
DECYZJA KOMISJI

z dnia 18 czerwca 2007 r.

zmieniająca decyzję 2005/429/WE ustanawiającą szczególny program monitorowania dotyczący
odnowienia zasobów dorsza

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 2550)

(Jedynie tekst w języku angielskim, duńskim, francuskim, niderlandzkim, niemieckim i szwedzkim jest
autentyczny)

(2007/429/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2847/93 z dnia
12 października 1993 r. ustanawiające system kontroli mający
zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa (1),
w szczególności jego art. 34c ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie Rady (WE) nr 423/2004 (2) ustanawia
środki odnowienia zasobów dorsza w cieśninie Kattegat,
Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak, Kanale
Wschodnim, na zachód od Szkocji i w Morzu
Irlandzkim.

(2) Rozporządzenia Rady (WE) nr 27/2005 (3), 51/2006 (4)
i 41/2007 (5) ustalają tymczasowo nakład połowowy
oraz dodatkowe warunki monitorowania, inspekcji
i nadzoru w kontekście środków odnowienia niektórych
zasobów stosowanych do wszystkich łowisk, w których
dokonywane są połowy dorsza.

(3) Aby środki te przyniosły pożądany wynik, decyzja
Komisji 2005/429/WE (6) ustanawia szczególny program
monitorowania obowiązujący w okresie dwóch lat,
którego celem jest zagwarantowanie odpowiedniego

poziomu wdrożenia środków ochrony i kontrola
środków stosowanych do działalności połowowej
w odniesieniu do odnowienia zasobów dorsza.

(4) Szczególny program monitorowania jest niezbędny do
zorganizowania operacyjnej współpracy między zaintere-
sowanymi państwami członkowskimi oraz do umożli-
wienia Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa
opracowania planów rozmieszczenia zgodnie z art. 9
rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005 (7).

(5) W celu zapewnienia dalszego wdrażania środków
ochrony i kontroli należy przedłużyć o jeden rok czas
trwania szczególnego programu monitorowania.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję
2005/429/WE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne
z opinią Komitetu ds. Rybołówstwa i Akwakultury,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W art. 1 decyzji 2005/429/WE wyrazy „na okres dwóch lat”
zastępuje się wyrazami „na okres trzech lat”.
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(1) Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem (WE) nr 1967/2006 (Dz.U. L 409
z 30.12.2006, str. 11).

(2) Dz.U. L 70 z 9.3.2004, str. 8. Rozporządzenie zmienione rozporzą-
dzeniem (WE) nr 441/2007 (Dz.U. L 104 z 21.4.2007, str. 28).

(3) Dz.U. L 12 z 14.1.2005, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 1936/2005 (Dz.U. L 311 z 26.11.2005,
str. 1).

(4) Dz.U. L 16 z 20.1.2006, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2017/2006 (Dz.U. L 384
z 29.12.2006, str. 44).

(5) Dz.U. L 15 z 20.1.2007, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione
rozporządzeniem (WE) nr 609/2007 (Dz.U. L 141 z 2.6.2007,
str. 33).

(6) Dz.U. L 148 z 11.6.2005, str. 36. (7) Dz.U. L 128 z 21.5.2005, str. 1.



Artykuł 2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Repu-
bliki Francuskiej, Irlandii, Królestwa Niderlandów, Królestwa Szwecji i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 czerwca 2007 r.

W imieniu Komisji
Joe BORG

Członek Komisji
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