
A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. október 12.)

Hollandia számára a Skagerrakban, a IV. területen, a IIa (közösségi vizek), VIIa és VIa körzetben
halászattal eltölthető többletnapok biztosításáról

(az értesítés a C(2006) 4777. számú dokumentummal történt)

(Csak a holland nyelvű szöveg hiteles)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/686/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 10. pontjára,

mivel:

(1) Az 51/2006/EK rendelet IIA. mellékletének 8. pontja
meghatározza azon napok maximális számát, amelyek
során a 80 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű
merevítőrudas zsákhálókat szállító, 10 méter teljes
hosszúságú vagy annál hosszabb hajók 2006. február 1.
és 2007. január 31. között a Skagerrakban, a IV. terü-
leten, a IIa (közösségi vizek), VIId, VIIa és VIa körzetben
tartózkodhatnak.

(2) A IIA. melléklet 10. pontja értelmében a Bizottság a
2002. január 1. óta történt végleges tevékenységbeszün-
tetések alapján kioszthat olyan többletnapokat, amelyek
során az ilyen merevítőrudas zsákhálókat szállító hajó az
adott földrajzi területen tartózkodhat.

(3) Hollandia adatokat szolgáltatott, amelyek bizonyítják,
hogy a tevékenységüket 2002. január 1. óta beszüntetett
hajók 2001-ben a szóban forgó földrajzi területen tartóz-
kodó, 80 mm-es vagy annál nagyobb szembőségű mere-
vítőrudas zsákhálókat szállító holland hajók által kifejtett
halászati erőkifejtés 14,18 %-át fejtették ki. Az
51/2006/EK rendelet szellemében a holland hatóságok

vállalták, hogy csökkentik a laposhalhalászatban alkalma-
zott halászati erőkifejtést.

(4) A benyújtott adatok alapján a 2006. február 1. és 2007.
január 31. közötti időszakban Hollandia számára 20
vagy 22 többletnapot kell biztosítani azon hajók vonat-
kozásában, amelyek a 4. b) i., 4. b) ii., 4. b) iii. vagy 4. b)
iv. halászfelszerelés-kategóriába tartozó merevítőrudas
zsákhálókat szállítanak fedélzetükön, attól függően,
hogy vonatkoznak-e rájuk az 51/2006/EK rendelet IIA.
mellékletének 8.1. c), 8.1. e) és 8.1. i) pontjában megha-
tározott különleges feltételek.

(5) Az e határozatban előírt intézkedések összhangban
vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véle-
ményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A Skagerrakban, a IV. területen, a IIa (közösségi vizek), VIIa és
VIa körzetben eltölthető napoknak az 51/2006/EK rendelet IIA.
mellékletének I. táblázatában megállapított maximális száma évi
163 napra módosul azon, Hollandia lobogója alatt hajózó,
fedélzetükön az említett rendelet IIA. mellékletének 4. b) i.,
4. b) ii., 4. b) iii. vagy 4. b) iv. pontjában feltüntetett halászfel-
szerelés-kategóriába tartozó merevítőrudas zsákhálókat szállító
hajók esetében, amelyekre nem vonatkozik az említett melléklet
8.1. pontjában felsorolt feltételek egyike sem.

2. cikk

A Skagerrakban, a IV. területen, a IIa (közösségi vizek), VIIa és
VIa körzetben eltölthető napoknak az 51/2006/EK rendelet IIA.
mellékletének I. táblázatában megállapított maximális száma évi
177 napra módosul azon, Hollandia lobogója alatt hajózó,
fedélzetükön az említett rendelet IIA. mellékletének 4. b) i.,
4. b) ii., 4. b) iii. vagy 4. b) iv. pontjában említett halászfelsze-
relés-kategóriába tartozó merevítőrudas zsákhálókat szállító
hajók esetében, amelyekre vonatkoznak az említett melléklet
8.1. c), 8.1. i) és 8.1. e) pontjában felsorolt feltételek.

HUL 282/50 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.10.13.

(1) HL L 16., 2006.1.20., 1. o. A legutóbb a 941/2006/EK tanácsi
rendelettel (HL L 173., 2006.6.27., 1. o.) módosított rendelet.



3. cikk

E határozat címzettje a Holland Királyság.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 12-én.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja

HU2006.10.13. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 282/51


