
A BIZOTTSÁG 790/2005/EK RENDELETE

(2005. május 25.)

az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó közös előírások megállapításáról szóló
2406/96/EK tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös
szervezéséről szóló, 1999. december 17-i 104/2000/EK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) A 104/2000/EK rendelet 2. cikkének (1) bekezdése
szerint az adott rendelet 1. cikkében felsorolt termékekre,
illetve ezek csoportjaira vonatkozóan közös forgalmazási
előírások határozhatók meg.

(2) A 104/2000/EK rendelet IV. melléklete felsorol egyes
olyan fajokat, amelyek intervenciós mechanizmus tárgyát
képezik. A 2003-as csatlakozási okmány arról rendelke-
zett, hogy az említett melléklet egészüljön ki a spratt
nevével.

(3) A közös, a Közösségen belül harmonizált forgalmazási
előírások meghatározása különösen fontos a
104/2000/EK rendelet által előírt intervenciós mechaniz-
musok megfelelő lebonyolítása szempontjából.

(4) Az egyes halászati termékek forgalmazására vonatkozó
közös előírások megállapításáról szóló, 1996. november
26-i 2406/96/EK tanácsi rendelet (2) nem határoz meg a

sprattra vonatkozó előírásokat. Ezt a rendeletet módosí-
tani kell, hogy a spratt is tárgyát képezze.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Halászatitermék-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2406/96/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (1) bekezdésének a) pontja a következő francia
bekezdéssel egészül ki:

„— Spratt (Sprattus sprattus)”.

2. Az I. és a II. melléklet a következőképpen módosul:

a) Az I. melléklet B. pontja (Kék halak) a „spratt” szóval
egészül ki.

b) A II. melléklet az e rendelet mellékletében meghatározott
bejegyzéssel egészül ki.

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2005. május 25-én.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja

HU2005.5.26. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 132/15

(1) HL L 17., 2000.1.21., 22. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási
okmánnyal módosított rendelet.

(2) HL L 334.,1996.12.23., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási
okmánnyal módosított rendelet.



MELLÉKLET

Súlyarányok A rendelet 7. cikkében meghatározott feltételek közt
betartandó minimális méretek

Fajok Méret Kg/hal Halak száma/kg Térség Földrajzi terület Minimális méret

Spratt
(Sprattus sprattus)

1 0,004 vagy
több

250 vagy
kevesebb
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