
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1759/2006

z dnia 28 listopada 2006 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 104/2000 w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów
rybołówstwa i akwakultury

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) Wydatki ponoszone przez państwa członkowskie
zgodnie z niektórymi przepisami rozporządzenia Rady
(WE) nr 104/2000 (2) podlegają obecnie zasadom okreś-
lonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1258/1999
z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej
polityki rolnej (3). Drugie z wymienionych rozporządzeń
zostało uchylone rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie
finansowania wspólnej polityki rolnej (4), które od dnia
16 października 2006 r. stosuje się do wydatków pono-
szonych przez państwa członkowskie.

(2) Artykuł 2 ust. 1 lit. a) rozporządzenia (WE)
nr 1290/2005 ustanawia Europejski Fundusz Rolniczy
Gwarancji (zwany dalej „EFRG”).

(3) Artykuł 3 ust. 2 lit. f) rozporządzenia (WE)
nr 1290/2005 stanowi, że EFRG powinno finansować
w sposób scentralizowany wydatki związane z rynkami
rybołówstwa.

(4) Finansowanie wydatków związanych z rynkami rybołów-
stwa na podstawie art. 3 ust. 2 lit. f) rozporządzenia
(WE) nr 1290/2005 stanowi wykonanie budżetu na zasa-
dzie scentralizowanej i jako takie powinno być zgodne
z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia
finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogól-
nego Wspólnot Europejskich (5) oraz ze szczegółowymi
zasadami jego wykonania ustanowionymi rozporządze-
niem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 (6).

(5) Rozporządzenie (WE) nr 104/2000 powinno zatem
zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Artykuł 35 rozporządzenia (WE) nr 104/2000 otrzymuje
brzmienie:

„Artykuł 35

1. Wydatki ponoszone przez państwa członkowskie
zgodnie z art. 10, 21, 23, 24, 25 i 27 niniejszego rozporzą-
dzenia są uważane za wydatki, o których mowa w art. 3
ust. 2 lit. f) rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia
21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej poli-
tyki rolnej (*).

2. Finansowanie wydatków, o których mowa w ust. 1, jest
przyznawane w zależności od produktów z zasobów lub
grupy zasobów, wyłącznie do limitu ilości przydzielonych
danemu państwu członkowskiemu z ogólnej wielkości
dopuszczalnych połowów, w odniesieniu do danego zasobu
lub danej grupy zasobów.

3. Szczegółowe zasady stosowania niniejszego artykułu
przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 38 ust. 2.

___________
(*) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1.”.
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(1) Opinia wydana dnia 14 listopada 2006 r. (dotychczas nieopubliko-
wana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 17 z 21.1.2000, str. 22. Rozporządzenie zmienione Aktem
Przystąpienia z 2003 r.

(3) Dz.U. L 160 z 26.6.1999, str. 103.
(4) Dz.U. L 209 z 11.8.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE) nr 320/2006 (Dz.U. L 58
z 28.2.2006, str. 42).

(5) Dz.U. L 248 z 16.9.2002, str. 1.
(6) Dz.U. L 347 z 31.12.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-

nione rozporządzeniem (WE, Euratom) nr 1248/2006 (Dz.U. L 227
z 19.8.2006, str. 3).



Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 16 października 2006 r.

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

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2006 r.

W imieniu Rady
E. HEINÄLUOMA

Przewodniczący
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