
Strony 153 i 154, załącznik IV, część II, tabela, kolumna „Połowy”:

— wiersze odnoszące się do Gujany, Surinamu, Trinidadu i Tobago, przypis następujący po „Krewetki Penaeus (wody
Gujany Francuskiej)”:

zamiast: „(5)”,

powinno być: „(2)”,

— wiersz odnoszący się do dotyczące Korei, przypis następujący po „Tuńczyk (wody Gujany Francuskiej)”:

zamiast: „(10)”,

powinno być: „(9)”,

— wiersz odnoszący się do Wenezueli, przypis następujący po „Lucjanowate (wody Gujany Francuskiej)” i „Rekiny (wody
Gujany Francuskiej)”:

zamiast: „(5)”,

powinno być: „(4)”.

Strona 162, załącznik VI, pkt 4, tabela, kolumny „Nazwa stacji radiowej” i „Sygnał wywoławczy stacji radiowej”:

— skreśla się wiersze:

„Gryt GRYT RADIO”,

„Göteborg SOG”,;

— dodaje się wiersz (po „Svalbard”):

„Stockholm Radio STOCKHOLM RADIO”.

Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 52/2006 z dnia 22 grudnia 2005 r. ustalającego możliwości
połowowe i inne związane z nimi warunki dla niektórych zasobów rybnych i grup zasobów rybnych, mające

zastosowanie do Morza Bałtyckiego na 2006 r.

(Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 16 z dnia 20 stycznia 2006 r.)

Strona 184, tytuł:

zamiast: „… ustalające możliwości połowowe i inne związane z nimi warunki …”,

powinno być: „… ustalające wielkości dopuszczalnych połowów i inne związane z nimi warunki …”.

Strona 184, motyw 2:

zamiast: „… obowiązkiem Rady jest ustanowienie ograniczeń możliwości połowowych na obszarach łowisk lub
grupach takich obszarów, oraz rozdział tych możliwości między Państwa Członkowskie.”,

powinno być: „… obowiązkiem Rady jest ustanowienie ograniczeń wielkości dopuszczalnych połowów na obszarach
łowisk lub grupach takich obszarów oraz rozdział tych wielkości dopuszczalnych połowów między
Państwa Członkowskie.”.

Strona 184, motyw 3:

zamiast: „W celu zapewnienia skutecznego zarządzania możliwościami połowowymi należy ustanowić …”,

powinno być: „W celu zapewnienia skutecznego zarządzania wielkościami dopuszczalnych połowów należy
ustanowić …”.
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Strona 184, motyw 5:

zamiast: „… definicje mające znaczenie dla rozdziału możliwości połowowych”,

powinno być: „… definicje mające znaczenie dla rozdziału wielkości dopuszczalnych połowów”.

Strona 184, motyw 7:

zamiast: „Możliwości połowowe powinny być …”,

powinno być: „Wielkości dopuszczalnych połowów powinny być …”.

Strona 185, art. 1:

zamiast: „Niniejsze rozporządzenie ustala możliwości połowowe na 2006 r. dla niektórych zasobów rybnych
i grup zasobów rybnych na Morzu Bałtyckim, oraz związane z nimi warunki, na podstawie których
takie możliwości połowowe mogą być wykorzystane.”,

powinno być: „Niniejsze rozporządzenie ustala wielkości dopuszczalnych połowów na 2006 r. dla niektórych zasobów
rybnych i grup zasobów rybnych na Morzu Bałtyckim oraz związane z nimi warunki, na podstawie
których takie wielkości dopuszczalnych połowów mogą być wykorzystane.”.

Strona 185, tytuł rozdziału II

zamiast: „MOŻLIWOŚCI POŁOWOWE ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WARUNKI”,

powinno być: „WIELKOŚCI DOPUSZCZALNYCH POŁOWÓW ORAZ ZWIĄZANE Z NIMI WARUNKI”.

Strona 197, załącznik III, pkt 3.1, tabela, kolumna druga „Obszar geograficzny”, wiersz odnoszący się do skarpa:

zamiast: „Podobszary 25 do 26, 28 na południe od 58°50′N”,

powinno być: „Podobszary 25 do 26, 28 na południe od 56°50′N”.

Strona 198, dodatek 1 do załącznika III, pkt 3:

zamiast: „Kontrolom na różnym poziomie poddawane są różne rodzaje narzędzi połowowych, zależnie od
zakresu, w jakim ograniczenia możliwości połowowych wpływają na floty.”,

powinno być: „Kontrolom na różnym poziomie poddawane są różne rodzaje narzędzi połowowych, zależnie od
zakresu, w jakim ograniczenia wielkości dopuszczalnych połowów wpływają na floty.”.
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