
Helyesbítés a bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó
vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és
kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK tanácsi

rendelethez

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 15., 2007. január 20.)

A 126. oldalon, a IIA. melléklet 13. pontjának 1. táblázatában

A merevítőrudas zsákhálókra vonatkozó bejegyzések helyesen:

Halász-
eszköz
(4.1.
pont)

Különleges
feltétel (8.
pont)

Megnevezés (1)
2.a)
Katte-
gat

2.b)
1 – Skaggerak

2 – II, IVa, b, c övezet
3 – VIId övezet

2.c)
VIIa
öve-
zet

2.d)
VIa

övezet

1 2 3

(…)

„b)i. ≥80 és <90 mm-es szembőségű
merevítőrudas zsákhálók

n.r. 132 (2) kor-
látlan

132 143 (2)

b)ii. ≥90 és <100 mm-es szembőségű
merevítőrudas zsákhálók

n.r. 143 (2) kor-
látlan

143 143 (2)

b)iii. ≥100 és <120 mm-es szembő-
ségű merevítőrudas zsákhálók

n.r. 143 kor-
látlan

143 143

b)iv. ≥120 mm-es szembőségű mere-
vítőrudas zsákhálók

n.r. 143 kor-
látlan

143 143

b)iii. 8.1.c) ≥100 és <120 mm-es szembő-
ségű merevítőrudas zsákhálók; a
fogási teljesítmény kevesebb mint
5 %-a lehet tőkehal

n.r. 155 kor-
látlan

155 155

b)iii. 8.1 i) ≥100 és <120 mm-es szembő-
ségű merevítőrudas zsákhálók,
2003-ban, 2004-ben, 2005-ben
vagy 2006-ban merevítőrudas
zsákhálókat használó hajók ese-
tében

n.r. 155 kor-
látlan

155 155

b)iv. 8.1.c) ≥120 mm-es szembőségű mere-
vítőrudas zsákhálók; a fogási
teljesítmény kevesebb mint
5 %-a lehet tőkehal

n.r. 155 kor-
látlan

155 155

b)iv. 8.1 i) ≥120 mm-es szembőségű mere-
vítőrudas zsákhálók, 2003-ban,
2004-ben, 2005-ben vagy 2006-
ban merevítőrudas zsákhálókat
használó hajók esetében

n.r. 155 kor-
látlan

155 155

b)iv. 8.1.e) ≥120 mm-es szembőségű mere-
vítőrudas zsákhálók; a fogási
teljesítmény kevesebb mint
5 %-a tőkehal és több mint
60 %-a lepényhal

n.r. 155 kor-
látlan

155 155”

2007.2.22. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 54/157


