
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1805/2005

z dnia 3 listopada 2005 r.

zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2005 określające szczegółowe zasady
oznakowania i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków ramowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

mając na uwadze Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia
12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający
zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1),
w szczególności jego art. 5 lit. c) i art. 20a ust. 3,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Niezbędne jest określenie oznakowania i identyfikacji
biernego sprzętu połowowego w ramach wspólnej poli-
tyki rybołówstwa. Dlatego przyjęto rozporządzenie
Komisji (WE) nr 356/2005 z dnia 1 marca 2005 r.
określające szczegółowe zasady oznakowania
i identyfikacji biernego sprzętu połowowego i włoków
ramowych (2).

(2) Ze zdobytego doświadczenia oraz opinii Państw Człon-
kowskich wynika, że pełne wykonanie art. 14 rozporzą-
dzenia (WE) nr 356/2005, który przewiduje rozmie-
szczenie pośrednich boi znakowych, w praktyce powo-
duje trudności.

(3) Należy dokonać przeglądu częstotliwości rozmieszczenia
pośrednich boi znakowych, celem uwzględnienia szcze-
gólnych warunków panujących w różnych obszarach
połowowych Wspólnoty.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 14 rozporządzenia (WE) nr 356/2005 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 14

Pośrednie boje znakowe

1. Do sprzętu biernego o długości przekraczającej 5 mil
morskich przymocowuje się pośrednie boje znakowe,
w następujący sposób:

a) pośrednie boje znakowe rozmieszczane są w odstępach
nie dłuższych niż 5 mil morskich, tak aby żadna część
sprzętu biernego o długości przekraczającej 5 mil
morskich nie pozostała bez oznaczenia;

b) pośrednie boje znakowe mają takie same cechy jak
końcowe boje znakowe w sektorze wschodnim, chyba
że flagi są białe.

2. W drodze odstępstwa od ust. 1 na Morzu Bałtyckim do
sprzętu biernego o długości przekraczającej 1 milę morską
przymocowuje się pośrednie boje znakowe. Pośrednie boje
znakowe rozmieszczane są w odstępach nie dłuższych niż
1 mila morska, tak aby żadna część sprzętu biernego
o długości przekraczającej 1 milę morską nie pozostała bez
oznaczenia.

Pośrednie boje znakowe mają takie same cechy jak końcowe
boje znakowe w sektorze wschodnim, chyba że:

a) flagi są białe;

b) co piąta pośrednia boja znakowa jest wyposażona
w reflektor radarowy dający echo o zasięgu co najmniej
dwóch mil morskich.”.

Artykuł 2

Artykuł 15 rozporządzenia (WE) nr 356/2005 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 15

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia
2006 r.”.
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(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 768/2005 (Dz.U. L 128
z 21.5.2005, str. 1).

(2) Dz.U. L 56 z 2.3.2005, str. 8.



Artykuł 3

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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