
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1259/2006

z dnia 11 sierpnia 2006 r.

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 51/2006 w odniesieniu do limitów połowowych dla
okowiela w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV (wody terytorialne 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 inne 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 jego art. 5 ust 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wstępne limity połowowe dla zasobu okowiela
w strefach ICES IIa (wody terytorialne WE), IIIa i IV
(wody terytorialne WE) są określone w załączniku IA
do rozporządzenia (WE) nr 51/2006.

(2) Zgodnie z art. 5 ust. 7 wspomnianego rozporządzenia
Komisja może zmienić limity połowowe w świetle infor-
macji naukowych zebranych w pierwszej połowie
2006 r.

(3) W świetle informacji naukowych zebranych w pierwszej
połowie 2006 r. należy ustalić ostateczne limity poło-
wowe w odniesieniu do połowów okowiela
w przedmiotowych strefach.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do
rozporządzenia (EWG) nr 51/2006.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 wpro-
wadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do 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 11 sierpnia 2006 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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(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).



ZAŁĄCZNIK

W załączniku IA do rozporządzenia (WE) nr 51/2006 wprowadza się następujące zmiany:

Pozycja dotycząca zasobu okowiela w strefach IIa (wody terytorialne Wspólnoty), IIIa i IV (wody terytorialne WE)
otrzymuje następujące brzmienie:

„Gatunek: Okowiel
Trisopterus esmarki

Strefa: IIa (wody terytorialne WE), IIIa, IV (wody terytorialne WE)
NOP/2A3A4.

Dania 93 913
Analityczne TAC.
Nie ma zastosowania art. 3 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Nie ma zastosowania art. 4 rozporządzenia (WE) nr 847/96.
Stosuje się art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 847/96.

Niemcy 18
Niderlandy 69
WE 94 000

Norwegia 1 000 (1)

TAC pm

(1) Kwota ta może być poławiana w rejonie VIa na północ od 56° 30′ N.”

PLL 229/4 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 23.8.2006


