
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/2266 

z dnia 6 grudnia 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) 8089) 

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. 146 g i 146h rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011 systemy państw członkowskich 
powinny być zdolne do wymiany danych dotyczących działalności połowowej i danych dotyczących sprzedaży 
z wykorzystaniem normy Centrum Narodów Zjednoczonych ds. Ułatwiania Handlu i Elektronicznego Biznesu  
(UN/CEFACT). 

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

(3)  Aby zapewnić ciągłość działania, konieczne jest ustanowienie okresu przejściowego, w którym do celów 
wymiany danych dozwolone będzie korzystanie zarówno z formatu stosowanego przed dniem 1 listopada 
2017 r., jak i ze standardowego formatu UN/CEFACT, zarówno w Unii, jak i między państwami członkowskimi 
a państwami trzecimi. 

(4)  Konieczna jest zmiana specyfikacji dotyczących przesyłania komunikatów z dokumentów sprzedaży i deklaracji 
przejęcia, aby zharmonizować tę procedurę ze specyfikacjami innych wniosków o udostępnienie danych. 

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

(6)  W czasie posiedzeń grupy ekspertów ds. kontroli rybołówstwa – elektroniczna rejestracja i elektroniczne 
raportowanie (ERS) oraz grupy roboczej ds. zarządzania danymi państwa członkowskie porozumiały się co do: 
konieczności ustanowienia okresu przejściowego, wprowadzenia zmian w wyżej wspomnianych specyfikacjach 
oraz przesunięcia niektórych terminów. 

(7)  Ponieważ okres przejściowy rozpoczął się już w dniu 1 listopada 2017 r., konieczne jest stosowanie niniejszej 
decyzji z mocą wsteczną od tej daty. 

(8)  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 

Zmiany w decyzji wykonawczej (UE) 2016/1138 

W decyzji wykonawczej (UE) 2016/1138 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w art. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. W okresie przejściowym kończącym się nie później niż w dniu 1 maja 2018 r., każdej wymiany pomiędzy 
dwoma państwami członkowskimi danych dotyczących działalności połowowej dokonuje się nadal przy użyciu 
formularza obowiązującego przed dniem 1 listopada 2017 r., chyba że zarówno wysyłające, jak i odbierające 
państwo członkowskie są w stanie dokonać wymiany danych dotyczących działalności połowowej przy użyciu 
nowego standardowego formatu UN/CEFACT. 

4. Wymiany danych dotyczących działalności połowowej w ramach umowy o partnerstwie w sprawie zrównowa
żonych połowów nadal dokonuje się przy użyciu wzoru obowiązującego przed dniem 1 listopada 2017 r. do daty 
uzgodnionej z danym państwem trzecim.”;  

2) w art. 3 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w ust. 1 dodaje się akapit w brzmieniu: 

„W okresie przejściowym kończącym się nie później niż w dniu 1 maja 2018 r., każdej wymiany pomiędzy 
dwoma państwami członkowskimi danych z dokumentów sprzedaży i deklaracji przejęcia dokonuje się nadal przy 
użyciu formularza obowiązującego przed dniem 1 listopada 2017 r., chyba że zarówno wysyłające, jak 
i odbierające państwo członkowskie są w stanie dokonać wymiany danych z dokumentów sprzedaży i deklaracji 
przejęcia przy użyciu nowego standardowego formatu UN/CEFACT.”; 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Od dnia 1 listopada 2018 r. 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 rozporzą
dzenia wykonawczego (UE) nr 404/2011, w formacie UN/CEFACT P1000-5 w odniesieniu do operacji przeprowa
dzanych począwszy od powyższej daty.”. 

Artykuł 2 

Stosowanie 

Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 listopada 2017 r. 

Artykuł 3 

Adresaci 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2017 r. 

W imieniu Komisji 
Karmenu VELLA 

Członek Komisji  
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