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(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY

z dnia 21 grudnia 2005 r.

zmieniająca decyzję 2004/465/WE w sprawie wkładu finansowego Wspólnoty w programy kontroli
rybołówstwa Państw Członkowskich

(2006/2/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) Wspólna polityka rybołówstwa (WPRyb) określa ogólne
zasady dotyczące ochrony, zarządzania i odpowiedzialnej
eksploatacji żywych zasobów wodnych oraz ich przetwa-
rzania i wprowadzania do obrotu.

(2) W rozporządzeniu Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony
i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (2) podkreślono
potrzebę zwiększenia współpracy i koordynacji
z Komisją oraz między Państwami Członkowskimi,
w celu wzmocnienia kontroli i zniechęcania do postępo-
wania sprzecznego z zasadami WPRyb.

(3) Okres objęty decyzją 2004/465/WE (3) upływa dnia
31 grudnia 2005 r.

(4) W związku z wewnętrznymi trudnościami budżetowymi
i administracyjnymi, Państwa Członkowskie, które przy-
stąpiły do Wspólnoty dnia 1 maja 2004 r., otrzymały
bardzo ograniczoną pomoc finansową Wspólnoty
w ramach obecnego systemu finansowego przewidzia-
nego na mocy decyzji 2004/465/WE.

(5) Nowa perspektywa finansowa obejmie okres 2007–2013.
W celu uniknięcia przerwy w udzielaniu wspólnotowego
wsparcia finansowego konieczne jest zatem kontynuo-
wanie w 2006 r. pomocy finansowej dostępnej dla
Państw Członkowskich zgodnie z decyzją 2004/465/WE.

(6) Stosowne jest uwzględnienie w decyzji 2004/465/WE
badań kontroli rybołówstwa, a także uzgodnień mających
na celu ułatwienie wdrażania nowych technologii
w zakresie kontroli.

(7) W związku z tym decyzja 2004/465/WE powinna zostać
odpowiednio zmieniona,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W decyzji 2004/465/WE wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Wszystkie Państwa Członkowskie zobowiązane są
przedłożyć swoje roczne programy kontroli rybołówstwa
do dnia 1 czerwca 2004 r. w odniesieniu do 2004 r.,
oraz do dnia 31 stycznia 2005 r. w odniesieniu do 2005 r.
i do dnia 31 stycznia 2006 r. w odniesieniu do 2006 r.”;

2) w art. 4 ust. 1 dodaje się następujące litery:

„i) uzgodnienia administracyjne ze Wspólnym Centrum
Badawczym mające na celu wdrażanie nowych techno-
logii w zakresie kontroli;
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j) badania w obszarach związanych z kontrolą przeprowa-
dzone z inicjatywy Komisji.”;

3) w art. 5 ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Finansowa kwota referencyjna na wdrożenie działań, na
które przewidziano pomoc finansową w latach
2004–2006, wynosi 105 milionów EUR.”;

4) w art. 6 ust. 2 dodaje się następującą literę:

„d) w odniesieniu do działalności określonej w art. 4 ust. 1
lit. i) i art. 4 ust. 1 lit. j), stawka może wynieść 100 %
dopuszczalnych wydatków.”;

5) w art. 12 ust. 2 datę „31 grudnia 2008 r.” zastępuje się datą
„31 grudnia 2010 r.”;

6) w art. 16 lit. b):

— datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą „31 grudnia
2007 r.”;

— pkt v) otrzymuje brzmienie:

„v) wpływ wkładu finansowego na programy kontroli
rybołówstwa przez cały okres od 2001 do 2006 r.”;

7) w art. 17 datę „30 czerwca 2007 r.” zastępuje się datą
„30 czerwca 2008 r.”.

Artykuł 2

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2006 r.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 grudnia 2005 r.

W imieniu Rady
B. BRADSHAW

Przewodniczący
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