
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2005. február 14.)

részleges eltérés engedélyezése Olaszország számára a halászati termékek tagállamokban történt
fogására vonatkozó adatközlésben

(az értesítés a B(2005) 322. számú dokumentummal történt)

(Csak az olasz szöveg hiteles)

(2005/128/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó Szerződésre,

tekintettel a halászati termékek tagállamokban történt fogására
vonatkozó adatszolgáltatásról szóló 1991. május 21-i
1382/91/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5.
cikke (4) és (5) bekezdésére,

mivel:

(1) Az olasz parti hajók halászati termékekből történt fogá-
saira vonatkozó adatgyűjtés, ahogyan azt az
1382/91/EGK rendelet meghatározza, nagyon súlyos
megterhelést jelent a nemzeti hatóságok számára.

(2) A mintavételezési technikák nagyobb mérvű felhasználása
jelentősen csökkentené ezt a megterhelést, és az olasz
hatóságok bemutatták, hogy jelentősen növelné a kapott
eredmények minőségét.

(3) A tervezett mintavételezés szintje ennél a javasolt techni-
kánál meghaladja a 10 tömegszázalékos limitet, amelyet
az 1382/91/EGK rendelet 1. cikke írt elő.

(4) Az 1382/91/EGK rendelet 5. cikkének (4) bekezdésével
összhangban, azokban az esetekben, amikor egy tagállam
halászterületeiből egy bizonyos szektor hozzáadása a
nemzeti hatóságok számára az adott szektor fontossá-
gához képest aránytalan nehézségeket okozna, a
Bizottság eltérést adhat, megengedve az ilyen tagállam
számára, hogy az arra a szektorra vonatkozó adatokat
kihagyja a nemzeti adatszolgáltatásból.

(5) Olaszországnak engedélyezni kell, hogy mintavételezési
technikákat alkalmazzon a kifogott halászati termékek
maximális 10 tömegszázalékánál nagyobb mértékben,
azzal a feltétellel, hogy a halzsákmány teljes tömegére
kapott becslések legalább ezzel egyenértékű megbízható-
sági szabványt képviseljenek.

(6) Az 1382/91/EGK rendelet 5. cikkének (5) bekezdésével
összhangban ezt az eltérést legfeljebb három évre lehet
megadni.

(7) Az ebben a határozatban előírt intézkedések össz-
hangban vannak a 72/279/EGK tanácsi határozattal létre-
hozott Agrárstatisztikai Állandó Bizottság vélemé-
nyével (2),

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Olaszország engedélyt kap mintavételezési technikák alkalmazá-
sára az 1382/91/EGK rendelet 1. cikkében előírt referenciahó-
napban kifogott halászati termékek maximális 10 tömegszáza-
lékánál nagyobb mértékben.

2. cikk

Ez az engedély 2006. december 31-én jár le.

3. cikk

Ennek a határozatnak a címzettje az Olasz Köztársaság.

Kelt Brüsszelben, 2005. február 14-én.

a Bizottság részéről
Joaquín ALMUNIA

a Bizottság tagja
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