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KOMISSION PÄÄTÖS,
tehty 6 päivänä kesäkuuta 2005,
yhden satamasta poissaoloa koskevan lisäpäivän myöntämisestä Tanskalle ja Yhdistyneelle
kuningaskunnalle neuvoston asetuksen (EY) N:o 27/2005 liitteen IV a mukaisesti
(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1657)
(Ainoastaan englannin- ja tanskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2005/425/EY)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta
vuodeksi 2005 22 päivänä joulukuuta 2004 annetun neuvoston
asetuksen (EY) N:o 27/2005 (1) ja erityisesti sen liitteessä IV a
olevan 6 kohdan e alakohdan,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Asetuksen (EY) N:o 27/2005 liitteessä IV a olevan
6 kohdan a alakohdassa määritetään niiden päivien lukumäärä, joina eräät yhteisön kalastusalukset saavat olla
poissa satamasta kyseisen liitteen 2 kohdassa määritellyillä maantieteellisillä alueilla 1 päivän helmikuuta
2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 välisenä aikana.
Mainitun liitteen 6 kohdan e alakohdassa komissiolle annetaan mahdollisuus myöntää jäsenvaltion pyynnöstä
yksi lisäpäivä, jonka alus voi olla poissa satamasta, jos
sillä on mukanaan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja,
silmäkooltaan yli 120 mm olevia pyydyksiä, edellyttäen,
että kyseinen jäsenvaltio on ottanut käyttöön järjestelmän, jossa kalastuslisenssit keskeytetään automaattisesti
rikkomusten seurauksena.
Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat jättäneet pyynnöt ja toimittaneet tiedot rikkomisesta seuraavaa kalastuslisenssien automaattista keskeyttämistä koskevasta järjestelmästä, joka koskee kalastusaluksia, joilla on mukanaan pohjatrooleja, nuottia tai muita sen kaltaisia vedettäviä, silmäkooltaan yli 120 mm olevia pyydyksiä, puomitrooleja lukuun ottamatta.
Toimitettujen tietojen perusteella Tanskan ja Yhdistyneen
kuningaskunnan kalastusaluksille, joilla on mukanaan
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asetuksen (EY) N:o 27/2005 liitteessä IV a olevan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja, silmäkooltaan yli
120 mm olevia pyydyksiä, olisi myönnettävä yksi lisäpäivä,
ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla
Myönnetään asetuksen (EY) N:o 27/2005 liitteessä IV a olevan 6
kohdan a alakohdassa vahvistettujen päivien lisäksi yksi lisäpäivä
kutakin kalenterikuukautta kohti Tanskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan kalastusaluksille, joilla on mukanaan pohjatrooleja,
nuottia tai muita sen kaltaisia vedettäviä, silmäkooltaan yli
120 mm olevia pyydyksiä, puomitrooleja lukuun ottamatta.
2 artikla
Alus, jolle on myönnetty yksi lisäpäivä 1 artiklan nojalla, saa
siirtää kyseisen päivän jollekin toiselle alukselle ainoastaan, jos:
a) siirron saava alus käyttää aina pyydystä, jonka silmäkoko on
yli 120 millimetriä;
b) asetuksen (EY) N:o 27/2005 liitteessä IV a olevan 10 kohdan
edellytyksiä noudatetaan.
3 artikla
Tämä päätös on osoitettu Tanskan kuningaskunnalle sekä IsonBritannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneelle kuningaskunnalle.

Tehty Brysselissä 6 päivänä kesäkuuta 2005.
Komission puolesta
Joe BORG

Komission jäsen

