
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 2017/2006

z dnia 20 grudnia 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 terytorialnych Wspólnoty, oraz w odniesieniu do
statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są
ograniczenia połowowe (1), w szczególności jego art. 5 ust 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 5 ust. 7 rozporządzenia (WE) nr 51/2006,
Komisja może zmienić limity połowowe dla zasobów
okowiela w strefach ICES IIa (wody WE), IIIa i IV
(wody WE) w świetle informacji naukowych zebranych
w pierwszej połowie 2006 r.

(2) Zgodnie z nowymi opiniami naukowymi Międzynaro-
dowej Rady Badań Morza (ICES) oraz Komitetu
Naukowo-Technicznego i Ekonomicznego ds. Rybołów-
stwa (STECF) nowe limity połowowe dla zasobów
okowiela w strefach ICES IIa (wody WE), IIIa i IV
(wody WE) zostały określone w rozporządzeniu Komisji
(WE) nr 1259/2006 zmieniającym rozporządzenie (WE)
nr 51/2006 (2).

(3) Okowiel stanowi zasób Morza Północnego dzielony
z Norwegią, który w chwili obecnej nie jest jednak zarzą-
dzany wspólnie przez obie strony.

(4) W związku z przyjęciem rozporządzenia (WE) nr
1259/2006 Wspólnota przeprowadziła konsultacje
z Norwegią, które nie doprowadziły do osiągnięcia
między Norwegią a Wspólnotą porozumienia
w sprawie klucza podziału dla tego zasobu na 2006 r.

(5) W związku z brakiem klucza podziału między Norwegię
a Wspólnotę dla tego zasobu i zważywszy na fakt, że
Norwegia powinna mieć możliwość odłowienia części
z ogólnego dopuszczalnego połowu (TAC), zalecanego
przez ICES i STECF, Komisja musi określić niezależny
wspólnotowy limit połowowy, który jest niższy niż zale-
cany TAC.

(6) Niezależny wspólnotowy limit połowowy powinien być
ustalony na poziomie 75 % zalecanego TAC. Ta wartość
procentowa odpowiada udziałowi Wspólnoty
w całkowitych połowach tego zasobu w ciągu ostatnich
pięciu lat i stanowi szacowane przywiązanie do danej
strefy określone na podstawie danych uzyskanych
w ciągu ostatnich lat. Takie podejście nie powinno jednak
wpływać na stanowisko Wspólnoty w sprawie negocjacji
podejmowanych w przyszłości z Norwegią.

(7) Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik IA do
rozporządzenia (WE) nr 51/2006.

(8) 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 rozpo-
rządzenia.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu następującym
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 grudnia 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 1782/2006 (Dz.U. L 345 z 8.12.2006,
str. 10).

(2) Dz.U. L 229 z 23.8.2006, str. 3.



ZAŁĄCZNIK

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

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

„Gatunek: Okowiel
Trisopterus esmarki

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

Dania 70 185 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 13

Niderlandy 52

WE 70 250

Norwegia 1 000 (1)

TAC Nie dotyczy

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