
ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1205/2012 

z dnia 14 grudnia 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie (UE) nr 802/2010 w odniesieniu do poziomu działalności 
przedsiębiorstwa 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/16/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie kontroli 
przeprowadzanej przez państwo portu ( 1 ), w szczególności jej 
art. 27, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Działalność przedsiębiorstwa jest jednym z ogólnych 
parametrów określających profil ryzyka statku. 

(2) W celu dokonania oceny działalności przedsiębiorstwa 
należy uwzględnić wskaźniki braków i zatrzymań 
wszystkich statków floty przedsiębiorstwa, które były 
przedmiotem kontroli w Unii i w regionie objętym usta
leniami memorandum paryskiego w sprawie kontroli 
przeprowadzanej przez państwo portu (zwanemu dalej 
„memorandum paryskim”). 

(3) Przepisy wykonawcze w zakresie obliczania poziomu 
działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu do profilu 
ryzyka statku, a także metodyka zestawiania wykazów 
do publikacji, zostały ustalone w rozporządzeniu Komisji 
(UE) nr 802/2010 z dnia 13 września 2010 r. w sprawie 
wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie działal
ności przedsiębiorstwa ( 2 ). 

(4) Symulacje publikowania wykazów opartych na danych 
zebranych w bazie danych z kontroli wykazują, że należy 
wyraźniej ukierunkować metodykę przygotowania publi
kacji określoną w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 
802/2010. 

(5) Dlatego w celu sporządzenia wykazów przedsiębiorstw 
o niskim lub bardzo niskim poziomie działalności należy 
udoskonalić kryteria służące do ustalania wspomnianych 
wykazów, tak by w publikacji skoncentrować się na 
przedsiębiorstwach o najniższym poziomie działalności. 
Nie powinno to powodować zmiany obliczania poziomu 
działalności przedsiębiorstwa w odniesieniu do profilu 
ryzyka statku. 

(6) Aby znaleźć się w wykazie przedsiębiorstw o niskim lub 
bardzo niskim poziomie działalności, przedsiębiorstwo 
powinno wykazywać słaby poziom działalności przez 
nieprzerwany okres 36 miesięcy poprzedzających 
bezpośrednio opublikowanie. Stały słaby poziom działal
ności przez tak długi okres dowodzi braku chęci lub 
zdolności przedsiębiorstwa do poprawy poziomu działal
ności. Ponieważ opublikowane wykazy oparte są na prze
tworzonych danych dotyczących działalności przedsię
biorstwa w okresie 36 miesięcy, należy zapewnić odpo
wiednio długi czas przed pierwszym opublikowaniem na 

zgromadzenie w bazie danych THETIS wystarczającej 
ilości danych przekazanych przez państwa członkowskie 
zgodnie z dyrektywą 2009/16/WE. 

(7) Przedsiębiorstwa, które mają zostać ujęte w wykazie, 
wskazywane są wyłącznie na podstawie informacji prze
kazanych i zatwierdzonych praz państwa członkowskie 
w bazie danych wyników inspekcji, zgodnie z art. 24 ust. 
3 dyrektywy 2009/16/WE. Informacje te obejmują 
inspekcje statków, stwierdzone w czasie inspekcji niedo
ciągnięcia oraz zatrzymania. Obejmują także informacje 
o statku (nazwa, numer identyfikacyjny nadany przez 
IMO, sygnał wywoławczy, bandera) oraz nazwisko 
właściciela lub osoby – takiej jak kierownik statku lub 
czarterujący statek bez załogi – która przejęła odpowie
dzialność za eksploatację statku, a także wszystkie 
obowiązki i odpowiedzialność nałożone przez Międzyna
rodowy kodeks zarządzania bezpieczną eksploatacją 
statków i zapobieganiem zanieczyszczaniu (ISM). W ten 
sposób w bazie danych wyników inspekcji można auto
matycznie monitorować działalność przedsiębiorstwa 
i statków, za które dane przedsiębiorstwo jest odpowie
dzialne, i codziennie aktualizować wykazy. 

(8) Komisja – za pomocą automatycznych funkcji tej bazy – 
powinna mieć możliwość pozyskiwania z bazy danych 
wyników inspekcji odpowiednich danych potrzebnych do 
wskazania przedsiębiorstw, które należy umieścić 
w wykazie przedsiębiorstw o niskim lub bardzo niskim 
poziomie działalności. 

(9) Sposób określania matrycy działalności przedsiębiorstwa 
opiera się na przetwarzaniu wskaźnika zatrzymań 
i wskaźnika braków zgodnie z załącznikiem do 
rozporządzenia (UE) nr 802/2010. 

(10) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ds. Bezpiecznych Mórz i Zapobiegania 
Zanieczyszczeniom Morza przez Statki, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Artykuł 3 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 802/2010 otrzymuje 
brzmienie: 

„2. Od dnia 1 stycznia 2014 r. EMSA publikuje 
i codziennie aktualizuje na ogólnie dostępnej stronie interne
towej następujące informacje: 

a) wykaz przedsiębiorstw o bardzo niskim poziomie działal
ności w ciągu nieprzerwanego okresu 36 miesięcy; 

b) wykaz przedsiębiorstw o niskim lub bardzo niskim 
poziomie działalności w ciągu nieprzerwanego okresu 
36 miesięcy; 

c) wykaz przedsiębiorstw o niskim poziomie działalności 
w ciągu nieprzerwanego okresu 36 miesięcy.”.
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( 1 ) Dz.U. L 131 z 28.5.2009, s. 57. 
( 2 ) Dz.U. L 241 z 14.9.2010, s. 1.



Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzę
dowym Unii Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2012 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący

PL 15.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/11


	Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1205/2012 z dnia 14 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 802/2010 w odniesieniu do poziomu działalności przedsiębiorstwa (Tekst mający znaczenie dla EOG)

