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KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT
av den 16 maj 2012
om ändring av beslut 2008/589/EG om upprättande av ett särskilt kontroll- och inspektionsprogram
knutet till torskbestånden i Östersjön
(2012/262/EU)
som utnyttjar det beståndet (5). I avvaktan på att den
förordningen träder i kraft är det lämpligt att ta itu
med den eventuella felrapporteringen som Ices anmält.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt,
(6)

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av den
20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i ge
menskapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemen
samma fiskeripolitiken efterlevs, om ändring av förordningarna
(EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr
768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG) nr
388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upp
hävande av förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94
och (EG) nr 1966/2006 (1), särskilt artikel 95, och

För att ta itu med den eventuella felrapporteringen vad
gäller de fisken som utnyttjar laxbestånden i Östersjön, är
det lämpligt att inkludera de bestånden i det särskilda
kontroll- och inspektionsprogrammet.

(7)

Beslut 2008/589/EG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut har fastställts i
samförstånd med de berörda medlemsstaterna.

av följande skäl:

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med
yttrandet från kommittén för fiske och vattenbruk.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )

Genom kommissionens beslut 2008/589/EG (2) upprätta
des ett särskilt kontroll- och övervakningsprogram vars
syfte är att under en fyraårsperiod säkerställa ett harmo
niserat genomförande av den fleråriga plan som genom
förordning (EG) nr 1098/2007 (3) upprättas för torsk
bestånden i Östersjön och för de fisken som utnyttjar
dessa bestånd.
Av de senaste vetenskapliga råden från Internationella
havsforskningsrådet (Ices) framgår att en betydande del
av laxfisket i Östersjön kan vara felrapporterat, vilket kan
ha en allvarlig negativ inverkan på statusen för det be
ståndet.
Det särskilda kontroll- och inspektionsprogrammet är
nödvändigt för att det operativa samarbetet mellan de
berörda medlemsstaterna ska kunna organiseras och för
att Europeiska fiskerikontrollbyrån ska kunna lägga upp
planer för gemensamt utnyttjande i enlighet med artikel 9
i rådets förordning (EG) nr 768/2005 (4).
För att säkra ett fortsatt harmoniserat genomförande av
den fleråriga plan som inrättas genom förordning (EG) nr
1098/2007 bör det särskilda kontroll- och inspektions
programmet förlängas med ett år.
Kommissionen har antagit ett förslag till Europaparla
mentets och rådets förordning om upprättande av en
flerårig plan för laxbeståndet i Östersjön och det fiske
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Beslut 2008/589/EG ska ändras på följande sätt:
1. Titeln ska ersättas med följande:
”Kommissionens beslut 2008/589/EG av den 12 juni
2008 om upprättande av ett särskilt kontroll- och in
spektionsprogram knutet till lax- och torskbestånden i
Östersjön”.
2. Artikel 1 ska ersättas med följande:
”Artikel 1
Syfte
Genom detta beslut upprättas ett särskilt kontroll- och in
spektionsprogram för att säkerställa:
a) ett harmoniserat genomförande av den fleråriga plan som
genom förordning (EG) nr 1098/2007 upprättas för
torskbestånden i Östersjön och för de fisken som utnytt
jar dessa bestånd, och
b) harmoniserad kontroll- och inspektion av de fisken som
utnyttjar laxbestånden i Östersjön.”
(5) KOM(2011) 470 slutlig – 2011/0206 (COD).
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3. Artikel 2 ska ersättas med följande:
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2.
Det särskilda kontroll- och inspektionsprogrammet ska
gälla under fem år.”

”Artikel 2
Tillämpningsområde
1.
Det särskilda kontroll- och inspektionsprogrammet ska
omfatta kontroll och inspektion av följande:
a) Fiskeverksamhet som bedrivs av sådana fartyg som avses i
artikel 2 i förordning (EG) nr 1098/2007 och av fiskefar
tyg av alla längder som bedriver eller kan antas bedriva
fiske efter lax.
b) Alla verksamheter i samband med detta, inklusive land
ning, vägning, saluföring, transport och lagring av fiskeri
produkter och registrering av landade fångster och för
säljning.

Artikel 2
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det har offentligg
jorts i Europeiska unionens offentliga tidning.

Utfärdat i Bryssel den 16 maj 2012.

På kommissionens vägnar
José Manuel BARROSO

Ordförande

