
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/1626 

z dnia 14 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 768/2005 ustanawiające Wspólnotową Agencję Kontroli 
Rybołówstwa 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 43 ust. 2, 

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (1), 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (2), 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  Organy krajowe pełniące funkcje straży przybrzeżnej są odpowiedzialne za szereg zadań, obejmujących które 
mogą obejmować bezpieczeństwo na morzu, ochronę na morzu, działania poszukiwawczo-ratownicze na morzu, 
kontrolę granic morskich, kontrolę rybołówstwa morskiego, kontrolę celną na morzu, ogólne ściganie 
przestępstw na morzu i ochronę środowiska morskiego. 

(2)  Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa ustanowiona rozporządzeniem Rady (WE) nr 768/2005 (3), zwana 
zwyczajowo Europejską Agencją Kontroli Rybołówstwa, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, 
ustanowiona rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 (4) oraz Europejska Agencja ds. 
Bezpieczeństwa Morskiego, ustanowiona rozporządzeniem (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego 
i Rady (5), wspierają organy krajowe w pełnieniu większości tych funkcji. 

(3)  Agencje te powinny zatem wzmocnić wzajemną współpracę, a także współpracę z krajowymi organami 
pełniącymi funkcje straży przybrzeżnej w celu poprawienia znajomości sytuacji na morzu oraz wspierania 
spójnych i oszczędnych działań. 

(4)  Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa powinna zostać przemianowana na Europejską Agencję Kontroli 
Rybołówstwa. 

(5)  Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 768/2005, 

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W rozporządzeniu (WE) nr 768/2005 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w tytule oraz w art. 1, wyrażenie: „Wspólnotowa Agencja Kontroli Rybołówstwa” zastępuje się wyrażeniem 
„Europejska Agencja Kontroli Rybołówstwa”; 
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(1) Opinia z dnia 25 maja 2016 r. (Dz.U. C 303 z 19.8.2016, s. 109). 
(2) Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia 6 lipca 2016 r.(dotychczas nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym) oraz decyzja Rady 

z dnia 14 września 2016 r. 
(3) 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). 

(4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/399 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 863/2007, rozporządzenie Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (zob. s. 1 niniejszego 
Dziennika Urzędowego). 

(5) Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające Europejską Agencję 
Bezpieczeństwa Morskiego (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1). 



2) w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu: 

„j)  współpraca z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej ustanowioną rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 (*) oraz Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego ustanowioną 
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1406/2002 (**), z każdą z nich w ramach jej 
odpowiedniego mandatu, w celu wsparcia organów krajowych pełniących funkcje straży przybrzeżnej, zgodnie 
z art. 7a niniejszego rozporządzenia, poprzez zapewnienie usług, informacji, wyposażenia i szkoleń oraz 
koordynację operacji wielofunkcyjnych.  

(*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1624 z dnia 14 września 2016 r. w sprawie 
Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (UE) 
2016/399 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 863/2007, rozporządzenie 
Rady (WE) nr 2007/2004 i decyzję Rady 2005/267/WE (Dz.U. L 251 z 16.9.2016, s. 1). 

(**) Rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2002 r. ustanawiające 
Europejską Agencję Bezpieczeństwa Morskiego (Dz.U. L 208 z 5.8.2002, s. 1).”;  

3) wprowadza się artykuł w brzmieniu: 

„Artykuł 7a 

Współpraca europejska w zakresie funkcji straży przybrzeżnej 

1. Agencja, we współpracy z Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz Europejską Agencją 
Bezpieczeństwa Morskiego, wspiera organy krajowe pełniące funkcje straży przybrzeżnej na poziomie krajowym 
i unijnym oraz, w stosownych przypadkach, na poziomie międzynarodowym poprzez: 

a)  udostępnianie, łączenie i analizę informacji dostępnych w systemach zgłaszania statków i innych systemach 
informacyjnych prowadzonych przez te agencje lub im udostępnianych, zgodnie z ich odpowiednimi podstawami 
prawnymi i z zastrzeżeniem prawa własności państw członkowskich dotyczącego danych; 

b)  świadczenie usług w zakresie nadzoru i łączności opartych na najnowszej technologii, w tym infrastrukturze 
kosmicznej i naziemnej oraz czujnikach umieszczonych na wszelkiego rodzaju platformach; 

c)  budowanie potencjału przez opracowywanie wytycznych i zaleceń oraz ustanawianie najlepszych praktyk, a także 
organizowanie szkoleń i wymiany pracowników; 

d)  wzmacnianie wymiany informacji i współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej, w tym przez analizowanie 
wyzwań operacyjnych i zagrożeń pojawiających się na obszarach morskich; 

e)  udostępnianie potencjałów przez planowanie i realizację operacji wielofunkcyjnych oraz przez udostępnianie 
aktywów i innych zdolności w zakresie, w jakim działania te są koordynowane przez te agencje i przeprowadzane 
za zgodą właściwych organów zainteresowanych państw członkowskich. 

2. Konkretne formy współpracy w zakresie funkcji straży przybrzeżnej między Agencją, Europejską Agencją 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego są określane w porozumieniu 
roboczym zgodnie z przyznanymi im mandatami oraz zasadami finansowymi mającymi zastosowanie do tych 
agencji. Takie porozumienie podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Agencji, zarząd Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej i Radę Administracyjną Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego. 

3. Komisja, w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, Agencją, Europejską Agencją Straży Granicznej 
i Przybrzeżnej i Europejską Agencją Bezpieczeństwa Morskiego, udostępnia praktyczny podręcznik dotyczący 
współpracy europejskiej w zakresie funkcji straży przybrzeżnej. Podręcznik ten zawiera wskazówki, zalecenia 
i najlepsze praktyki w zakresie wymiany informacji. Komisja przyjmuje podręcznik w formie zalecenia.”. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 
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Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Strasburgu dnia 14 września 2016 r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego 
M. SCHULZ 

Przewodniczący  

W imieniu Rady 
I. KORČOK 

Przewodniczący   
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