
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 13 sierpnia 2012 r. 

w sprawie zatwierdzenia przez Komisję planów kontroli wyrywkowych ważenia produktów 
rybołówstwa zgodnie z art. 60 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 oraz planów 
kontroli ważenia produktów rybołówstwa zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 

1224/2009 

(notyfikowana jako dokument nr C(2012) 5568) 

(Jedynie teksty w języku angielskim, estońskim, fińskim, litewskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim 
i szwedzkim są autentyczne) 

(2012/474/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 uchyla
jące rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz 
(WE) nr 1966/2006 ( 1 ), w szczególności jego art. 60 ust. 1 oraz 
ust. 3 oraz art. 61 ust.1, 

uwzględniając fakt przedłożenia przez państwa członkowskie 
planów kontroli wyrywkowych i planów kontroli, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 60 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 państwo członkowskie zapewnia ważenie 
wszystkich produktów rybołówstwa przy wyładunku, 
przed przechowywaniem, przewozem lub sprzedażą 
produktów rybołówstwa, z wykorzystaniem systemów 
zatwierdzonych przez właściwe organy, chyba że przy
jęto plan kontroli wyrywkowych zatwierdzony przez 
Komisję i opracowany zgodnie z metodami opartymi 
na ryzyku ustanowionymi na mocy art. 76 ust. 1 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiającego 
szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia 
Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy 
system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania prze
pisów wspólnej polityki rybołówstwa ( 2 ) w związku 
z załącznikiem XIX do tego rozporządzenia. 

(2) Zgodnie z art. 60 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 państwa członkowskie mogą zezwolić, aby 

produkty rybołówstwa były ważone na pokładzie statku 
rybackiego na zasadzie odstępstwa od ogólnych 
obowiązków ważenia ustanowionych na mocy art. 60 
ust. 1 i pod warunkiem, że państwo członkowskie przy
jęło plan kontroli wyrywkowych, o którym mowa w art. 
60 ust. 1, zatwierdzony przez Komisję i opracowany 
zgodnie z metodami opartymi na ryzyku ustanowionymi 
na mocy art. 76 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 404/2011 w związku z załącznikiem XX do tego 
rozporządzenia. 

(3) Zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 państwa członkowskie mogą zezwolić na 
ważenie produktów rybołówstwa po przewiezieniu 
z miejsca wyładunku, pod warunkiem że produkty te 
są przewożone do miejsca przeznaczenia na terytorium 
danego państwa członkowskiego i że to państwo człon
kowskie przyjęło plan kontroli zatwierdzony przez 
Komisję i opracowany zgodnie z metodami opartymi 
na ryzyku ustanowionymi na mocy art. 77 ust. 1 
rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 
w związku z załącznikiem XXI do tego rozporządzenia. 

(4) Niemcy (14.11.2011), Irlandia (7.11.2011), Litwa 
(11.1.2012), Niderlandy (18.1.2012), Polska (5.3.2012), 
Finlandia (7.11.2011) i Zjednoczone Królestwo 
(15.12.2011) przedłożyły Komisji do zatwierdzenia 
plany kontroli wyrywkowych, a Niemcy (14.11.2011), 
Estonia (15.12.2011) Irlandia (7.11.2011), Polska 
(5.3.2012), Finlandia (7.11.2011) i Zjednoczone Króle
stwo (15.12.2011) przedłożyły Komisji do zatwierdzenia 
plany kontroli. Plany te są zgodne z odpowiednimi meto
dami opartymi na ryzyku. Należy je zatem zatwierdzić. 

(5) Niniejsza decyzja stanowi decyzję zatwierdzającą w rozu
mieniu art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 61 ust. 1 rozporzą
dzenia (WE) nr 1224/2009. 

(6) Komisja musi monitorować realizację planów kontroli 
wyrywkowych i planów kontroli zarówno pod względem 
ich skuteczności, jak i regularnej sprawozdawczości przez 
zainteresowane państwa członkowskie. Dlatego państwa 
członkowskie są zobowiązane do składania Komisji spra
wozdań z realizacji tych planów,
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( 1 ) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. 
( 2 ) Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1.



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Zatwierdza się plany kontroli wyrywkowych w celu 
ważenia produktów rybołówstwa zgodnie z art. 60 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 przedłożone przez 
Niemcy, Irlandię, Litwę, Polskę, Finlandię i Zjednoczone Króle
stwo. 

2. Zatwierdza się plany kontroli wyrywkowych w celu 
ważenia produktów rybołówstwa na pokładzie statków rybac
kich zgodnie z art. 60 ust. 3 w związku z art. 60 ust. 1 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 przedłożone przez 
Niemcy, Irlandię, Litwę, Niderlandy i Zjednoczone Królestwo. 

3. Zatwierdza się plany kontroli w celu ważenia produktów 
rybołówstwa po przewiezieniu do miejsca przeznaczenia na 
terytorium danego państwa członkowskiego zgodnie z art. 61 
ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 przedłożone 
przez Niemcy, Estonię, Irlandię, Polskę, Finlandię i Zjednoczone 
Królestwo. 

Artykuł 2 

Państwa członkowskie, o których mowa w art. 1, przekazują 
Komisji sprawozdania z realizacji planów kontroli wyryw
kowych i planów kontroli, o których mowa w art. 1, w terminie 
przed dniem 1 kwietnia 2014 r. 

Artykuł 3 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej 
Niemiec, Republiki Estońskiej, Irlandii, Republiki Litewskiej, 
Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki 
Finlandii i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 sierpnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
Maria DAMANAKI 

Członek Komisji
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