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URADNI LIST EVROPSKIH SKUPNOSTI
UREDBA SVETA (ES) št. 782/98
z dne 7. aprila 1998
o spremembi Uredbe (ES) št. 1626/94 o določitvi nekaterih tehničnih ukrepov za ohranjevanje ribolovnih
virov v Sredozemlju

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 43 pogodbe,
ob upoštevanju predloga Komisije (1),
ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (2),
ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora (3),
ker so v skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 3760/92 z dne 20. decembra 1992 o vzpostavitvi sistema
Skupnosti za ribištvo in ribogojstvo (4) splošni cilji skupne ribiške politike varovanje in ohranjevanje živih morskih
vodnih virov;
ker je Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tuna (ICCAT) na svoji 10. izredni seji od 22. do
29. novembra 1996 v San Sebastianu v Španiji sprejela dve priporočili o ribolovni aktivnosti za tuna v Sredozemlju;
ker ICCAT priporoča tudi posebna pravila o minimalnih velikostih za iztovarjanje tuna; ker so vsa ta priporočila
oblikovana v znanstvenem mnenju;
ker je v okviru mednarodnih obveznosti Skupnosti in zlasti ob upoštevanju prihodnjega pristopa Skupnosti k
ICCAT ustrezno, da se izvajajo navedena priporočila, da se izogne pretiranemu ribolovnemu pritisku na tuna;
ker je treba Uredbo (ES) št. 1626/94 (5) ustrezno spremeniti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1
Uredba (ES) št. 1626/94 se spremeni, kot sledi:
1. Vstavi se naslednji člen:
„Člen 3a
1. Prepovedano je loviti tuna z zaporno plavarico v obdobju od 1. do 31. avgusta.
2. Prepovedano je uporabljati letala ali helikopterje v podporo ribolovu na tuna v obdobju od 1. do 30. junija.“
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

UL C 337, 7.11.1997, str. 36.
UL C 104, 6.4.1998.
UL C 73, 9.3.1998.
UL L 389, 31.12.1992, str. 1.
UL L 171, 6.7.1994, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1075/96 (UL L 142, 15.6.1996, str. 1).
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2. v Prilogi IV:
— naslednje besedilo nadomesti ustrezen vnos:
„Vrsta

Minimalna velikost

Thunnus thynnus

70 cm ali 6,4 kg (**)

(**) Vendar je dovoljeno iztovoriti do 15 % v številu primerkov rib, ki tehtajo med 1,8 kg in 6,4 kg, ulovljenih slučajno.“

— prejšnja opomba pod črto (**) se spremeni v (***).

Člen 2
Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 7. aprila 1998
Za Svet
Predsednik
D. BLUNKETT

