
A BIZOTTSÁG 1805/2005/EK RENDELETE

(2005. november 3.)

a merevítőrudas zsákhálók és a passzív halászfelszerelés jelölésére és azonosítására vonatkozó
részletes szabályok megállapításáról szóló 356/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a közös halászati politika ellenőrző rendszerének
létrehozataláról szóló, 1993. október 12-i 2847/93/EGK tanácsi
rendeletre (1) és különösen annak 5. cikke c) pontjára és 20a.
cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1) Meg kell határozni a passzív halászfelszerelés jelölését és
azonosítását a közös halászati politika terén. Ezért a
merevítőrudas zsákhálók és a passzív halászfelszerelés
jelölésére és azonosítására vonatkozó részletes szabályok
megállapításáról szóló, 2005. március 1-jei 356/2005/EK
rendeletet (2) elfogadták.

(2) A felhalmozott tapasztalat és a tagállamoktól nemrég
érkezett javaslat azt mutatja, hogy a közbenső jelölőbó-
jáknak a 356/2005/EK rendelet 14. cikkének megfelelő
elhelyezése során a hiánytalan végrehajtást akadályozó
gyakorlati nehézségek merültek fel.

(3) A közbenső jelölőbóják elhelyezésének gyakoriságát felül
kell vizsgálni, figyelembe véve a különböző közösségi
halászati területek specifikus feltételeit.

(4) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak
a Halászati és Akvakultúra-ágazati Irányítóbizottság véle-
ményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 356/2005/EK rendelet 14. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„14. cikk

Közbenső jelölőbóják

(1) A közbenső jelölőbójákat az öt tengeri mérföldnél
hosszabb halászfelszerelésekhez kell rögzíteni a következő
módon:

a) A közbenső jelölőbójákat egymástól legfeljebb 5 tengeri
mérföld távolságra kell elhelyezni úgy, hogy az öt tengeri
mérföld hosszú vagy annál hosszabb felszerelés egyik
része se maradjon jelöletlen.

b) A közbenső jelölőbóják jellemzői megegyeznek a keleti
szektorban található szélső jelölőbóják jellemzőivel, kivéve
a zászlókat, melyek fehér színűek.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a Balti-tengeren található
közbenső jelölőbójákat az egy tengeri mérföldnél hosszabb
halászfelszerelésekhez kell rögzíteni. A közbenső jelölőbó-
jákat egymástól legfeljebb 1 tengeri mérföld távolságra kell
elhelyezni úgy, hogy az 1 tengeri mérföld hosszú vagy annál
hosszabb felszerelés egyik része se maradjon jelöletlen.

A közbenső jelölőbóják jellemzői megegyeznek a keleti szek-
torban található szélső jelölőbóják jellemzőivel, kivéve a
következőket:

a) a zászlók fehér színűek;

b) minden ötödik közbenső jelölőbóját radarvisszaverővel
kell felszerelni, amely legalább két tengeri mérföld távol-
ságból visszaveri a radarhullámokat.”

2. cikk

A 356/2005/EK rendelet 15. cikke helyébe a következő szöveg
lép:

„15. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.”

HUL 290/12 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2005.11.4.

(1) HL L 261., 1993.10.20., 1. o. A legutóbb a 768/2005/EK rendelettel
(HL L 128., 2005.5.21., 1. o.) módosított rendelet.

(2) HL L 56., 2005.3.2., 8. o.



3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlen alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. november 3-án.

a Bizottság részéről
Joe BORG

a Bizottság tagja
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