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KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1350/2005
av den 16 augusti 2005
om förbud mot fiske efter makrill i ICES-områdena II a (gemenskapens vatten), III a, III b, c, d
(gemenskapens vatten), IV med fartyg som seglar under fransk flagg
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2371/2002 av den
20 december 2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av
fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (1), särskilt artikel 26.4 i denna,
med beaktande av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den
12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den
gemensamma fiskeripolitiken (2), särskilt artikel 21.3 i denna,
och

(3)

Det är därför nödvändigt att förbjuda fiske efter detta
bestånd, liksom förvaring ombord, omlastning eller landning av fångster av detta bestånd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Uppfiskad kvot
Den fiskekvot för 2005 som tilldelats den medlemsstat som
anges i bilagan till den här förordningen, för det bestånd som
anges i bilagan, skall anses vara uppfiskad från och med den dag
som fastställs i bilagan.
Artikel 2
Förbud

av följande skäl:
(1)

I rådets förordning (EG) nr 27/2005 av den 22 december
2004 om fastställande för år 2005 av fiskemöjligheter
och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och
grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för
gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs (3) fastställs kvoter för år 2005.

Fiske efter det bestånd som anges i bilagan till den här förordningen, som bedrivs av fartyg som seglar under den medlemsstats flagg som anges i bilagan eller som är registrerade i den
medlemsstaten, är förbjudet från och med den dag som fastställs
i bilagan. Det är förbjudet att förvara ombord, omlasta eller
landa fångster av detta bestånd gjorda av dessa fartyg från
och med den dagen.

(2)

Enligt de uppgifter som kommissionen har mottagit har
fångsterna av det bestånd som anges i bilagan till den här
förordningen, gjorda av fartyg som seglar under den
medlemsstats flagg som anges i samma bilaga eller som
är registrerade i den medlemsstaten, medfört att kvoten
för 2005 är uppfiskad.

Artikel 3
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 16 augusti 2005.
På kommissionens vägnar
Jörgen HOLMQUIST

Generaldirektör för fiske och
havsfrågor
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BILAGA

Medlemsstat

Frankrike

Bestånd

MAC/2A34.

Arter

Makrill (Scomber scombrus)

Zon

II a (gemenskapens vatten), III a, III b, c, d (gemenskapens
vatten), IV

Datum

12 juli 2005
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