
HELYESBÍTÉSEK

Helyesbítés a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tar-
tozó vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és
kapcsolódó feltételeknek a 2005. évre történő meghatározásáról szóló, 2004. december 22-i 27/2005/EK tanácsi

rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 12., 2005. január 14.)

A 111. oldalon, a IVa. melléklet (Hajók halászati erőkifejtése egyes állományok helyreállításának összefüggésében) V. táblá-
zatának harmadik oszlopában („Meghatározások és megjegyzések”)

a) Övezet neve: (4) Terület

a következő szövegrész: „Jelzi, ha a hajó az e melléklet 2(a) vagy 2(b) területén halászott.”

helyesen: „Jelzi, ha a hajó az e melléklet 2. pontjában említett területen halászott.”

b) Övezet neve: (5) A gazdálkodási időszak hossza

a következő szövegrész: „Az érintett hajóra kiosztott minden egyes gazdálkodási időszak hossza 1-12-ig. Azok a külön
gazdálkodási időszakok, amelyekben ugyan arról a felszerelés csoportról vagy felszerelés cso-
port kombinációról adtak értesítést e melléklet 7. pontjával összhangban, összeadhatók.”

helyesen: „Az érintett hajóra kiosztott minden egyes gazdálkodási időszak hossza 1-től 11-ig. Azok
a külön gazdálkodási időszakok, amelyekben ugyanarról a felszereléscsoportról vagy felszerelés-
csoport-kombinációról adtak értesítést e melléklet 7. pontjával összhangban, összeadhatók.”

c) Övezet neve: (6) Értesítés szerinti felszerelés típus/típusok

a következő szövegrész: „Az értesítés szerinti felszerelés típusok jelölése 4(a)-tól 4(g)-ig, e melléklet 4. pontja szerint.”

helyesen: „Az értesítés szerinti felszereléstípusok jelölése 4(a)-tól 4(f)-ig, e melléklet 4. pontja szerint.”

A 116. oldalon, a IVb. melléklet (Hajók halászati erőkifejtése egyes déli szürke tőkehal és norvég rák állományok helyreál-
lításának összefüggésében) 21. pontjában

a következő szövegrész: „21. A 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkének (1) bekezdésétől eltérve a 12. cikkben említett
halászterületeken bármely halállományra vonatkozó különleges megfigyelési program
a hatálybalépésétől számított két évnél tovább tarthat.”

helyesen: „21. A 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az említett halászterülete-
ken az e mellékletben említett déli szürke tőkehal és norvég rák állományokra vonatkozó
különleges megfigyelési program a hatálybalépésétől számított két évnél tovább tarthat.”

A 119. oldalon, a IVc. melléklet (Hajók halászati erőkifejtése a nyugati csatornai nyelvhal-állományok állományok helyre-
állításának összefüggésében) 8.a) pontjában

a következő szövegrész: „8. a) Az a hajó, amely egy adott gazdálkodási időszakban felhasználta az adott területen belüli
tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat,
a kikötőben vagy a 2. pontban említett területeken kívül marad a gazdálkodási időszak
hátralévő részében, kivéve, ha kizárólag a 7. pontban leírt szabályozatlan halászfelszere-
léseket használja.”

helyesen: „8. a) Az a hajó, amely egy adott gazdálkodási időszakban felhasználta az adott területen belüli
tartózkodásra és a kikötőből való távolmaradásra számára biztosított napokat,
a kikötőben vagy a 2. pontban említett területeken kívül kell maradnia a gazdálkodási
időszak hátralévő részében, kivéve, ha a 4. pontban leírtaktól eltérő, különböző halászfel-
szerelés-csoportokat (szabályozatlan halászfelszereléseket) használja.”
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A 120. oldalon, a IVc. melléklet (Hajók halászati erőkifejtése a nyugati csatornai nyelvhal-állományok állományok helyre-
állításának összefüggésében) 21. pontjában

a következő szövegrész: „21. A 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, a 12. cikkben említett
állományokra vonatkozó egyedi ellenőrzési program a hatálybalépéstől számított több
mint két évig tarthat.”

helyesen: „21. A 2847/93/EGK rendelet 34c. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az e mellékletben említett
nyelvhalállományokra vonatkozó egyedi ellenőrzési program a hatálybalépéstől számított
több mint két évig tarthat.”
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