
A BIZOTTSÁG 898/2007/EK RENDELETE

(2007. július 27.)

a 41/2007/EK tanácsi rendeletnek a IIa és IV ICES-övezetben a sprattállományra vonatkozó fogási
korlátozások tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bizonyos halállományokra és halállománycsopor-
tokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó vizeken
tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalma-
zandó halászati lehetőségeknek és kapcsolódó feltételeknek a
2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december
21-i 41/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5.
cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1) A 41/2007/EK rendelet IA. melléklete előzetes fogási
korlátozásokat állapít meg a spratt tekintetében a IIa és
IV ICES-övezetre.

(2) A rendelet 5. cikkének (5) bekezdése értelmében a
Bizottság a 2007 első félévében összegyűjtött tudomá-
nyos információk fényében felülvizsgálhatja a fogási
korlátozásokat.

(3) Figyelembe véve a 2007 első félévében összegyűjtött
tudományos információkat, az érintett övezetek tekinte-
tében ki kell igazítani a sprattra vonatkozó fogási korlá-
tozásokat.

(4) A 41/2007/EK rendelet IA. mellékletét ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

(5) A spratt rövid élettartamú faj, ezért a fogási korlátozá-
sokat a lehető leghamarabb érvényre kell juttatni olyan
késedelmek elkerülésére, amelyek az állomány túlhalászá-
sához vezethetnének.

(6) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság vélemé-
nyével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 41/2007/EK rendelet IA. melléklete e rendelet mellékletének
megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését
követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. július 27-én.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja

HUL 196/22 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2007.7.28.

(1) HL L 15., 2007.1.20., 1. o. A legutóbb a 754/2007/EK rendelettel
(HL L 172., 2007.6.30., 26. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A 41/2007/EK rendelet IA. melléklete a következőképpen módosul:

A IIa és IV ICES-övezet tekintetében a sprattállományra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj: Spratt
Sprattus sprattus

Övezet: a IIa és IV övezet közösségi vizei
SPR/2AC4-C

Belgium 1 917 Elővigyázatossági TAC
A 847/96/EK rendelet 3. cikke alkalmazandó.
A 847/96/EK rendelet 4. cikke nem alkalmazandó.
A 847/96/EK rendelet 5. cikkének (2) bekezdése alkalma-
zandó.

Dánia 151 705
Németország 1 917
Franciaország 1 917
Hollandia 1 917
Svédország 1 330 (1)
Egyesült Királyság 6 325
EK 167 028
Norvégia 18 812 (2)
Feröer-szigetek 9 160 (3) (4) (5)
TAC 195 000

(1) A homoki angolnával együtt.
(2) Kizárólag a IV ICES-övezet közösségi vizein halászható.
(3) Ez a mennyiség a IV ICES-övezetben és a VIa övezetben az ÉSZ 56° 30′-tól északra halászható le. A kék puha tőkehal bármely

járulékos fogását be kell számítani a kék puha tőkehalra a VIa, VIb és VII ICES-övezet tekintetében megállapított kvótába.
(4) A 32 mm-nél kisebb szembőségű hálókat alkalmazó halászatok esetén 1 832 tonna hering fogható. Amennyiben az 1 832 tonnában

megállapított heringkvóta kimerül, a 32 mm-nél kisebb szembőségű hálót alkalmazó halászat tilos.
(5) Az ellenőrző halászatok során zsákmányolt fogások tekintetében az erőkifejtés 2 %-ának megfelelő és legfeljebb 2 500 tonna

mennyiség lehet homoki angolna.”
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