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A bizonyos halállományokra és halállománycsoportokra vonatkozó, halfogási korlátozások alá tartozó
vizeken tartózkodó közösségi hajókon és a közösségi vizeken alkalmazandó halászati lehetőségeknek és
kapcsolódó feltételeknek a 2007. évre történő meghatározásáról szóló, 2006. december 21-i 41/2007/EK
tanácsi rendelet (1) IA. melléklete ideiglenes jelleggel megállapítja a IIIa. ICES-övezetben, valamint a IIa. és IV.
ICES-övezet közösségi vizein folytatott homokiangolna-halászatra vonatkozó fogási korlátozásokat.

A 41/2007/EK rendelet IID. mellékletének 8. pontja értelmében a Bizottság a Nemzetközi Tengerkutatási
Tanács (ICES) és a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság (HTMGB) véleménye alapján felül-
vizsgálja a kérdéses övezetekben a homokiangolna-állományra vonatkozó 2007. évi teljes kifogható mennyi-
séget és kvótákat.

Amennyiben az ICES és a HTMGB a 2006. évi északi-tengeri homokiangolna-állomány méretét legfeljebb
150 000 millió 1 éves példányban állapítja meg, a teljes kifogható mennyiséget (1 000 tonnában megadva)
a TAC2007 = – 597 + (4,073*N1) képlet alapján kell meghatározni a 41/2007/EK rendelet IID. melléklete 8.
pontjának b) alpontjában foglaltaknak megfelelően.

A Bizottság 2007. május 16-án megkapta az ICES és a HTMGB szakvéleményét, amelynek becslései szerint
a 2006. évi állomány mérete meghaladja a 150 000 millió 1 éves példányt. A IIIa. és IV. ICES-övezetben,
valamint a IIa. ICES-övezet közösségi vizein a homoki angolnára vonatkozó teljes kifogható mennyiség ezért
170 000 tonnának felel meg.

A Bizottság a lehető leghamarabb elfogadja a IIIa. ICES-övezetben, valamint a IIa. és IV. ICES-övezet közös-
ségi vizein folytatott homokiangolna-halászat teljes kifogható mennyiségének és kvótáinak felülvizsgálatára
vonatkozó rendeletet. A 41/2007/EK rendelet IID. melléklete 8. pontjának d) alpontja értelmében a IIIa.
ICES-övezet, valamint a IIa. és IV. ICES-övezet közösségi vizei esetében a homoki angolnára megállapított
teljes kifogható mennyiség és kvóták felülvizsgálatáról szóló bizottsági rendeletet visszamenőleges hatállyal
kell alkalmazni attól a naptól fogva, amikor a Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi ezt az
értesítést.
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