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(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1646/2006

z dnia 7 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 639/2004 w sprawie zarządzania flotami rybackimi
zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych Wspólnoty

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
w szczególności jego art. 37 i art. 299 ust. 2,

uwzględniając wniosek Komisji,

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 639/2004 z dnia
30 marca 2004 r. w sprawie zarządzania flotami rybac-
kimi zarejestrowanymi w regionach peryferyjnych
Wspólnoty (2) zezwala na odstępstwa od art. 9 ust. 1
lit. a) rozporządzenia Rady (WE) nr 2792/1999 z dnia
17 grudnia 1999 r. ustanawiającego szczegółowe zasady
i uzgodnienia dotyczące pomocy strukturalnej Wspól-
noty w sektorze rybołówstwa (3) oraz od art. 13 rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia
2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji
zasobów rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybo-
łówstwa (4).

(2) W związku z kompromisem politycznym dotyczącym
Europejskiego Funduszu Rybackiego, osiągniętym przez
Radę dnia 19 czerwca 2006 r., oraz w celu uwzględ-
nienia specyficznej sytuacji strukturalnej, społecznej
i gospodarczej sektora rybołówstwa w regionach najbar-
dziej oddalonych, okres obowiązywania odstępstw prze-

widzianych w art. 2 ust. 4 rozporządzenia (WE)
nr 639/2004 powinien zostać przedłużony do dnia
31 grudnia 2006 r.

(3) Ze względu na przedłużenie okresu obowiązywania
odstępstwa przewidzianego w art. 2 ust. 4 rozporzą-
dzenia (WE) nr 639/2004 okres obowiązywania odstęp-
stwa przewidzianego w art. 2 ust. 5 powinien zostać
przedłużony do dnia 31 grudnia 2008 r. w celu umożli-
wienia wprowadzania do floty zdolności, które skorzys-
tały z pomocy publicznej na wymianę statków rybackich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 639/2004 wprowadza się następu-
jące zmiany:

1) w art. 2 ust. 4 datę „31 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą
„31 grudnia 2006 r.”;

2) w art. 2 ust. 5 datę „31 grudnia 2007 r.” zastępuje się datą
„31 grudnia 2008 r.”;

3) w art. 6 datę „31 grudnia 2006 r.” zastępuje się datą
„31 grudnia 2007 r.”.

Artykuł 2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po
jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich
państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący

PL9.11.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 309/1

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2006 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 9.
(3) Dz.U. L 337 z 30.12.1999, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem Rady (WE) nr 485/2005 (Dz.U. L 223
z 15.8.2006, str. 1).

(4) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.


