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KLAIDŲ IŠTAISYMAS
2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 41/2007, nustatančio 2007 m. Bendrijos vandenyse ir
Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų
išteklių ir žuvų išteklių grupių bendrąsias žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 15, 2007 m. sausio 20 d.)
18 puslapis VIII skyrius, pavadinimas:
yra:

„… DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ NEAFC REGULIUOJAMAME RAJONE …“,

turi būti:

„… DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ NEAFC KONVENCIJOS RAJONE …“.

18 puslapis, 49 straipsnis:
yra:

„… trečiųjų šalių žvejybos laivų NEAFC reguliuojamame rajone …“,

turi būti:

„… trečiųjų šalių žvejybos laivų NEAFC konvencijos rajone …“.

19 puslapis, 52 straipsnio 3 dalis ir 54 straipsnio 2 dalis:
yra:

„… erkrautos žuvys yra sugautos NEAFC reguliuojamame rajone.“,

turi būti:

„… perkrautos žuvys yra sugautos NEAFC konvencijos rajone.“

26 puslapis, 75 straipsnis, lentelė, dešiniojo stulpelio pavadinimas:
yra:

„… Visas sugautas žuvų kiekis (metrinėmis tonomis)“,

turi būti:

„… Visas sugautas žuvų kiekis (tonomis)“.

48 puslapis, IA priedas, Žuvų rūšys: Megrimai Leidorhombus spp. zonoje: VIIIc, IX ir X:
yra:

„Zona: VIIIc, IX ir X; CECAF 31.1.1 …“,

turi būti:

„Zona: VIIIc, IX ir X; CECAF 34.1.1 …“.

51 puslapis, IA priedas, Žuvų rūšys: Velniažuvės Lophiidae. zonoje: VIIIc, IX ir X:
yra:

„Zona: VIIIc, IX ir X; CECAF 31.1.1 …“,

turi būti:

„Zona: VIIIc, IX ir X; CECAF 34.1.1 …“.

57 puslapis, IA priedas, Žuvų rūšys: Paprastasis merlangas Merlangius merlangus zonoje: IX ir X:
yra:

„Zona: IX ir X; CECAF 31.1.1 …“,

turi būti:

„Zona: IX ir X; CECAF 34.1.1 …“.

85 puslapis, IA priedas, Žuvų rūšys: Atlantinis šprotas Sprattus sprattus zonoje: VIId ir VIIe:
yra:

turi būti:

„EB

6 144
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6 144“,

„EB
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6 145“.

98 puslapis, IB priedas, Žuvų rūšys: Amerikinis polakas Pollachius virens zonoje: Vb zonos Farerų salų vandenys
yra:

„Prancūzija

1 630“,

turi būti:

„Prancūzija

1 632“.
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103 puslapis, IB priedas, Žuvų rūšys: Paprastieji jūriniai ešeriai Sebastes spp. zonoje: Vb zonos Farerų salų vandenys:
yra:

„Vokietija

2 083“,

turi būti:

„Vokietija

2 084“.

125 puslapis, IIA priedas, 13 punktas, I lentelė, stulpelis „Pavadinimas“, paskutinis įrašas tame puslapyje:
yra:

„… kurių akies kraštinės ilgis > 120 mm …“,

turi būti:

„… kurių akies dydis ≥ 120 mm …“.

126 puslapis, IIA priedas, 13 punktas, I lentelė, paskutinis įrašas tame puslapyje:
yra:

„c.iii – 8.1.f Pagal duomenis apie žiauniniais tinklaičiais ir vertikaliaisiais tinklaičiais …“,

turi būti:

„c.iv – 8.1.f Pagal duomenis apie žiauniniais tinklaičiais ir vertikaliaisiais tinklaičiais …“.

156 puslapis, IIIA priedas, 8.2 (b) (ii) punktas:
yra:

„ii) yra sumontuoti laikantis šiame priede nurodytų techninių reikalavimų.“,

turi būti:

„ii) yra sumontuoti laikantis 2002 m. vasario 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 254/2002, nustatančio
priemones, įgyvendintinas 2002 m. atlantinės menkės ištekliams Airijos jūroje (VIIa zona) atkurti, priede
nustatytų techninių reikalavimų“.

157 puslapis, IIIA priedas, 9.8 (b) punktas:
yra:

„b) iš plūduro ženklinimo arba LSS duomenų galima nustatyti, kad savininkas daugiau kaip 120 valandų buvo
mažesniu nei 100 jūrmylių atstumu nuo įrankio;“,

turi būti:

„b) iš plūduro ženklinimo arba LSS duomenų galima nustatyti, kad savininkas daugiau kaip 120 valandų
nebuvo mažesniu nei 100 jūrmylių atstumu nuo įrankio;“.
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