
DECYZJA RADY

z dnia 6 października 2005 r.

zmieniająca decyzję Rady 2000/439/WE w sprawie finansowego udziału Wspólnoty w wydatkach
ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie w trakcie gromadzenia danych oraz na
finansowanie badań i projektów pilotażowych związanych z prowadzeniem wspólnej polityki

rybołówstwa

(2005/703/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

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

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Decyzja 2000/439/WE (2) stanowi, że Wspólnota może
przyznać wkłady finansowe w wydatki ponoszone przez
Państwa Członkowskie na zbieranie danych na temat
rybołówstwa w ramach wspólnotowych określonych
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1543/2000 (3) na
okres od 2002 r. do 2006 r. włącznie.

(2) Zbieranie i zarządzanie danymi w 2001 r. przeprowa-
dzone było poprzez zaproszenia do składania wniosków
oraz zaproszenia do składania ofert zgodnie z decyzją
2000/439/WE.

(3) W zakresie pomocy finansowej w ramach wydatków
ponoszonych przez niektóre Państwa Członkowskie
w latach 2002–2006, zaplanowano przygotowanie
programów narodowych i odpowiadających im decyzji
Komisji w sprawie ich współfinansowania na rok przed
ich realizacją. Dlatego okres wykonania ustanowiony
w art. 1 decyzji 439/2000/WE odnosi się do lat 2000
do 2005.

(4) Na skutek błędnego oszacowania czasu trwania niezbęd-
nych procedur administracyjnych i finansowych, postę-
powanie zgodnie z procedurą przygotowania
i podejmowania decyzji w roku poprzedzającym wyko-
nanie programów narodowych okazało się niemożliwe.
W zamian okazało się, że procedury administracyjne
i finansowe odbywają się w tym samym roku co rok
wykonania. Dlatego okres referencyjny ustanowiony
w art. 1 decyzji 2000/439/WE powinien zostać zmie-

niony w celu objęcia okresu wykonania od 2001 r. do
2006 r.

(5) Finansowa kwota referencyjna ustanowiona w art. 1
decyzji 2000/439/WE nie odzwierciedla rzeczywistych
potrzeb z poprzednich lat oraz uaktualnionych
szacunków na kolejne lata. Ponadto nie bierze pod
uwagę potrzeb nowych Państw Członkowskich. Dlatego
należy kwotę referencyjną dostosować do uaktualnionych
szacunków.

(6) Dlatego decyzja 2000/439/WE powinna zostać odpo-
wiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2000/439/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

„2. Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na wyko-
nywanie tych środków w ramach pomocy finansowej prze-
widzianej w latach 2001–2006 wyniesie 164,5 miliona
EUR”;

2) w art. 4 ust. 3 lit. b) skreśla się wyrazy „na rok następny”.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.
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