
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 146/2007

z dnia 15 lutego 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3440/84 w odniesieniu do warunków dotyczących pewnych
włoków w przypadku statków stosujących systemy pomp pokładowych

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 850/98 z dnia
30 marca 1998 r. w sprawie zachowania zasobów połowowych
poprzez środki techniczne dla ochrony niedojrzałych orga-
nizmów morskich (1), w szczególności jego art. 48,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3440/84 (2) określa
szczegółowe zasady dotyczące mocowania urządzeń do
włoków, niewodów duńskich i innych podobnych sieci.

(2) W celu zapewnienia bezpieczeństwa załogom w roku
2007 należy wprowadzić środki uzupełniające
w zakresie warunków technicznych dotyczących statków
stosujących systemy pomp pokładowych, nie wpływając
na selektywność.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie
(EWG) nr 3440/84.

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

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 3440/84 dodaje się ust. 4
w brzmieniu:

„4. W drodze odstępstwa od przepisów określonych
w ust. 2 statkom stosującym systemy pomp pokładowych
zezwala się na mocowanie sznurówki worka włoka
w odległości nie większej niż 10 m od ostatnich oczek
worka włoka w przypadku prowadzenia połowów włokami
o rozmiarze oczek sieci mniejszym niż 70 mm.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego 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 15 lutego 2007 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 125 z 27.4.1998, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 2166/2005 (Dz.U. L 345
z 28.12.2005, str. 5).

(2) Dz.U. L 318 z 7.12.1984, str. 23. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (EWG) nr 2122/89 (Dz.U. L 203
z 15.7.1989, str. 21).


