
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 28.)

az 51/2006/EK tanácsi rendelet IIA. melléklete 8.1. pontjának h) alpontjával összhangban az Egyesült
Királyság, Dánia és Németország számára a valamely halászterületen eltölthető napok biztosításáról

(az értesítés a C(2006) 1714. számú dokumentummal történt)

(Csak az angol, a dán és a német nyelvű szöveg hiteles.)

(2006/316/EK)

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
2006. évre történő meghatározásáról szóló, 2005. december
22-i 51/2006/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak
IIA. melléklete 8.1. pontjának h) alpontjára,

mivel:

(1) Az 51/2006/EK rendelet IIA. melléklete 8.1. pontjának h)
alpontja meghatároz egy különleges feltételt, amely a
jogsértések vonatkozásában a tagállamokat felkéri a halá-
szati engedélyek automatikus felfüggesztési rendszerének
kidolgozására.

(2) A tagállamok kérelmei alapján e különleges feltétel alkal-
mazása lehetővé teszi, hogy a merevítőrudas zsákháló
kivételével a IIA. melléklet 4.a)v. pontjában említett, a
120 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű vonóhálót,
kerítőhálót vagy hasonló halászeszközt szállító közösségi
hajók számára a 2006. február 1-jétől 2007. január 31-ig
terjedő időszakban meghatározott számú napot biztosít-
sanak a valamely területen való tartózkodásra.

(3) Az Egyesült Királyság, Dánia és Németország kérelmet
nyújtott be, és tájékoztatást nyújtott az ilyen halászesz-
közöket szállító hajók halászati engedélyeinek automa-
tikus felfüggesztési rendszeréről jogsértések esetében.

(4) Tekintettel a benyújtott információkra, az Egyesült
Királyság, Dánia és Németország számára a 8.1. pont
h) alpontjában megállapított különleges feltétel mellett
engedélyezni kell a valamely halászterületen eltölthető
napok biztosítását olyan hajók részére, amelyek az
51/2006/EK rendelet IIA. mellékletének 4.a)v. pontjában
említett halászeszközöket szállítanak fedélzetükön,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tekintettel az 51/2006/EK rendelet IIA. mellékletének 4.a)v.
pontjára és 8.1. pontjának h) alpontjára, a merevítőrudas zsák-
háló kivételével a 120 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű
vonóhálót, kerítőhálót vagy hasonló halászeszközt szállító, az
Egyesült Királyság, Dánia és Németország lobogója alatt közle-
kedő közösségi hajók a 8.1. pont h) alpontjában és a IIA.
melléklet 13. pontjának I. táblázata megfelelő sorában
foglaltaknak megfelelően valamely halászterületen eltölthető
napokban részesülnek.

2. cikk

Egy olyan hajó, amely számára az 1. cikknek megfelelően bizo-
nyos számú napot biztosítottak, e napokat egyetlen más hajóra
sem ruházhatja át, kivéve ha:

a) a bizonyos területen tölthető napokat átvevő hajó
mindenkor 120 mm-nél nagyobb szembőségű halászeszközt
alkalmaz;

b) teljesülnek az 51/2006/EK rendelet IIA. mellékletének 14. és
15. pontjában meghatározott feltételek.

3. cikk

E határozatnak Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Király-
sága, a Dán Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság
a címzettje.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 28-án.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja
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