
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1343/2007

z dnia 13 listopada 2007 r.

zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ustanawiające ramy wspólnotowe w zakresie
zbierania i zarządzania danymi niezbędnymi do prowadzenia wspólnej polityki rybołówstwa

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 Rady (WE) nr 1543/2000 (2) stanowi, że
pierwszy program Wspólnoty oraz pierwszy okres
programowania mają obejmować okres od 2002 do
2006 r.

(2) Rozporządzenie (WE) nr 1543/2000 ma zostać zastą-
pione nowym rozporządzeniem w celu wprowadzenia
nowego podejścia do zarządzania rybołówstwem. Takie
podejście obejmuje przejście od zarządzania opartego na
zasobach rybnych do zarządzania opartego na flocie i na
obszarze oraz ekosystemowe podejście do zarządzania
rybołówstwem. W oczekiwaniu na przyjęcie tego
nowego rozporządzenia należy ustanowić drugi okres
programowania obejmujący lata 2007 i 2008, tak aby
zapewnić konsekwentne i zsynchronizowane programo-
wanie na szczeblu wspólnotowym i krajowym.

(3) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE)
nr 1543/2000,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

W rozporządzeniu (WE) nr 1543/2000 wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgodnie z procedurą ustanowioną w art. 9 ust. 2
Komisja zgodnie z ramowymi zasadami ustanowionymi
w załączniku I określa minimalny program Wspólnoty obej-
mujący informacje absolutnie niezbędne do dokonania ocen
naukowych oraz rozszerzony program Wspólnoty, który
obejmuje, poza informacjami zawartymi w programie mini-
malnym, informacje mogące się przyczynić do istotnej
poprawy ocen naukowych. Pierwszy program Wspólnoty
obejmuje lata 2002–2006 włącznie, a drugi program Wspól-
noty obejmuje lata 2007 i 2008.”;

2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Każde państwo członkowskie opracowuje krajowy
program zbierania danych i zarządzania nimi. Pierwszy
okres programowania obejmuje lata 2002–2006 włącznie.
Drugi okres programowania obejmuje lata 2007 i 2008.
Program opisuje gromadzenie danych szczegółowych i ich
przetwarzanie niezbędne do uzyskania danych sumarycz-
nych, zgodnie z zasadami określonymi w art. 3. Program
określa również powiązania między nim a programami
wspólnotowymi, sporządzonymi na mocy art. 5.”.

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 Brukseli, dnia 13 listopada 2007 r.

W imieniu Rady
F. TEIXEIRA DOS SANTOS

Przewodniczący

PLL 300/24 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 17.11.2007

(1) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 11 października 2007 r.
(dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 176 z 15.7.2000, str. 1.


