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(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 783/2007

z dnia 25 czerwca 2007 r.

przyznające Bułgarii i Rumunii odstępstwa od niektórych przepisów rozporządzenia (WE)
nr 2371/2002 dotyczące poziomów odniesienia flot rybackich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat o przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Artykuł 12 rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002
z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony
i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa
w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (1) przewiduje,
że należy określić poziomy odniesienia dla flot rybackich
każdego z państw członkowskich jako sumę celów
Wieloletniego Programu Orientacji 1997–2002 dla
każdego segmentu.

(2) Bułgaria i Rumunia nie posiadają celów, o których mowa
w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 2371/2002.

(3) Poziomy odniesienia dla tych państw członkowskich
można ustanowić jedynie w odniesieniu do ich flot
w chwili przystąpienia. Jednak w takiej sytuacji zobowią-
zania przewidziane w art. 11 ust. 2 i 4 rozporządzenia

(WE) nr 2371/2002 byłyby zbędne, ponieważ nakłada-
łyby się ze zobowiązaniami wynikającymi z systemu
wprowadzania/wycofywania przewidzianego w art. 13
wspomnianego rozporządzenia.

(4) Nie jest zatem celowe określanie poziomów odniesienia
przewidzianych w art. 12 rozporządzenia (WE) nr
2371/2002 dla Bułgarii i Rumunii, ani stosować do
nich art. 11 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia,
ponieważ nie miałoby to żadnych skutków dla zarzą-
dzania flotą przez te państwa członkowskie.

(5) W związku z tym należy przewidzieć odstępstwo od
tych przepisów rozporządzenia (WE) nr 2371/2002
w odniesieniu do Bułgarii i Rumunii,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W drodze odstępstwa od art. 11 ust. 2 i 4 oraz art. 12 rozpo-
rządzenia (WE) nr 2371/2002 nie stosuje się do Bułgarii
i Rumunii.

Artykuł 2

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

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.
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(1) Dz.U. L 358 z 31.12.2002, str. 59.



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

Sporządzono w Luksemburgu, dnia 25 czerwca 2007 r.

W imieniu Rady
A. SCHAVAN

Przewodniczący
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