
DECYZJA KOMISJI 

z dnia 18 lutego 2011 r. 

zmieniająca decyzję Komisji 2008/620/WE ustanawiającą indywidualny program kontroli i inspekcji 
dotyczący zasobów dorsza w cieśninie Kattegat, Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak, 

wschodniej części kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz Morzu Irlandzkim 

(notyfikowana jako dokument nr C(2011) 899) 

(2011/112/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 
20 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system 
kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej 
polityki rybołówstwa, zmieniające rozporządzenia (WE) 
nr 847/96, (WE) nr 2371/2002, (WE) nr 811/2004, (WE) 
nr 768/2005, (WE) nr 2115/2005, (WE) nr 2166/2005, (WE) 
nr 388/2006, (WE) nr 509/2007, (WE) nr 676/2007, (WE) 
nr 1098/2007, (WE) nr 1300/2008, (WE) nr 1342/2008 
i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 
1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 ( 1 ), w szczególności jego 
art. 95, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Decyzją Komisji 2008/620/WE ( 2 ) ustanowiono indywi
dualny program kontroli i inspekcji obowiązujący przez 
okres trzech lat w celu zapewnienia spójnej realizacji 
środków odbudowy stad dorsza w cieśninie Kattegat, 
Morzu Północnym, cieśninie Skagerrak, wschodniej części 
kanału La Manche, wodach na zachód od Szkocji oraz 
Morzu Irlandzkim. 

(2) Indywidualny program kontroli i inspekcji jest niezbędny, 
aby zorganizować współpracę operacyjną między zainte
resowanymi państwami członkowskimi oraz aby umoż
liwić Wspólnotowej Agencji Kontroli Rybołówstwa opra
cowanie wspólnych planów rozmieszczenia zgodnie 
z art. 9 rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005 ( 3 ). 

(3) W celu zapewnienia nieprzerwanej spójnej realizacji usta
nowionych środków odbudowy stad dorsza należy prze
dłużyć o rok indywidualny program kontroli i inspekcji. 

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję 
2008/620/WE. 

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

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

W art. 2 decyzji 2008/620/WE zdanie wprowadzające otrzy
muje brzmienie: 

„Indywidualny program kontroli i inspekcji, o którym mowa 
w art. 1, obowiązuje przez cztery lata i obejmuje:”. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 18 lutego 2011 r. 

W imieniu Komisji 
Maria DAMANAKI 

Członek Komisji
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