
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1110/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

της 18ης Νοεμβρίου 2009 

περί θεσπίσεως απαγόρευσης της αλιείας τόνου στον Ατλαντικό Ωκεανό, ανατολικώς του γεωγραφικού 
μήκους 45° Δ, και στη Μεσόγειο από σκάφη που φέρουν σημαία Ελλάδας 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, 

Έχοντας υπόψη: 

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, 

τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2371/2002 του Συμβουλίου, της 20ής 
Δεκεμβρίου 2002, για τη διατήρηση και βιώσιμη εκμετάλλευση των 
αλιευτικών πόρων στο πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ( 1 ), 
και ιδίως το άρθρο 26 παράγραφος 4, 

τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 2847/93 του Συμβουλίου, της 12ης 
Οκτωβρίου 1993, για τη θέσπιση συστήματος ελέγχου της κοινής 
αλιευτικής πολιτικής ( 2 ), και ιδίως το άρθρο 21 παράγραφος 3, 

Εκτιμώντας τα ακόλουθα: 

(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 43/2009 του Συμβουλίου, της 
16ης Ιανουαρίου 2009, περί καθορισμού, για το 2009, 
για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων 
ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών 
όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε 
άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων ( 3 ), 
καθορίζει ποσοστώσεις για το 2009. 

(2) Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έλαβε η Επιτροπή, τα 
αλιεύματα του αποθέματος το οποίο αναφέρεται στο παράρ 
τημα του παρόντος κανονισμού, από σκάφη τα οποία 
φέρουν τη σημαία ή είναι νηολογημένα στο κράτος μέλος 
που αναφέρεται σε αυτό, έχουν εξαντλήσει την ποσόστωση 
που έχει κατανεμηθεί για το 2009. 

(3) Ως εκ τούτου, είναι αναγκαία η απαγόρευση της αλιείας του 
εν λόγω αποθέματος, καθώς και η διατήρησή του επί του 
σκάφους, η μεταφόρτωση και η εκφόρτωσή του, 

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: 

Άρθρο 1 

Εξάντληση ποσόστωσης 

Η αλιευτική ποσόστωση που κατανεμήθηκε στο κράτος μέλος, το 
οποίο αναφέρεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, σχε 
τικά με το απόθεμα που αναφέρεται σε αυτό για το 2009, θεωρεί 
ται ότι έχει εξαντληθεί από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν 
λόγω παράρτημα. 

Άρθρο 2 

Απαγορεύσεις 

Η αλιεία του αποθέματος που αναφέρεται στο παράρτημα του 
παρόντος κανονισμού από σκάφη που φέρουν τη σημαία ή είναι 
νηολογημένα στο κράτος μέλος το οποίο αναφέρεται σε αυτό απα 
γορεύεται από την ημερομηνία που καθορίζεται στο εν λόγω 
παράρτημα. Απαγορεύεται η διατήρηση επί του σκάφους, η μετα 
φόρτωση ή η εκφόρτωση του εν λόγω αποθέματος που έχει αλιευθεί 
από τα σκάφη αυτά μετά την εν λόγω ημερομηνία. 

Άρθρο 3 

Έναρξη ισχύος 

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την επομένη της ημέρας 
δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος 
μέλος. 

Βρυξέλλες, 18 Νοεμβρίου 2009. 

Για την Επιτροπή 

Φωκίων ΦΩΤΙΑΔΗΣ 
Γενικός Διευθυντής Θαλάσσιων Υποθέσεων και 

Αλιείας

EL 20.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 306/3 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Αριθ. 29/T&Q 

Κράτος μέλος Ελλάδα 

Απόθεμα BFT/AE045W 

Είδος Τόνος (Thunnus thynnus) 

Ζώνη Ατλαντικός Ωκεανός, ανατολικώς του γεωγραφικού μήκους 
45° Δ, και Μεσόγειος 

Ημερομηνία 17 Οκτωβρίου 2009
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