
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 15 lipca 2014 r. 

określająca priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli w ramach Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego 

(2014/464/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 2328/2003, (WE) 
nr 861/2006, (WE) nr 1198/2006 i (WE) nr 791/2007 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 1255/2011 (1), w szczególności jego art. 17 ust. 3, 

Po konsultacji z Komitetem ds. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Aby umożliwić państwom członkowskim opracowanie programów operacyjnych dotyczących środków finanso
wanych zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 508/2014, należy określić priorytety Unii dotyczące polityki egzek
wowania i kontroli. 

(2)  Udzielając wsparcia, Unia powinna priorytetowo potraktować te działania, które są najbardziej efektywne, tak aby 
podnieść efektywność działań kontrolnych, uwzględniając przy tym wyniki państw członkowskich w zakresie 
wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008 (2) i rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 (3). 

(3)  Priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli powinny obejmować: 

—  wdrożenie planów działania ustanowionych zgodnie z art. 102 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 w 
celu usunięcia braków w systemie kontroli państwa członkowskiego, 

— wdrożenie konkretnych działań na rzecz spełnienia pewnych warunków wstępnych określonych w załącz
niku IV do rozporządzenia (UE) nr 508/2014 zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europej
skiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (4). Zgodnie z art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w przy
padku niespełnienia mających zastosowanie warunków wstępnych program musi zawierać opis działań, które 
mają zostać podjęte, w tym środków wymagających finansowania, 

— wdrożenie systemów zatwierdzania danych, zgodnie z art. 109 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, w szcze
gólności projektów mających na celu wprowadzenie interoperacyjności między systemami poszczególnych 
państw członkowskich, ponieważ kompletny i wiarygodny system sprawozdawczości połowu i nakładu 
stanowi podstawę zarządzania zasobami rybnymi Unii, 
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(1) Dz.U. L 149 z 20.5.2014, s. 1. 
(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 1005/2008 z dnia 29 września 2008 r. ustanawiające wspólnotowy system zapobiegania nielegalnym, 

nieraportowanym i nieuregulowanym połowom oraz ich powstrzymywania i eliminowania, zmieniające rozporządzenia (EWG) 
nr 2847/93, (WE) nr 1936/2001 i (WE) nr 601/2004 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 1093/94 i (WE) nr 1447/1999 
(Dz.U. L 286 z 29.10.2008, s. 1). 

(3) 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 uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz 
(WE) nr 1966/2006 (Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1). 

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy doty
czące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U. L 347 z 
20.12.2013, s. 320). 



— egzekwowanie i kontrola obowiązku wyładunku wszystkich połowów zgodnie z art. 15 rozporządzenia Parla
mentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 (1). Ten nowy obowiązek stanowi bardzo istotne uzupełnienie 
nowej wspólnej polityki rybołówstwa, które ma mieć wkład w zrównoważenie eksploatacji zasobów rybołów
stwa. Wdrożenie tego nowego obowiązku pociągnie za sobą zmiany w systemach kontroli państw członkow
skich, które obejmować będą nowe wydatki, 

— egzekwowanie i kontrola systemu świadectw połowowych obejmujących przywóz i wywóz produktów rybo
łówstwa przewidzianego w rozdziale III rozporządzenia (WE) nr 1005/2008; wdrożenie systemu świadectw 
połowowych stanowi podstawę walki z połowami NNN, 

—  skuteczne działania mające na celu egzekwowanie ograniczeń zdolności połowowej floty. W celu zapewnienia 
równowagi między uprawnieniami do połowów a zdolnością połowową państwa członkowskie muszą 
zapewnić przestrzeganie ograniczeń zdolności połowowych i powinny one wdrażać wymagające finansowania 
projekty mające na celu certyfikację, weryfikację i pomiary mocy silników, 

—  wdrożenie indywidualnych programów kontroli i inspekcji (SCIP) lub koordynacji kontroli w odniesieniu do 
łowiska lub obszaru nieobjętego SCIP, zgodnie z art. 95 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 i art. 15 
rozporządzenia Rady (WE) nr 768/2005 (2). Tego rodzaju działania przyczyniają się do rozwoju kultury prze
strzegania prawa i do wzmocnienia współpracy między państwami członkowskimi oraz tworzą synergię 
między różnymi narzędziami kontroli, 

—  egzekwowanie i kontrola wymogów identyfikowalności określonych w art. 58 rozporządzenia (WE) 
nr 1224/2009 i art. 67 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 404/2011 (3). Zgodnie z art. 58 
rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 wszystkie partie produktów rybołówstwa i akwakultury muszą być iden
tyfikowalne na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i dystrybucji — od złowienia lub zebrania do 
etapu sprzedaży detalicznej. Zgodnie z art. 67 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 opera
torzy muszą umieścić informacje dotyczące produktów rybołówstwa i akwakultury, o których mowa w art. 58 
ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 1224/2009, w formie narzędzia identyfikacji np. kodu, kodu paskowego, czipu 
elektronicznego lub podobnego urządzenia lub systemu oznakowania; obowiązek ten ma zastosowanie od 
dnia 1 stycznia 2013 r. — do produktów rybołówstwa pochodzących ze stad objętych planem wieloletnim; 
od dnia 1 stycznia 2015 r. — do innych produktów rybołówstwa i akwakultury. Egzekwowanie i kontrola 
wymogów identyfikowalności powinny stanowić priorytet Unii. Wdrożenie systemu identyfikowalności 
stanowi podstawę kontroli polityki rybołówstwa mającą na celu zapewnienie przejrzystości pochodzenia 
produktów rybołówstwa. 

(4)  Priorytety Unii powinny być stosowane w sposób elastyczny w zależności od mocnych i słabych stron polityki 
egzekwowania i kontroli w każdym państwie członkowskim. Jeżeli dane państwo członkowskie zrealizowało już 
pewne priorytety, państwo to powinno zasadniczo skupić się na realizacji innych priorytetów. 

(5)  Zgodnie z art. 20 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 508/2014 priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i 
kontroli mogą być zmieniane co dwa lata, w drodze aktów wykonawczych, aby dostosować je do zmieniających 
się potrzeb kontroli, 

(6)  Aby umożliwić szybkie zastosowanie środków przewidzianych w niniejszej decyzji, powinna ona wejść w życie 
następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Priorytety Unii dotyczące polityki egzekwowania i kontroli, o których mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia (UE) 
nr 508/2014, są następujące: 

a)  wdrożenie planów działania przyjętych zgodnie z art. 102 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 w celu 
usunięcia braków w systemie kontroli państwa członkowskiego; 
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(1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołów
stwa, zmieniające rozporządzenia Rady (WE) nr 1954/2003 i (WE) nr 1224/2009 oraz uchylające rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2371/2002 i (WE) nr 639/2004 oraz decyzję Rady 2004/585/WE (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, s. 22). 

(2) Rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 z dnia 26 kwietnia 2005 r. ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli Rybołówstwa oraz 
zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2847/93 ustanawiające system kontroli mający zastosowanie do wspólnej polityki rybołówstwa 
(Dz.U. L 128 z 21.5.2005, s. 1). 

(3) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 404/2011 z dnia 8 kwietnia 2011 r. ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów 
wspólnej polityki rybołówstwa (Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1). 



b)  wdrożenie działań określonych na podstawie art. 19 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w celu zapewnienia 
dostępności potencjału administracyjnego umożliwiającego spełnienie wymogów wdrożenia unijnego systemu 
kontroli, inspekcji i egzekwowania, zgodnie z załącznikiem IV do rozporządzenia (UE) nr 508/2014; 

c)  wdrożenie systemów zatwierdzania danych, o których mowa w art. 109 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009, a w 
szczególności wdrożenie projektów wykorzystujących wspólne standardowe formaty lub zwiększenie interoperacyj
ności między systemami państw członkowskich; 

d)  kontrola i egzekwowanie obowiązku wyładunku wszystkich połowów zgodnie z art. 15 rozporządzenia (UE) 
nr 1380/2013, w tym dostosowanie systemów kontrolnych państw członkowskich związanych z realizacją tego obo
wiązku; 

e)  kontrola i egzekwowanie systemu świadectw połowowych określonego w rozdziale III rozporządzenia (WE) 
nr 1005/2008; oraz 

f)  wdrożenie projektów mających na celu certyfikację, weryfikację i pomiar mocy silnika; 

g)  wdrożenie indywidualnych programów kontroli i inspekcji ustanowionych zgodnie z art. 95 ust. 4 rozporządzenia 
(WE) nr 1224/2009; 

h)  koordynacja kontroli zgodnie z art. 15 rozporządzenia (WE) nr 768/2005; 

i) kontrola i egzekwowanie wymogów identyfikowalności, w tym systemów etykietowania, w celu zapewnienia wiary
godnych informacji dla konsumentów, zgodnie z art. 58 rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 i art. 67 ust. 6 rozpo
rządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w Brukseli dnia 15 lipca 2014 r. 

W imieniu Komisji 
José Manuel BARROSO 

Przewodniczący  
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