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L 185/19

A BIZOTTSÁG 1147/2005/EK RENDELETE
(2005. július 15.)
a homoki angolna egyes halászfelszerelésekkel folytatott halászatának az Északi-tengeren és a
Skagerrakban történő betiltásáról
szembőségű, fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhálóval
vagy hasonló vontatott halászfelszereléssel folytatott halászatot.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a bizonyos halállományokra és halállomány-csoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó 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 rendeletre (1) és különösen annak 12.
cikke (6) bekezdésére,

(3)

A HTMGB a 2004. évi állomány létszámát 150 000
millió 0 éves egyedre becsülte.

(4)

Mivel a HTMGB-nek a 2004. évi északi-tengeri homoki
angolna mennyiségére vonatkozó becslése alacsonyabb a
300 000 millió 0 éves egyedben meghatározott küszöbértéknél, a halászatot be kell tiltani a 2005-ös év fennmaradó részére,

mivel:
ELFOGADTA EZT A RENDELETET:
(1)

(2)

A 27/2005/EK rendelet V. melléklete ideiglenesen meghatározza az Északi-tenger és a Skagerrak területén a
homoki angolna halászatával foglalkozó hajók közösségi
halászati erőkifejtését.
E melléklet 6. pontja c) alpontjának értelmében a
Bizottság a halászati tudományos, műszaki és gazdasági
bizottságnak (HTMGB) a 2004. évi északi-tengeri homoki
angolna mennyiségéről szóló értesítése alapján felülvizsgálja a 2005-ös évre vonatkozó halászati erőkifejtést.
Amennyiben a HTMGB a 2004. évi északi-tengeri
homoki angolna mennyiségét 300 000 milliónál kevesebb 0 éves egyedben állapítja meg, a 2005-ös év fennmaradó részében be kell tiltani a 16 mm-nél kisebb

1. cikk
Tilos a homoki angolna 16 mm-nél kisebb szembőségű,
fenéken vontatott zsákhálóval, kerítőhálóval és hasonló vontatott halászfelszereléssel folytatott halászata az Északi-tenger és a
Skagerrak (IIa., IIIa. ICES alkörzet, IV. ICES alterület) (2) területén
a rendelet hatálybalépésének a 2. cikkben megállapított időpontjától 2005. december 31-ig.
2. cikk
Ez a rendelet az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. július 15-én.
a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja

(1) HL L 12., 2005.1.14., 1. o. A legutóbb a 860/2005/EK rendelettel
(HL L 144., 2005.6.8., 1. o.) módosított rendelet.

(2) EK-vizek, kivéve az egyesült királysági alapvonalaktól számított 6
mérföldön belüli vizeket Shetlandnél, Fair Isle-nál és Foulánál.

