
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 13 lutego 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia przez Komisję krajowych planów wdrożenia systemów zatwierdzania 
zgodnie z art. 109 ust. 8 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 651) 

(Jedynie teksty w językach angielskim, bułgarskim, duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, 
hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, niemieckim, polskim, portugalskim, 

słoweńskim, szwedzkim i włoskim są autentyczne) 

(2013/82/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. 109 ust. 8, 

uwzględniając przedkładanie przez państwa członkowskie krajo
wych planów wdrożenia systemów zatwierdzania, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 109 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 państwa członkowskie ustanawiają krajowy 
plan wdrożenia systemu zatwierdzania pozwalającego 
im na określenie priorytetów zatwierdzania i kontroli 
krzyżowych oraz dalszych działań podjętych w następ
stwie wykrycia niespójności na podstawie zarządzania 
ryzykiem. 

(2) Krajowe plany Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, Króle
stwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki 
Estońskiej, Irlandii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Fran
cuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Repub
liki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, 
Królestwa Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, 
Republiki Portugalskiej, Republiki Słowenii, Republiki 
Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjednoczonego Króle
stwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zostały przed 
łożone Komisji do zatwierdzenia. Są one zgodne z art. 
109 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 oraz art. 
143–145 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 ). Należy zatem je 
zatwierdzić. 

(3) Niniejsza decyzja stanowi decyzję zatwierdzającą w rozu
mieniu art. 109 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009. 

(4) Komisja będzie monitorować realizację krajowych 
planów pod względem ich skuteczności. Jeżeli, na 
podstawie ustaleń z weryfikacji, inspekcji i audytów prze
prowadzonych przez Komisję w ramach tytułu 
X rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, zmiany krajo
wych planów zatwierdzenia wydadzą się konieczne, 
państwa członkowskie muszą odpowiednio zmienić 
swoje plany, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

1. Zgodne z art. 109 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 krajowe plany Królestwa Belgii, Republiki Bułgarii, 
Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Estoń
skiej, Irlandii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, 
Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, 
Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Królestwa Niderlandów, 
Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, Republiki 
Słowenii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz Zjedno
czonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, doty
czące wdrożenia systemu zatwierdzania, zostały zatwierdzone. 

2. Jeżeli, na podstawie ustaleń z weryfikacji, inspekcji 
i audytów przeprowadzonych przez Komisję w ramach tytułu 
X rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, Komisja uzna, że 
krajowe plany zatwierdzone zgodnie z ust. 1 nie zapewniają 
skutecznego wypełnienia przez państwa członkowskie
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obowiązków określonych w art. 109 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009, może, po skonsultowaniu się z zainteresowanymi 
państwami członkowskimi, zażądać zmiany planów. 

3. Państwa członkowskie zmieniają swoje plany zatwier
dzania zgodnie z żądaniem Komisji zgodnie z ust. 2. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Belgii, Republiki 
Bułgarii, Królestwa Danii, Republiki Federalnej Niemiec, Repub
liki Estońskiej, Irlandii, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francu
skiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki 
Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Malty, Królestwa 

Niderlandów, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Portugalskiej, 
Republiki Słowenii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji oraz 
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 13 lutego 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Maria DAMANAKI 

Członek Komisji
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