL L 171., 1994.7.6, 1. o. A 782/98/EK rendelettel (
HL L 113., 1998.4.15, 6. o.) módosított rendelet.

1. a 3. cikk (1) bekezdésében az 1998. december 31-i időpont
helyébe a 2000. május 31-i időpont lép;
2. a 6. cikk (1) bekezdésében az 1998. december 31-i időpont
helyébe a 2000. május 31-i időpont lép.

2. cikk
(1) A tagállamok 2000. február 1. előtt elkészítik és a Bizottság
rendelkezésére bocsátják az 1626/94/EK rendelet 3. cikkének (1)
bekezdésében és 6. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételek alapján végzett halászati tevékenységeknek az
erőforrásokra gyakorolt hatásáról szóló összes lehetséges tudományos információt. Az információnak tartalmaznia kell a flotta jellemzőit, a halászfelszerelés műszaki adatait és a halászati tevékenység által vélhetően érintett flóra és fauna populációdinamikai
adatait.
(2) Az összes vonatkozó tudományos információ alapján a
Bizottság 2000. április 16. előtt a Tanács elé terjeszti javaslatát
arról, folytatható-e az (1) bekezdésben említett halászati tevékenység, illetve milyen műszaki feltételek vonatkozzanak rá. A Tanács
minősített többséggel legkésőbb 2000. május 31-én köteles dönteni a javaslatról.

3. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való
kihirdetését követő napon lép hatályba.
Ezt a rendeletet 1999. január 1-jétől kezdődő hatállyal kell
alkalmazni.
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Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.
Kelt Luxembourgban, 1999. június 24-én.
a Tanács részéről
az elnök
J. TRITTIN

