
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 31 lipca 2013 r. 

w sprawie zatwierdzenia przez Komisję planów kontroli wyrywkowych, planów kontroli oraz 
wspólnych programów kontroli dotyczących ważenia produktów rybołówstwa zgodnie z art. 60 

i 61 rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 4908) 

(Jedynie teksty w językach angielskim, francuskim, hiszpańskim, niderlandzkim i szwedzkim są autentyczne) 

(2013/418/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1224/2009 usta
nawiające wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia 
przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, zmie
niające 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 uchylające rozporządzenia (EWG) nr 
2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 ( 1 ), 
w szczególności jego art. 60 ust. 1 i 3 oraz art. 61, 

uwzględniając przedkładanie przez państwa członkowskie 
planów kontroli wyrywkowych, planów kontroli oraz wspól
nych programów kontroli, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 60 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady (WE) 
nr 1224/2009 państwo członkowskie musi zapewniać 
ważenie wszystkich produktów rybołówstwa przy wyła
dunku, przed przechowywaniem, przewozem lub sprze
dażą produktów rybołówstwa, z wykorzystaniem 
systemów zatwierdzonych przez organy kontrolne, 
chyba że państwo członkowskie przyjęło plan kontroli 
wyrywkowych zatwierdzony przez Komisję. Taki plan 
kontroli wyrywkowych musi być zgodny z metodą 
opartą na analizie ryzyka określoną w art. 76 ust. 1 
rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 
404/2011 ( 2 ) i w załączniku XIX do tego rozporządzenia. 

(2) Zgodnie z art. 61 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 państwo członkowskie może zezwolić na 
ważenie produktów rybołówstwa po przewiezieniu 
z miejsca wyładunku, jeżeli produkty te są przewożone 
do miejsca przeznaczenia na terytorium odnośnego 
państwa członkowskiego, pod warunkiem że to państwo 
członkowskie przyjęło plan kontroli zatwierdzony przez 
Komisję. Taki plan musi być zgodny z metodą opartą na 
ocenie ryzyka określoną w art. 77 ust. 1 rozporządzenia 
wykonawczego (UE) nr 404/2011 i w załączniku XXI do 
tego rozporządzenia. 

(3) Zgodnie z art. 61 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 
1224/2009 organy kontrolne państwa członkowskiego, 
w którym produkty rybołówstwa są wyładowywane, 
mogą zezwolić na przewóz tych produktów przed 
zważeniem do zarejestrowanych nabywców, zarejestro
wanych ośrodków aukcyjnych lub innych organów lub 

osób, które odpowiadają za pierwsze wprowadzenie do 
obrotu produktów rybołówstwa w innym państwie 
członkowskim, pod warunkiem że odnośne państwa 
członkowskie przyjęły wspólny program kontroli 
zatwierdzony przez Komisję, o którym mowa w art. 
94 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. Taki program 
musi być zgodny z metodą opartą na ocenie ryzyka 
określoną w art. 77 ust. 3 rozporządzenia wykonaw
czego (UE) nr 404/2011 i w załączniku XXII do tego 
rozporządzenia. 

(4) Decyzją wykonawczą 2012/474/UE ( 3 ) Komisja zatwier
dziła pierwszą grupę planów kontroli wyrywkowych 
przyjętych przez Niemcy, Irlandię, Litwę, Niderlandy, 
Polskę, Finlandię i Zjednoczone Królestwo oraz planów 
kontroli przyjętych przez Niemcy, Estonię, Irlandię, 
Polskę, Finlandię i Zjednoczone Królestwo. Decyzją 
wykonawczą 2013/78/UE ( 4 ) Komisja zatwierdziła drugą 
grupę planów kontroli wyrywkowych przyjętych przez 
Bułgarię, Łotwę, Słowenię i Szwecję oraz nowy plan 
kontroli wyrywkowych przyjęty przez Niderlandy, plan 
kontroli przyjęty przez Francję i wspólny program 
kontroli uzgodniony przez Irlandię i Francję. 

(5) Od przyjęcia decyzji wykonawczej 2013/78/UE, w dniu 
27 lutego 2013 r. Hiszpania przedłożyła plan kontroli 
wyrywkowych, w dniu 8 listopada 2012 r. Szwecja 
przedłożyła plan kontroli, a w dniu 18 grudnia 2012 r. 
Belgia i Francja oraz w dniu 14 listopada 2012 r. Belgia 
i Irlandia przedłożyły wspólne programy kontroli. 
Wspomniany plan kontroli wyrywkowych, plan kontroli 
oraz wspólne programy kontroli są zgodne z odpowiada
jącymi im metodami opartymi na ocenie ryzyka. Należy 
zatem je zatwierdzić. 

(6) Komisja powinna mieć możliwość cofnięcia zatwierdze
nia, jeśli okaże się, że dane państwo członkowskie nie 
realizuje lub nie realizuje w pełni planów kontroli 
wyrywkowych, planu kontroli lub wspólnego programu 
kontroli. 

(7) Komisja będzie monitorować realizację planów kontroli 
wyrywkowych, planu kontroli i wspólnego programu 
kontroli zarówno w odniesieniu do ich skutecznego 
funkcjonowania, jak również ich regularnego przeglądu 
przez dane państwo członkowskie. Z tego względu 
państwa członkowskie są zobowiązane do składania 
Komisji sprawozdań z realizacji wspomnianych planów. 
Jeżeli okaże się, że taki plan lub program nie zapewnia 
odpowiedniego ważenia, zainteresowane państwo człon
kowskie powinno przedłożyć Komisji poprawiony plan 
lub program do zatwierdzenia,
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PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Zatwierdzenie 

1. Zatwierdza się plan kontroli wyrywkowych przedłożony 
przez Hiszpanię dnia 27 lutego do celów art. 60 ust. 1 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. 

2. Zatwierdza się plan kontroli przedłożony przez Szwecję 
dnia 8 listopada 2012 r., dotyczący ważenia produktów rybo 
łówstwa po przewiezieniu do miejsca przeznaczenia na teryto
rium tego państwa członkowskiego, o czym mowa w art. 61 
ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. 

3. Zatwierdza się wspólne programy kontroli przedłożone 
przez Belgię i Francję dnia 18 grudnia 2012 r. oraz przez Belgię 
i Irlandię dnia 14 listopada 2012 r., dotyczące ważenia 
produktów rybołówstwa po przewiezieniu do miejsca przezna
czenia w innym państwie członkowskim, o czym mowa w art. 
61 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009. 

Artykuł 2 

Cofnięcie 

Komisja może cofnąć zatwierdzenie, o którym mowa w art. 1, 
w przypadku gdy dane państwo członkowskie nie realizuje lub 

nie realizuje w pełni planu kontroli wyrywkowych, planu 
kontroli lub wspólnego programu kontroli. 

Artykuł 3 

Sprawozdanie 

Państwa członkowskie, o których mowa w art. 1, przesyłają 
Komisji, przed dniem 1 kwietnia 2014 r., sprawozdanie na 
temat stosowania planu kontroli wyrywkowych, planu kontroli 
i wspólnych programów kontroli, o których mowa we wspom
nianym artykule. 

Artykuł 4 

Adresaci 

Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Belgii, Irlandii, 
Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej oraz Królestwa Szwe
cji. 

Sporządzono w Brukseli dnia 31 lipca 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Maria DAMANAKI 

Członek Komisji
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