
A BIZOTTSÁG 1262/2005/EK RENDELETE

(2005. augusztus 1.)

a 27/2005/EK tanácsi rendeletnek a hering I és II övezeten belüli halászati lehetőségei 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
2005. évre történő meghatározásáról szóló, 2004. december
22-i 27/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 5.
cikke (4) bekezdésére,

mivel:

(1) A 27/2005/EK rendelet 5. cikkének (4) bekezdése megál-
lapítja a kék puha tőkehal állományára és a heringállo-
mányra vonatkozó közösségi halászati lehetőségek növe-
lését, amennyiben harmadik országok nem tartják tiszte-
letben az említett állományok felelősségteljes kezelését.

(2) Az érintett parti államok által 1997 óta alkalmazott, az I
és II övezet halászati lehetőségei felosztásának figyelmen
kívül hagyásával Norvégia nemrégiben további 14 %-kal
növelte heringre vonatkozó halászati lehetőségeit. Úgy
tűnik tehát, hogy Norvégia nem tartja tiszteletben a
heringállomány felelősségteljes kezelését.

Miközben a heringállományra vonatkozó hosszú távú
kezelési egyezmény megkötésére vár az érintett parti álla-
mokkal, helyénvaló a Közösség részéről kvótáinak átme-
neti, szintén 14 %-os növelése, 89 537 tonnára az I és II
övezetben (közösségi vizek és nemzetközi vizek). Tudo-
mányos szempontból nem valószínű, hogy ennek bármi-
nemű maradandó káros hatása lenne az állomány védel-
mére.

(3) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véle-
ményével.

(4) Ezért a 27/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módo-
sítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 27/2005/EK rendelet IC. melléklete az e rendelet mellékle-
tének megfelelően módosul.

2. cikk

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

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

Kelt Brüsszelben, 2005. augusztus 1-jén.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja

HU2005.8.2. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 201/23

(1) HL L 12., 2005.1.14., 1. o. A legutóbb a 860/2005/EK rendelettel
(HL L 144., 2005.6.8., 1. o.) módosított rendelet.



MELLÉKLET

A 27/2005/EK rendelet IC. melléklete a következőképpen módosul:

Az I és II övezetben (közösségi és nemzetközi vizek) a heringfajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő bejegyzés lép:

„Faj: Hering
Clupea harengus

Övezet: I, II (közösségi és nemzetközi vizek)
HER/1/2

Belgium 31
Dánia 30 677
Németország 5 373
Spanyolország 101
Franciaország 1 324
Írország 7 942
Hollandia 10 979
Lengyelország 1 553
Portugália 101
Finnország 475
Svédország 11 368
Egyesült Királyság 19 613
EK 89 537

Feröer-szigetek 7 548 (1)

TAC 890 000 A 847/96/EK rendelet 3. és 4. cikke nem
alkalmazandó.

___________
(1) Közösségi vizekben halászható.

Különleges feltételek:

A fent említett kvóták által megjelölt határokon belül az alábbi mennyiségeknél nem fogható ki több a meghatározott
övezetekben:

II, Vb ész. 62°-tól északra (Feröer-szigeteki
vizek) (HER/*25B-F)

Belgium 3
Dánia 2 580
Németország 452
Spanyolország 9
Franciaország 111
Írország 668
Hollandia 924
Lengyelország 131
Portugália 9
Finnország 40
Svédország 956
Egyesült Királyság 1 650”
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