
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/1138 

z dnia 11 lipca 2016 r. 

zmieniająca formaty oparte na normie UN/CEFACT służące do wymiany informacji na temat 
rybołówstwa 

(notyfikowana jako dokument nr C(2016) 4226) 

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 uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2847/93, (WE) nr 1627/94 oraz (WE) nr 1966/2006 (1), w szczególności jego 
art. 111 i 116, 

uwzględniając 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 (2), w szczególności jego art. 146j, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Podczas swojej 27. sesji odbywającej się w dniach 25–29 kwietnia 2016 r. Centrum Narodów Zjednoczonych ds. 
Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu (UN/CEFACT) przyjęło nową normę dotyczącą wymiany informacji 
na temat rybołówstwa (FLUX). W celu zachowania zgodności z tą ogólnoświatową normą należy zmienić system 
elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania (ERS) obowiązujący obecnie w Unii Europejskiej. 

(2)  Artykuł 146c rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 stanowi, że wszystkie komunikaty dotyczące 
wymiany informacji na temat rybołówstwa wymieniane są w oparciu o normę UN/CEFACT. 

(3)  Zmienione formaty XML oraz dokumenty wykonawcze, które należy stosować przy wszystkich elektronicznych 
wymianach danych, są udostępniane w rejestrze danych referencyjnych (ang. Master Data Register) na poświęconej 
rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej (3). 

(4)  W czasie posiedzeń grupy ekspertów ds. kontroli rybołówstwa – elektroniczna rejestracja i elektroniczne 
raportowanie (ERS) oraz grupy roboczej ds. zarządzania danymi państwa członkowskie przedstawiły opinię 
dotyczącą czasu potrzebnego do wdrożenia nowego formatu. Opinia ta została wzięta pod uwagę. Środki 
przewidziane w niniejszej decyzji ustalono w porozumieniu z państwami członkowskimi, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wymiana danych VMS 

1. Począwszy od dnia 1 listopada 2016 r. format stosowany do przekazywania danych z systemu monitorowania 
statków, o których to danych mowa w art. 146f rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011, oraz odpowiednie 
dokumenty wykonawcze zostają zmienione zgodnie z normą FLUX-P1000/P1000-07: specyfikacje domeny „dane 
dotyczące pozycji statku” opublikowano w rejestrze danych referencyjnych (ang. Master Data Register) na poświęconej 
rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

2. Począwszy od dnia 1 lipca 2017 r. systemy państw członkowskich bandery są w stanie odpowiadać na wnioski 
o dane z systemu monitorowania statków, o których to danych mowa w art. 146f ust. 3 rozporządzenia wykonawczego 
(UE) nr 404/2011, stosując format zmieniony zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. 
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(1) Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 1. 
(2) Dz.U. L 112 z 30.4.2011, s. 1. 
(3) http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control/codes/index_en.htm


Artykuł 2 

Wymiana danych dotyczących działalności połowowej 

1. Począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. format stosowany do wymiany danych dotyczących działalności 
połowowej, o których to danych mowa w art. 146g rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011, oraz 
odpowiednie dokumenty wykonawcze zostają zmienione zgodnie z normą FLUX-P1000/P1000-03: specyfikacje domeny 
„dane dotyczących działalności połowowej” opublikowano w rejestrze danych referencyjnych (ang. Master Data Register) 
na poświęconej rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

2. Systemy państw członkowskich bandery są zdolne do wysyłania komunikatów dotyczących działalności połowowej 
oraz są w stanie odpowiadać na wnioski o dane dotyczące działalności połowowej, o których to danych mowa 
w art. 146g ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011, w formacie UN/CEFACT P1000-3 w odniesieniu 
do rejsów połowowych, które rozpoczynają się począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. 

Artykuł 3 

Wymiana danych dotyczących sprzedaży 

1. Począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. format stosowany do wymiany danych dotyczących sprzedaży, o których to 
danych mowa w art. 146h rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011, oraz odpowiednie dokumenty 
wykonawcze zostają zmienione zgodnie z normą FLUX-P1000/P1000-05: specyfikacje domeny „dane dotyczące 
sprzedaży” opublikowano w rejestrze danych referencyjnych (ang. Master Data Register) na poświęconej rybołówstwu 
stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

2. Systemy państw członkowskich są zdolne do przesyłania komunikatów z dokumentów sprzedaży i deklaracji 
przejęcia oraz są w stanie udzielać odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z dokumentów sprzedaży i deklaracji 
przejęcia, o których to danych mowa w art. 146h ust. 3 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011, w formacie 
UN/CEFACT P1000-5 w odniesieniu do operacji przeprowadzonych począwszy od dnia 1 listopada 2017 r. 

Artykuł 4 

Przekazywanie zagregowanych danych na temat połowów 

Począwszy od dnia 15 lutego 2017 r. format stosowany do przekazywania zagregowanych danych na temat połowów, 
o których to danych mowa w art. 146i rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011, oraz odpowiednie dokumenty 
wykonawcze zostają zmienione zgodnie z normą FLUX-P1000/P1000-12: specyfikacje domeny „zagregowane dane na 
temat połowów” opublikowano w rejestrze danych referencyjnych (ang. Master Data Register) na poświęconej 
rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

Artykuł 5 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 11 lipca 2016 r. 

W imieniu Komisji 
Karmenu VELLA 

Przewodniczący  
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