
DECYZJA KOMISJI

z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie przyznania Zjednoczonemu Królestwu, Danii i Niemcom liczby dni obecności w strefie,
zgodnie z pkt 8.1 lit. h) załącznika IIA do rozporządzenia Rady (WE) nr 51/2006

(notyfikowana jako dokument nr C(2006) 1714)

(Jedynie teksty w językach angielskim, duńskim i niemieckim są autentyczne)

(2006/316/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 z dnia 22
grudnia 2005 r. ustalające wielkości dopuszczalne połowów na
2006 r. i związane z nimi warunki dla niektórych zasobów
rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na wodach tery-
torialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólno-
towych na wodach, na których wymagane są ograniczenia poło-
wowe (1), w szczególności pkt 8.1 lit. h) załącznika IIA,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Punkt 8.1 lit. h) załącznika IIA do rozporządzenia (WE)
nr 51/2006 określa specjalny warunek zachęcający
państwo członkowskie do wprowadzenia systemu
automatycznego zawieszania licencji połowowych
w przypadku wykroczeń.

(2) Na podstawie wniosków państw członkowskich stoso-
wanie tego specjalnego warunku umożliwia, w okresie
od dnia 1 lutego 2006 r. do dnia 31 stycznia 2007 r.,
przyznanie konkretnej liczby dni obecności w strefie
wspólnotowemu statkowi rybackiemu, na pokładzie
którego znajdują się włoki, niewody duńskie i podobne
narzędzia – z wyjątkiem włok ramowych o rozmiarze
oczek sieci równym lub większym niż 120 mm, zgodnie
z pkt 4 lit. a) ppkt v) załącznika IIA.

(3) Zjednoczone Królestwo, Dania i Niemcy złożyły wniosek
i dostarczyły informacji dotyczących systemu automa-
tycznego zawieszania licencji połowowych w przypadku
wykroczeń popełnianych przez statki, na pokładzie
których znajdują się takie narzędzia połowowe.

(4) W świetle przekazanych informacji należy zezwolić
na przyznanie Zjednoczonemu Królestwu, Danii
i Niemcom liczby dni obecności w strefie, w ramach
specjalnego warunku ustanowionego w pkt 8.1 lit. h),
w odniesieniu do statków rybackich, na pokładzie
których znajdują się narzędzia połowowe określone

w pkt 4 lit. a) ppkt v) załącznika IIA do rozporządzenia
(WE) nr 51/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Uwzględniając pkt 4 lit. a) ppkt v) i pkt 8.1 lit. h) załącznika IIA
do rozporządzenia (WE) nr 51/2006, statkom pływającym pod
banderą Zjednoczonego Królestwa, Danii i Niemiec, na pokła-
dzie których znajdują się włoki, niewody duńskie i podobne
narzędzia, z wyjątkiem włok ramowych o rozmiarze oczek
sieci równym lub większym niż 120 mm, przyznawane są
dni zgodnie z pkt 8.1 lit. h) i odpowiednią pozycją w tabeli
I w pkt 13 załącznika IIA.

Artykuł 2

Statek, któremu przyznano liczbę dni zgodnie z art. 1, może
przekazać te dni innemu statkowi tylko jeśli:

a) statek przyjmujący cały czas używa narzędzia połowowego
o wielkości oczek większej niż 120 mm;

b) spełnione zostały warunki określone w pkt 14 i 15 załącz-
nika IIA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Królestwa Danii
i Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 kwietnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1.


