
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1115/2006

z dnia 20 lipca 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3703/85 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania
wspólnych norm handlowych w odniesieniu do niektórych świeżych lub schłodzonych ryb

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 104/2000 z dnia
17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków
produktów rybołówstwa i akwakultury (1), w szczególności
jego art. 2 ust. 3 i art. 3 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2406/96 z dnia
26 listopada 1996 r. ustanawiające wspólne normy handlowe
w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (2),
w szczególności jego art. 8 ust. 4 i art. 9,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 2406/96 ustanawia wspólne
normy handlowe w odniesieniu do niektórych
produktów rybołówstwa. Szczegółowe zasady dotyczące
stosowania tych norm zostały ustanowione
w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3703/85 (3).

(2) Artykuł 9 rozporządzenia (WE) nr 2406/96 przewiduje,
że klasyfikacja gatunków pelagicznych może odbywać się
na podstawie systemu polegającego na pobieraniu próbek
w celu zapewnienia zgodności ze wspólnymi normami
handlowymi dla tych gatunków.

(3) W następstwie zmiany rozporządzenia (WE) nr 2406/96
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 790/2005 (4) ustalone
zostały również wspólne normy handlowe dla szprota.

(4) Szczegółowe zasady dotyczące klasyfikacji i ważenia
gatunków pelagicznych, ustanowione w rozporządzeniu
(EWG) nr 3703/85, obecnie nie mają zastosowania do
szprota. Należy zatem zmienić wspomniane rozporzą-
dzenie w celu objęcia również tego gatunku.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Produktów
Rybołówstwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (EWG) nr 3703/85 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w załączniku I dodaje się wpis znajdujący się w Załączniku
do niniejszego rozporządzenia;

2) w załączniku II dodaje się następujący wpis:

„8) Szprot z gatunku Sprattus sprattus”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 lipca 2006 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie zmienione Aktem
przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 334 z 23.12.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 790/2005 (Dz.U. L 132
z 26.5.2005, str. 15).

(3) Dz.U. L 351 z 28.12.1985, str. 63. Rozporządzenie zmienione
rozporządzeniem (EWG) nr 3506/89 (Dz.U. L 342 z 24.11.1989,
str. 11).

(4) Dz.U. L 132 z 26.5.2005, str. 15.



ZAŁĄCZNIK

Gatunek Wielkość Objętość m3 Współczynniki

„Szprot 1 1 0,92”
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