
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 603/2012 

z dnia 30 kwietnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1236/2010 ustanawiające 
system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na obszarze objętym Konwencją 
w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim 

Atlantyku 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1236/2010 z dnia 15 grudnia 2010 r. ustanawiające 
system kontroli i egzekwowania mający zastosowanie na 
obszarze objętym Konwencją w sprawie przyszłej wielostronnej 
współpracy w rybołówstwie na północno-wschodnim Atlantyku 
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 2791/1999 ( 1 ), 
w szczególności jego art. 51 lit. d), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Rozporządzeniem (UE) nr 1236/2010 wprowadzono do 
prawa Unii przepisy systemu kontroli i egzekwowania 
przepisów NEAFC (zwanego dalej systemem), ustanowio
nego w drodze zaleceń przyjętych przez Komisję ds. 
Rybołówstwa Północno-Wschodniego Atlantyku (NEAFC) 
na dorocznej sesji w dniu 15 listopada 2006 r., 
a następnie zmienionego kilkoma zaleceniami przyjętymi 
na dorocznych sesjach listopadowych w 2007, 2008 
i 2009 r. 

(2) Na dorocznej sesji w listopadzie 2011 r. NEAFC przyjęła 
zalecenie nr 9:2012, zmieniające art. 14 systemu doty
czący przekazywania raportów i informacji Sekretarzowi 
NEAFC. 

(3) Na mocy art. 12 i 15 Konwencji o przyszłej wielo
stronnej współpracy w rybołówstwie na północno- 
wschodnim Atlantyku, zatwierdzonej decyzją Rady 
81/608/EWG ( 2 ), zalecenie to weszło w życie z dniem 
3 lutego 2012 r., 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W art. 12 rozporządzenia (UE) nr 1236/2010 po ustępie 1 
dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: 

„1a. Raporty, o których mowa w art. 9, mogą zostać 
unieważnione za pomocą raportu anulującego. 

Jeżeli raport wymaga korekty, powinien zostać unieważniony 
za pomocą raportu anulującego. Nowy, poprawiony raport 
należy przesłać po raporcie anulującym w terminie okre 
ślonym w art. 9. 

Jeżeli Centrum Monitorowania Rybołówstwa państwa człon
kowskiego bandery zatwierdzi unieważnienie raportu, powia
damia o tym fakcie Sekretarza NEAFC.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego 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 30 kwietnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 7.7.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 177/9 

( 1 ) Dz.U. L 348 z 31.12.2010, s. 17. ( 2 ) Dz.U. L 227 z 12.8.1981, s. 21.
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