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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 809/2007

z dnia 28 czerwca 2007 r.

zmieniające rozporządzenia (WE) nr 894/97, (WE) nr 812/2004 oraz (WE) nr 2187/2005
w odniesieniu do pławnic

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 894/97 z dnia
29 kwietnia 1997 r. ustanawiające środki techniczne
dla zachowania zasobów połowowych (1) ustanawia
ramy dla zarządzania ochroną zasobów połowowych
poprzez środki techniczne polegające na ogólnym ogra-
niczeniu całkowitej długości pławnic do maksymalnie 2,5
km, a także poprzez zakaz posiadania na pokładzie
i stosowania pławnic przeznaczonych do połowu
pewnych gatunków; zakaz ten ma zastosowanie do
wszystkich wspólnotowych statków rybackich
z wyjątkiem statków poławiających na wodach Morza
Bałtyckiego, cieśnin Bełt i Sund.

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 812/2004 z dnia
26 kwietnia 2004 r. ustanawiające środki dotyczące
przypadkowych odłowów waleni na łowiskach (2) określa
wymogi dotyczące stosowania aktywnych akustycznych
urządzeń odstraszających oraz monitorowania przypad-
kowych odłowów waleni w ramach pewnych połowów
dokonywanych za pomocą pławnic.

(3) Rozporządzenie Rady (WE) nr 2187/2005 z dnia
21 grudnia 2005 r. w sprawie zachowania zasobów
połowowych w wodach Morza Bałtyckiego, cieśnin Bełt
i Sund poprzez zastosowanie środków technicznych (3)
określa ograniczenia i warunki dotyczące stosowania
pławnic w obszarze regulowanym rozporządzeniem.

(4) Wymienione wyżej rozporządzenia nie zawierają jednak
definicji pławnic. Z uwagi na przejrzystość i dla ułat-
wienia harmonizacji procedur monitorowania
w państwach członkowskich należy wprowadzić jednolitą
definicję pławnic we wszystkich trzech aktach prawnych.

(5) Ustanowienie definicji pławnic nie rozszerza zakresu
stosowania ograniczeń i warunków dotyczących stoso-
wania pławnic wprowadzonych do prawa wspólnoto-
wego.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenia (WE)
nr 894/97, (WE) nr 812/2004 i (WE) nr 2187/2005,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 894/97 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 11

Ograniczenia dotyczące używania pławnic

1. »Pławnica« oznacza sieć skrzelową utrzymywaną na
powierzchni morza lub na pewnej głębokości za pomocą
urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz
z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć może być
wyposażona w urządzenia, które mają ją stabilizować i/lub
ograniczać jej dryfowanie.
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(1) Dz.U. L 132 z 23.5.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1239/98 (Dz.U. L 171
z 17.6.1998, str. 1).

(2) Dz.U. L 150 z 30.4.2004, str. 12. (3) Dz.U. L 349 z 31.12.2005, str. 1.



2. Żaden statek nie może posiadać na pokładzie ani
używać przy połowach jednej lub więcej pławnic, których
indywidualna lub całkowita długość przekracza 2,5 km.”.

Artykuł 2

W rozporządzeniu (WE) nr 812/2004 dodaje się artykuł
w brzmieniu:

„Artykuł 1a

Definicje

»Pławnica« oznacza sieć skrzelową utrzymywaną na powierz-
chni morza lub na pewnej głębokości za pomocą urządzeń
pływających, dryfującą z prądem osobno lub wraz z łodzią,
z którą sieć może być połączona. Sieć może być wyposażona
w urządzenia, które mają ją stabilizować i/lub ograniczać jej
dryfowanie.”.

Artykuł 3

W art. 2 rozporządzenia (WE) nr 2187/2005 dodaje się literę
w brzmieniu:

„o) »pławnica« oznacza sieć skrzelową utrzymywaną na
powierzchni morza lub na pewnej głębokości za pomocą
urządzeń pływających, dryfującą z prądem osobno lub
wraz z łodzią, z którą sieć może być połączona. Sieć
może być wyposażona w urządzenia, które mają ją stabi-
lizować i/lub ograniczać jej dryfowanie.”.

Artykuł 4

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 Luksemburgu, dnia 28 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
S. GABRIEL

Przewodniczący
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