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Dnia 5 lutego 2013 r. Parlament Europejski i Rada postanowiły, zgodnie z art. 43 ust. 2 i art. 304 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zasięgnąć opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
w sprawie 

wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 
1224/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki 
rybołówstwa 

COM(2013) 09 final – 2013/0007 (COD). 

Sekcja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i Środowiska Naturalnego, której powierzono przygotowanie prac Komitetu 
w tej sprawie, na sprawozdawcę opinii wyznaczyła Gabriela SARRÓ IPARRAGUIRRE i przyjęła swoją opinię 
25 marca 2013 r. 

Na 489. sesji plenarnej w dniach 17–18 kwietnia 2013 r. (posiedzenie z 17 kwietnia) Europejski Komitet 
Ekonomiczno-Społeczny przyjął 177 głosami – 10 osób wstrzymało się od głosu – następującą opinię: 

1. Wnioski i zalecenia 

1.1 Zdaniem EKES-u należy wprowadzić zmiany do 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, by dostosować je do Trak
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 

1.2 Komitetu uważa, że określone kluczowe aspekty wymie
nione w opinii należy regulować za pomocą aktów wykonaw
czych, a nie aktów delegowanych. 

2. Kontekst 

2.1 Rozporządzenie (WE) nr 1224/2009 ustanawia wspól
notowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania 
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb). 

2.2 W rozporządzeniu upoważnia się Komisję do wdrażania 
niektórych z zawartych w nim przepisów. 

2.3 W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 
rozróżnia się przekazane Komisji uprawnienia do przyjmowania 
aktów o charakterze nieustawodawczym o zasięgu ogólnym, 
które uzupełniają lub zmieniają niektóre, inne niż istotne, 
elementy aktu ustawodawczego (akty delegowane, art. 290 
ust. 1), oraz powierzone Komisji uprawnienia do przyjmowania 
jednolitych warunków wykonywania prawnie wiążących aktów 
Unii (akty wykonawcze, art. 291 ust. 2 TFUE). 

2.4 W związku z dostosowaniem rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 do nowych zasad procesu decyzyjnego TFUE, 
Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie jego 
zmiany – analizowany w niniejszej opinii – w którym upraw
nienia Komisji określone tym rozporządzeniem podzielono na 
uprawnienia delegowane i wykonawcze. 

3. Analiza wniosku 

3.1 We wniosku określa się uprawnienia przekazane Komisji 
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1224/2009, dzieląc je na 
uprawnienia delegowane i wykonawcze. 

3.2 Jednocześnie dostosowuje się niektóre przepisy do 
procedur decyzyjnych określonych w TFUE. 

3.3 Założenia te realizuje się we wniosku poprzez wprowa
dzenie zmian do 66 artykułów rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009. 

3.4 Z tego względu analiza wniosku jest bardzo złożona – 
zmiana 66 artykułów oznacza w sumie około dwustu modyfi
kacji do rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, poprzez które 
powierza się Komisji uprawnienia do przyjmowania aktów dele
gowanych i wykonawczych. 

3.5 Uprawnienia do przyjmowania aktów delegowanych są 
przyznawane na czas nieokreślony i w każdej chwili mogą one 
zostać odwołane przez Parlament Europejski lub Radę. Decyzja 
o odwołaniu kończy przekazanie uprawnień określonych w tej 
decyzji. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego 
dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Euro
pejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. 
Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących 
aktów delegowanych. 

3.6 Akty delegowane obowiązują jedynie w przypadku, gdy 
ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły zastrzeżeń 
w okresie dwóch miesięcy od powiadomienia obu instytucji 
lub jeżeli przed upływem tego terminu Parlament Europejski 
i Rada poinformowały Komisję o braku zastrzeżeń. Termin 
ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Euro
pejskiego lub Rady.
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3.7 Podczas trwania procedur Komisję wspiera Komitet ds. 
Rybołówstwa i Akwakultury powołany w art. 30 rozporzą
dzenia (WE) nr 2371/2002. 

3.8 EKES od dawna opowiadał się w swoich opiniach za 
przyznaniem Komisji uprawnień do przyjmowania kontrolnych 
aktów delegowanych, by zagwarantować przestrzeganie prze
pisów wspólnej polityki rybołówstwa. 

3.9 Uważa jednak, że ze względu na dużą liczbę zmian do 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, w wypadku obecnego 
wniosku niezbędny jest wcześniejszy konsensus z państwami 
członkowskimi na temat treści proponowanych zmian i ich 
zasięgu. 

4. Uwagi szczegółowe 

4.1 Z ogólnych założeń TFUE wynika, że najważniejsze 
aspekty prawodawstwa muszą być przyjmowane poprzez akty 
wykonawcze, natomiast kwestie mniej kluczowe – za pomocą 
aktów delegowanych. 

4.2 Po przeanalizowaniu wniosku EKES uważa, że przynaj
mniej wszelkie środki dotyczące: 

— obowiązku uprzedniego zgłoszenia i przeładunku; 

— przyjęcia innego sposobu i częstotliwości przekazywania 
Komisji danych dotyczących połowów i nakładu połowo
wego; 

— zwolnienia określonych kategorii statków rybackich 
z obowiązku przedkładania dokumentów sprzedaży; 

— dostosowania norm dotyczących planów ładowni; 

— określenia łowisk będących przedmiotem indywidualnych 
programów kontroli i inspekcji 

nie powinny być objęte zasięgiem aktów delegowanych, tylko 
wykonawczych, ze względu na ich znaczenie. 

4.3 Komitet wyraża również zdziwienie faktem, że w każdej 
chwili można odebrać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktu 
delegowanego w kwestii, w której ma ona takie uprawnienia, ale 
jednocześnie nie odwołuje się automatycznie wydanego już 
w tej samej sprawie aktu delegowanego. 

Bruksela, 17 kwietnia 2013 r. 

Przewodniczący 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 

Henri MALOSSE
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