
DECYZJA KOMISJI

z dnia 14 lutego 2005 r.

przyznająca Włochom częściowe wyłączenie z przekazywania danych na temat wyładunków
produktów rybołówstwa w Państwach Członkowskich

(notyfikowana jako dokument nr K(2005) 322)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny)

(2005/128/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 1382/91 z dnia
21 maja 1991 r. w sprawie przekazywania danych na temat
wyładunków produktów rybołówstwa w Państwach Członkow-
skich (1), w szczególności jego art. 5 ust. 4 i ust. 5,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zbieranie danych na temat wyładunków produktów
rybnych przez włoskie statki wód przybrzeżnych, nało-
żonego rozporządzeniem (EWG) nr 1382/91, wymaga
ogromnego nakładu pracy ze strony organów krajowych.

(2) Zwiększenie zastosowania techniki badań wyrywkowych
doprowadziłoby do znacznego zmniejszenia nakładu
pracy oraz – jak dowiodły władze Włoch – do znacznej
poprawy jakości otrzymywanych danych.

(3) Przy zastosowaniu proponowanej techniki zakres badań
wyrywkowych przekracza wagowo limit 10% produktów
rybołówstwa – przewidziany w art. 1 rozporządzenia
(EWG) nr 1382/91.

(4) Zgodnie z art. 5 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr
1382/91, w przypadkach, w których włączenie określo-
nego sektora rybołówstwa danego Państwa Członkow-
skiego sprawiłoby władzom państwa problemy niewspół-
mierne ze znaczeniem tego sektora, możliwe jest przy-
znanie wyłączenia, pozwalającego Państwu Członkow-
skiemu na wykluczenie danych dla tego sektora
z ogółu danych przekazywanych przez kraj.

(5) Należy zezwolić na stosowanie przez Włochy technik
badań wyrywkowych do oszacowania wagowo więcej
niż limit 10% wyładowanych produktów rybołówstwa,
pod warunkiem, że szacunki całkowitej wagi wyła-
dunków są co najmniej na równorzędnym poziomie
wiarygodności.

(6) Zgodnie z art. 5 ust. 5 rozporządzenia (EWG) nr
1382/91 wyłączenie przyznaje się na maksymalny
okres trzech lat.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Statystyki Rolniczej, powo-
łanego decyzją Rady 72/279/EWG (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Zezwala się na stosowanie przez Włochy technik badań
wyrywkowych do oszacowania wagowo więcej niż limit
10% produktów rybołówstwa wyładowanych w miesiącu refe-
rencyjnym przewidzianym w art. 1 rozporządzenia (EWG)
nr 1382/91.

Artykuł 2

Niniejsze zezwolenie stosuje się do dnia 31 grudnia 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Włoskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 lutego 2005 r.

W imieniu Komisji
Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji
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