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BIZOTTSÁG

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. szeptember 22.)

a közös halászati politika keretében az északnyugati vizek tekintetében felállított regionális
tanácsadó testület működésének megkezdéséről

(2005/668/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika alapján történő regionális
tanácsadó testületek felállításáról szóló, 2004. július 19-i
2004/585/EK tanácsi határozatra (1) és különösen annak 3.
cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Írország által Belgium, az Egyesült Királyság, Fran-
ciaország, Hollandia, Írország és Spanyolország nevében, 2005.
június 27-én továbbított ajánlásra,

mivel:

(1) A halászati erőforrások közös halászati politika alapján
történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló,
2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet (2)
és a 2004/585/EK határozat meghatározza a regionális
tanácsadó testületek létrehozásának és működésének a
keretét.

(2) A 2004/585/EK határozat 2. cikke regionális tanácsadó
testületet állít fel az északnyugati vizekre, a Nemzetközi
Tengerkutatási Tanács (ICES) V (kivéve az Va körzetet,

valamint az Vb körzetnek az EK-vizeken kívül eső terü-
leteit), VI és VII alterületére (3) vonatkozó működési
körrel.

(3) A 2004/585/EK határozat 3. cikke (1) bekezdésének
megfelelően Belgiumban, az Egyesült Királyságban, Fran-
ciaországban, Hollandiában, Írországban és Spanyolor-
szágban a halászati ágazat és más érdekcsoportok képvi-
selői kérelmet nyújtottak be e regionális tanácsadó
testület működésére vonatkozóan.

(4) A 2004/585/EK határozat 3. cikke (2) bekezdésének
megfelelően az érintett tagállamok döntést hoztak arról,
hogy az északnyugati vizek tekintetében felállított regio-
nális tanácsadó testületre vonatkozó kérelem megfelel-e
az említett határozat rendelkezéseinek. 2005. június
27-én az érintett tagállamok továbbították az e regionális
tanácsadó testületre vonatkozó ajánlásukat a Bizott-
sághoz.

(5) A Bizottság a 2004/585/EK határozatnak, valamint a
közös halászati politika célkitűzéseinek és alapelveinek
a fényében értékelte az érintett felek kérelmét és az aján-
lást, és megállapította, hogy az északnyugati vizek tekin-
tetében felállított regionális tanácsadó testület kész
megkezdeni működését,

HUL 249/18 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.9.24.

(1) HL L 256., 2004.8.3., 17. o.
(2) HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

(3) Az Atlanti-óceán északkeleti részén halászatot folytató tagállamok
névleges fogási statisztikájának benyújtásáról szóló, 1991. december
17-i 3880/91/EGK rendeletben (HL L 365., 1991.12.31., 1. o.)
meghatározottak szerint.



A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

Egyetlen cikk

A 2004/585/EK határozat 2. cikke (1) bekezdésének d) pontjával az északnyugati vizek tekintetében felállí-
tott regionális tanácsadó testület 2005. szeptember 26-tól megkezdi működését.

Kelt Brüsszelben, 2005. szeptember 22-én.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja
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