
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1804/2005

z dnia 3 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2807/83 ustanawiające szczegółowe zasady dla zapisu
informacji dotyczących połowów dokonywanych przez Państwa Członkowskie

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2371/2002 (1)
z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony
i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa, w szczególności
jego art. 22 ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003 z dnia 4 listo-
pada 2003 r. w sprawie zarządzania nakładem poło-
wowym odnoszącego się do niektórych obszarów
i zasobów połowowych Wspólnoty i zmieniające rozpo-
rządzenie (WE) nr 2847/93 oraz uchylające rozporzą-
dzenia (WE) nr 685/95 i (WE) nr 2027/95 (2) ustanawia
kryteria i procedury dla systemu odnoszącego się do
zarządzania nakładem połowowym na wodach zachod-
nich.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1415/2004 z dnia 19
lipca 2004 r. ustalające maksymalny roczny nakład poło-
wowy odnoszący się do niektórych obszarów połowo-
wych i łowisk (3) określa maksymalny roczny nakład
połowowy dla każdego Państwa Członkowskiego i dla
każdego obszaru i łowiska, określonych w art. 3 i 6
rozporządzenia (WE) nr 1954/2003.

(3) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83 z dnia 22
września 1983 r. ustanawiające szczegółowe zasady dla

zapisu informacji dotyczących połowów dokonywanych
przez Państwa Członkowskie (4) nie jest już zgodne
z rozporządzeniami (WE) nr 1954/2003 i 1415/2004
w odniesieniu do wód zachodnich. Należy zatem zmienić
załącznik VIa rozporządzenia (EWG) nr 2807/83 tak,
aby odpowiadał nowym uzgodnieniom.

(4) Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/97 (5) z dnia 24
kwietnia 1997 r. wprowadziło uzgodnienia w zakresie
zarządzania nakładem połowowym na Morzu Bałtyckim.
Istniejące wymogi w zakresie rejestrowania nakładu poło-
wowego na Morzu Bałtyckim powinny pozostać w mocy.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są
zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Rybołów-
stwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Załącznik VIa do rozporządzenia (EWG) nr 2807/83 zastępuje
się Załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

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 3 listopada 2005 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 358 z 20.12.2002, str. 59.
(2) Dz.U. L 289 z 7.11.2003, str. 1.
(3) Dz.U. L 258 z 19.7.2004, str. 1.

(4) Dz.U. L 276 z 10.10.1983, str. 1. Rozporządzenie ostatnio
zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1965/2001 (Dz.U. L 268
z 9.10.2001, str. 23).

(5) Dz.U. L 113 z 30.4.1997, str. 1.



ZAŁĄCZNIK

„Załącznik VIa

Tabela 1

NAKŁAD POŁOWOWY – WODY ZACHODNIE – Rozporządzenie Rady (WE) nr 1954/2003

Łowisko

Gatunki docelowe Uwagi Kody stref nakładu połowowego

Gatunki przydenne Gatunki przydenne z wyłączeniem
gatunków objętych rozporządzeniem
(WE) nr 2347/2002 (1)

A: ICES V–VI

B: ICES VII (z wyłączeniem obszaru
biologicznie wrażliwego)

C: ICES VIII

Przegrzebki Przegrzebki D: ICES IX

E: ICES X

Kraby Krab kieszeniec i pająk morski F: CECAF 34.1.1

G: CECAF 34.1.2

H: CECAF 34.2.0

J: Obszar wrażliwy biologicznie
określony w art. 6 ust. 1 rozporzą-
dzenia (WE) nr 1954/2003

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2347/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiające szczególne wymagania dostępu oraz warunki
z tym związane mające zastosowanie do połowów zasobów głębokowodnych (Dz.U. L 351 z 28.12.2002, str. 6).

Tabela 2

NAKŁAD POŁOWOWY – MORZE BAŁTYCKIE – Rozporządzenie Rady (WE) nr 779/97

Łowisko

Gatunki docelowe Uwagi Kody stref nakładu połowowego

Gatunki przydenne T: Podrejony 22 do 32

Gatunki pelagiczne Śledź, szprot U: Podrejony 30 i 31

X: Podrejony 22–29 i podrejon 32

Gatunki anadromiczne i słodkowodne Łosoś, troć i ryby słodkowodne T: Podrejony 22 do 32”
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