
DECYZJE 

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/197 

z dnia 2 lutego 2017 r. 

zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2016/1138 w odniesieniu do niektórych terminów 
stosowania norm UN/CEFACT wykorzystywanych przy wymianie informacji na temat 

rybołówstwa 

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 457) 

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)  Zgodnie z art. 146f rozporządzenia (UE) nr 404/2011 systemy państw członkowskich bandery powinny być 
zdolne do wysyłania komunikatów z systemu monitorowania statków oraz być w stanie odpowiadać na wnioski 
o dane z systemu monitorowania statków z wykorzystaniem normy Centrum Narodów Zjednoczonych ds. 
Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu (UN/CEFACT). 

(2) Art. 146d rozporządzenia (UE) nr 404/2011 stanowi, że wszystkie komunikaty, w tym dane z systemu monito
rowania statków, przekazywane są za pośrednictwem elektronicznej sieci służącej do wymiany danych 
dotyczących rybołówstwa, tzw. warstwy transportowej, udostępnionej państwom członkowskim przez Komisję. 

(3)  W decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2016/1138 (3) ustalono terminy rozpoczęcia stosowania norm UN/CEFACT 
wykorzystywanych przy wymianie danych dotyczących rybołówstwa. 

(4)  Oddanie do użytku warstwy transportowej opóźniło się o cztery miesiące i państwom członkowskim potrzebny 
jest czas wystarczający na jej instalację i testowanie. 

(5)  W związku z tym należy przesunąć niektóre terminy określone w decyzji wykonawczej (UE) 2016/1138 
w odniesieniu do stosowania tych norm UN/CEFACT. 

(6)  Należy zatem odpowiednio zmienić decyzję wykonawczą (UE) 2016/1138, 
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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) 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 (Dz.U. L 188 z 13.7.2016, s. 26). 



PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Wymiana danych VMS 

Art. 1 decyzji wykonawczej (UE) 2016/1138 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 1 

1. Począwszy od dnia 1 lutego 2017 r., format stosowany do przekazywania danych z systemu monitorowania 
statków, o których to danych mowa w art. 146f rozporządzenia (UE) nr 404/2011, oraz odpowiednie dokumenty 
wykonawcze zostają zmienione zgodnie z formatem UN/CEFACT 1000-7: specyfikacje domeny »dane dotyczące 
pozycji statku« opublikowane w rejestrze danych referencyjnych (ang. Master Data Register) na poświęconej 
rybołówstwu stronie internetowej Komisji Europejskiej. 

2. Począwszy od dnia 1 lipca 2018 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.”. 

Artykuł 2 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 2 lutego 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Karmenu VELLA 

Członek Komisji  
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