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RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 2666/84
af 18 . september 1984

om femte ændring af forordning (EØF) nr. 320/84 om fastsættelse for 1984 af de
foreløbige samlede tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og grupper af
fiskebestande i Fællesskabets fiskerizone samt af Fællesskabets foreløbige andel
af disse fangster, af dennes fordeling blandt medlemsstaterne og af betingelserne
for fiskeri af de samlede tilladte fangstmængder
RÅDET FOR DE EUROPÆISKE
FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det
europæiske økonomiske Fællesskab,
under henvisning til Rådets forordning (EØF) nr.
170/83 af 25. januar 1983 om en fællesskabsordning
for bevarelse og forvaltning af fiskeressourcerne ('),
særlig artikel 11 ,
under henvisning til forslag fra Kommissionen, og

derfor berettiget at nedsætte TAC, som anbefalet i den
videnskabelige udtalelse under hensyntagen til de
fangster, der allerede har fundet sted indtil ikrafttræ
delsestidspunktet for denne forordning, og til aftaler
med tredjelande ;

for at sikre en effektiv forvaltning er det vigtigt at
fordele Fællesskabets andel af den ændrede TAC

mellem medlemsstaterne for perioden, der begynder
på dagen for denne forordnings ikrafttræden ;
på baggrund af den seneste videnskabelige udtalelse
kan TAC for sild fra Clyde-bestanden forøges —

ud fra følgende betragtninger :
I henhold til artikel 3 i forordning (EØF) nr. 170/83
skal

Rådet

fastsætte

den

samlede

tilladte

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING :

fangstmængde pr. fiskebestand eller gruppe af fiskebe
stande, den andel, der er til rådighed for Fællesskabet,
samt de særlige betingelser, der skal gælde for disse
fangster ; i henhold til artikel 4 i samme forordning
skal den andel, der er til rådighed for Fællesskabet,

Artikel 1

fordeles mellem medlemsstaterne ;

I forordning (EØF) nr. 320/84 foretages følgende
ved Rådets forordning (EØF) nr. 320/84 (2), senest
ændret ved forordning (EØF) nr. 2305/84 (■'), er der for
1984 foretaget fastsættelse af de foreløbige samlede
tilladte fangstmængder for visse fiskebestande og
grupper af fiskebestande i Fællesskabets fiskerizone
samt af Fællesskabets foreløbige andel af disse fangster,
af dennes fordeling blandt medlemsstaterne og af
betingelserne for fiskeri efter de samlede tilladte
fangstmængder ;
der er afgivet en videnskabelig udtalelse for 1984,
hvori det anbefales, at den samlede tilladte fangst
mængde af brisling i Nordsøen nedsættes mest
muligt ;
de faktiske fangster af brisling i Nordsøen i 1983 har
endvidere ligget under de tilladte mængder, og det er
(') EFT nr. L 24 af 27. 1 . 1983 , s . 1 .
(:) EFT nr. L 37 af 8 . 2. 1984, s . 1 .
(') EFT nr. L 213 af 9 . 8 . 1984, s . 1 .

ændringer :

1 . i bilag I erstattes de anførte data for brisling i ICES
afsnit Ila (EF-område) og underområde ICES IV
samt de anførte data for sild i ICES-afsnit Via

(Clyde-bestanden) med de i bilag I til nærværende
forordning anførte data ;
2. i bilag II erstattes dataene for brisling i ICES-afsnit
Ila (EF-område) og underområde ICES IV samt de
anførte data for sild i ICES-afsnit Via (Clyde
bestanden) med de i bilag II til nærværende forord
ning anførte data.

Artikel 2

Denne forordning træder i kraft på dagen for offentlig
gørelsen i De Europæiske Fællesskabers Tidende.
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Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver
medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den 18 . september 1984.

På Rådets vegne
A. DEASY
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BILAG I

TAC 1984

ICES/ NAFO-område

Art

Brisling

I la (EF-område), IV

Sild

Via (Clyde-bestanden) ("')

(i tons)

130 000 (e)
3 000 0

Fællesskabets
andel

(i tons)

100 000 (e)
3 000

(e) Indbefatter ikke de mængder, der er fisket mellem 1 . januar 1984 og ikrafttrædelsestidspunktet for denne forordning.

BILAG II

Bestand

Medlemsstat
Art

Brisling

Geografisk område

Norskehavet, Nordsøen

ICES/ NAFO-område

Ila (EF-område), IV

Belgien
Danmark

Tyskland

Kvote 1984

(i tons)

1 000 (')
63 000 (')
2 500 (')

Grækenland

Frankrig
Irland

1 000 (')
0

Italien

Luxembourg
Nederlandene

Det forenede Kongerige
Til rådighed for medlemsstaterne
EØF i alt
Sild

Vest for Skotland (Clyde
bestanden)

Via (Clyde-bestanden) (')

1 500 (')
31 000 (')

100 000 C )

Belgien
Danmark

Tyskland
Grækenland

Frankrig
Irland

Italien

Luxembourg
Nederlandene

Det forenede Kongerige
Til rådighed for medlemsstaterne

3 000

EØF i alt

3 000

(') a) Ad-hoc-løsning for 1984.

b) Indeholder ikke de mængder, der er fisket mellem 1 . januar 1984 og ikrafttrædelsestidspunktet for denne forordning.

