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ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 700/2006

z dnia 25 kwietnia 2006 r.

uchylające rozporządzenie (WE) nr 3690/93 ustanawiające wspólnotowy system ustalający zasady
dotyczące minimum informacji, jakie mają być zawarte w licencjach połowowych

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) Rozporządzenie (WE) nr 3690/93 (2) opiera się na
rozporządzeniu Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia
20 grudnia 1992 r. ustanawiającym wspólnotowy system
rybołówstwa i akwakultury (3), które zostało zastąpione
rozporządzeniem Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia
20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony
i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (4). Odesłania
i przepisy zawarte w rozporządzeniu (WE) nr 3690/93
nie są już zgodne z nowym rozporządzeniem, które
ustanawia nowe zasady odnoszące się do zarządzania
zdolnościami połowowymi określonymi w licencjach
połowowych.

(2) Artykuł 22 ust. 3 oraz art. 13 ust. 3 rozporządzenia
(WE) nr 2371/2002 upoważnia Komisję do ustanowienia

przepisów wykonawczych w odniesieniu do zarządzania
licencjami połowowymi i zdolnościami połowowymi.

(3) Komisja przyjęła dnia 3 sierpnia 2005 r. rozporządzenie
(WE) nr 1281/2005 w sprawie zarządzania licencjami
połowowymi i minimum informacji, jakie mają być
w nich zawarte (5), które powinno być stosowane od
daty uchylenia rozporządzenia (WE) nr 3690/93.

(4) Należy zatem uchylić rozporządzenie (WE) nr 3690/93,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

1. Uchyla się rozporządzenie (WE) nr 3690/93.

2. Odesłania do uchylonego rozporządzenia rozumiane są
jako odesłania do rozporządzenia (WE) nr 1281/2005 odczy-
tywane zgodnie z tabelą korelacji zamieszczoną w Załączniku
do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł 2

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 25 kwietnia 2006 r.

W imieniu Rady
J. PRÖLL

Przewodniczący
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(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
(2) Dz.U. L 341 z 31.12.1993, str. 93.
(3) Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 1181/98 (Dz.U. L 164 z 9.6.1998,
str. 1).

(4) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59. (5) Dz.U. L 203 z 4.8.2005, str. 3.



ZAŁĄCZNIK

Tabela korelacji

Rozporządzenie (WE) nr 3690/93 Rozporządzenie (WE) nr 1281/2005

Artykuł 1 Artykuły 1 i 3

Artykuł 2 Artykuł 5

Artykuł 3 Artykuł 4

Artykuł 4 Artykuł 5

Artykuł 5 Artykuł 6

Artykuł 6 —

Artykuł 7 —

Artykuł 8 —

Artykuł 9 —

Artykuł 10 Artykuły 8 i 9

PLL 122/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 9.5.2006


