
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1116/2006

z dnia 20 lipca 2006 r.

w sprawie wstrzymania połowów sardeli w podobszarze ICES VIII

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 inne związane z nimi warunki dla niektórych
zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, stosowane na
wodach terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do
statków wspólnotowych na wodach, gdzie wymagane są ogra-
niczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Nakład połowowy Wspólnoty dla statków dokonujących
połowów sardeli w Zatoce Biskajskiej w podobszarze
ICES VIII (Zatoka Biskajska) jest tymczasowo określony
w załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006.

(2) Na mocy art. 5 ust. 3 tego rozporządzenia Komisja
natychmiast ogłasza wstrzymanie działalności połowowej
w zakresie sardeli w podobszarze ICES VIII, jeśli STECF
poinformuje, że biomasa stad rozrodczych w okresie
rozrodczym w roku 2006 r. wynosi mniej niż 28 000
ton.

(3) STECF oszacował, że biomasa stad rozrodczych
w okresie rozrodczym w 2006 r. wynosi 18 640 ton.

(4) Ze względu na to, że biomasa stad rozrodczych sardeli
w okresie rozrodczym w 2006 r. jest niższa niż próg
28 000 ton, należy wstrzymać połowy do końca 2006 r.,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakazuje się połowów sardeli w podobszarze ICES VIII od dnia
wejścia w życie określonego w art. 2 do dnia 31 grudnia
2006 r. W podobszarze ICES VIII zakazuje się również zatrzy-
mywania na pokładzie, przeładunku i wyładunku sardeli po
dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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

PLL 199/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.7.2006

(1) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 941/2006 (Dz.U. L 173 z 27.6.2006,
str. 1).


