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EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS

1997 11 7

TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 2205/97
1997 m. spalio 30 d.
iš dalies pakeičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės
sistemą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos
43 straipsnį,

1 straipsnis

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą (1),

Reglamentas (EEB) Nr. 2847/93 iš dalies keičiamas taip:

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

1. 19b straipsnio 1 dalis papildoma šia įtrauka:

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (3),
kadangi, remiantis Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 (4) 19d straipsniu, Taryba, inter alia, turi priimti nuostatas dėl pranešimo apie
sugavimus;
kadangi 1995 m. kovo 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 685/95
dėl žvejybinės pastangos, susijusios su tam tikromis žvejybos
zonomis ir ištekliais, valdymo (5) 7 straipsnio 4 dalyje numatyta,
jog valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kad, pradėjus
įgyvendinti Bendrijos infrastruktūrą, susijusią su duomenų apie
jos vandenyse sugautą sugavimą tvarkymu, t. y. ne vėliau kaip
nuo 1998 m. sausio 1 d., su jų vėliavomis plaukiojantys laivai,
įplaukdami į zonas arba išplaukdami iš jų, būtinai praneštų apie
laive turimą sugavimą;
kadangi būtina priimti įgyvendinimo nuostatas dėl pranešimo,
vadinamo „pranešimu apie pastangą“, perdavimo;
kadangi, atsižvelgiant į tai, kad Bendrijos palydovinė laivų priežiūros sistema užtikrina, jog vėliavos valstybės narės ir, tam tikrais atvejais, pakrančių valstybės narės gauna pranešimus iš žvejybos laivų, reikėtų numatyti sistemą duomenims apie sugavimus
perduoti;
kadangi dėl to Reglamentas (EEB) Nr. 2847/93 turėtų būti iš dalies
pakeistas,
(1)
(2)
(3)
(4)

OL C 188, 1995 7 22, p. 8.
OL C 269, 1995 10 16, p. 221.
OL C 18, 1996 1 22, p. 102.
OL L 261, 1993 10 20, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 686/97 (OL L 102, 1997 4 19,
p. 1).
(5) OL L 71, 1995 3 31, p. 5.

„— laive paliktas sugavimas gyvojo svorio kilogramais pagal
rūšis.“
2. 19b straipsnis papildomas šia dalimi:
„4. 36 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtinamos išsamios šio
straipsnio įgyvendinimo taisyklės.“
3. 19c straipsnio 1 dalyje po žodžio „teleksu“, įrašoma:
„VMS,“.
4. 19d straipsnis pakeičiamas taip:
„19d straipsnis
Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad pranešimai apie pastangą, gauti pagal 19b ir 19c straipsnius, būtų
įrašyti į kompiuterinę formą.“
5. Pridedamas šis straipsnis:
„19j straipsnis
Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi 19b, 19c ir 19e straipsniuose nustatytų įpareigojimų, visos valstybės narės atlieka dėl
šių įpareigojimų atsirandančių duomenų kryžminius patikrinimus ir sutikrinimus.“

2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 1998 m. sausio 1 d.
Jis taikomas nuo 1998 m. liepos 1 d.
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Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 1997 m. spalio 30 d.
Tarybos vardu
Pirmininkas
F. BODEN

