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KOMISJA

Komunikat Komisji oficjalnie uznający za przestarzałe niektóre akty prawa wspólnotowego w dzie-
dzinie wspólnej polityki rybołówstwa

(2009/C 43/02)

Decyzje Komisji

Decyzja Komisji 92/448/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie przyznania pomocy Wspólnoty na
niektóre szczególne środki wdrażające program opcji szczególnych dla Madery i Azorów ze względu na
oddalenie i wyspiarski charakter (Poseima)

(Dz.U. L 248 z 28.8.1992, s. 73).

Decyzja Komisji 92/449/EWG z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie przyznania pomocy Wspólnoty na
niektóre szczególne środki wdrażające program opcji szczególnych dla Wysp Kanaryjskich ze względu na
oddalenie i wyspiarski charakter (Poseican)

(Dz.U. L 248 z 28.8.1992, s. 75).

Decyzja Komisji 94/929/WE z dnia 22 grudnia 1994 r. w sprawie przyjęcia wspólnotowego programu
pomocy strukturalnej w sektorze rybołówstwa i akwakultury oraz przetwórstwa i wprowadzania do obrotu
produktów tego sektora w Niemczech (cel 5a poza regionami celu 1 — okres od 1994 r. do 1999 r.)

Dz.U. L 364 z 31.12.1994, s. 51).

Decyzja Komisji 2003/245/WE z dnia 4 kwietnia 2003 r. w sprawie złożonych do Komisji wniosków o
zwiększenie ilości docelowych MAGP IV w celu poprawy bezpieczeństwa, warunków nawigacji morskiej,
warunków sanitarnych, jakości produktów i warunków pracy w odniesieniu do statków o całkowitej długości
przekraczającej 12m

(Dz.U. L 90 z 8.4.2003, s. 48).

Rozporządzenia Komisji

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 3713/90 z dnia 19 grudnia 1990 r. w sprawie zasad wykonania decyzji
przyznających pomoc z Sekcji Orientacji EFOGR dla projektów poprawy warunków, zgodnie z którymi
produkty rolne i rybołówstwa, objęte rozporządzeniem Rady (EWG) nr 355/77, są
przetwarzane i sprzedawane

(Dz.U. L 358 z 21.12.1990, s. 29).

Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 650/91 z dnia 18 marca 1991 r. w sprawie wniosków o pomoc z Sekcji
Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) składanych w postaci
programów operacyjnych, w odniesieniu do inwestycji na rzecz poprawy warunków przetwórstwa
i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury

(Dz.U. L 72 z 19.3.1991, s. 20).

21.2.2009C 43/2 Dziennik Urzędowy Unii EuropejskiejPL



Rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2038/93 z dnia 27 lipca 1993 r. określające zasady wykonywania rozpo-
rządzenia Rady (EWG) nr 1658/93 ustanawiającego szczególny środek na rzecz producentów głowonogów
mających stałą siedzibę na Wyspach Kanaryjskich

(Dz.U. L 185 z 28.7.1993, s. 7).

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 887/97 z dnia 16 maja 1997 r. określające szczegółowe zasady wykony-
wania rozporządzenia Rady (EWG) nr 712/97 ustanawiającego szczególny środek na rzecz producentów
głowonogów mających stałą siedzibę na Wyspach Kanaryjskich

(Dz.U. L 126 z 17.5.1997, s. 9).

(Rozporządzenie Komisji (WE) nr 2091/98 z dnia 30 września 1998 r. dotyczące segmentacji floty rybackiej
i nakładu połowowego Wspólnoty w odniesieniu do wieloletnich programów orientacji

(Dz.U. L 226 z 1.10.1998, s. 36).)
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