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DEPARTAMENT RYBOŁÓWSTWA

Komentarze pisemne
do dokumentu dotyczącego możliwości zmian w rozporządzeniu dotyczącym kontroli
rybołówstwa (rozporządzenie nr 1224/2009)

1. Wybór opcji
Polska opowiada się za opcją nr 3.

2. Monitoring and reporting of vessels below 12 m
- monitorowanie ruchu wszystkich statków rybackich bez względu na ich długość całkowitą jest
nie racjonalne w stosunku do znaczenia połowów dokonywanych przy użyciu tych statków;
- elektroniczne raportowanie połowów przez wszystkie statki rybackie o długości całkowitej
poniżej 12 m również jest nieracjonalne,
dlatego też Polska opowiada się za:
- rozdzieleniem statków rybackich poniżej 12 m na statki, które używają narzędzi ciągnionych
(mających większy wpływ na środowisko morskie) od tych, które używają narzędzi biernych
(stawnych) i ujęciem obowiązkiem elektronicznego raportowania tylko tych jednostek, które
używają narzędzi ciągnionych;
oraz
ewentualne uzależnienie tego typu raportowania od mocy silnika stosowanego na statku
rybackim.
Uzasadnienie:
W zakresie statków rybackich używających narzędzi stawnych obecne przepisy są
wystarczające i należy skupić się na wzmocnieniu działań kontrolnych niż na wprowadzaniu
dodatkowych obowiązków i kosztów, zarówno dla armatorów statków rybackich, jak i dla państw
członkowskich. Armatorzy tych jednostek rybackich prowadzą działalność połowową blisko
brzegu i miejsc wyładunku ze względu na ograniczone możliwości techniczne statków. Działania
proponowane w dokumencie i generowane przez nie koszty są nieproporcjonalne do skali
połowów prowadzonych przez flotę przybrzeżną. Połowy na małą skalę narzędziami biernymi
mają niewielki wpływ na zasoby ryb, zaś koszty transmisji danych są wysokie, a dodatkowo
występują trudności z zapewnieniem zasilania elektrycznego na mniejszych jednostkach.
Natomiast rozumiemy intencję KE w zakresie wzmocnienia działań kontrolnych w odniesieniu do
połowów jednostkami rybackimi poniżej 12 m używającymi narzędzi ciągnionych, które ze
względu na większą moc używanego silnika operują na większym obszarze i mogą złowić
znacznie więcej ryb niż za pomocą narzędzi stawnych. W odniesieniu do tych statków można
zastanowić się nad zwiększeniem monitoringu działalności połowowej.

3. Recreational fisheries
Polska wyraża poparcie dla proponowanych w dokumencie działań – jedynie w przypadku gdy
połowy będą prowadzone ze statków oraz za pomocą narzędzi biernych, które również w
niektórych krajach mogą być używane do prowadzenia rybołówstwa rekreacyjnego - a mającego
wpływ na zasoby.
Obecnie w Polsce połowy rekreacyjne ze statków są prowadzone po uzyskaniu pozwolenia, a w
przypadku połowów gatunków objętych planem odbudowy – wprowadzono obowiązek
sporządzania raportów z tych połowów.
4. Weighing, transport and selling
Polska zwraca uwagę, że sprzedaż małych ilości ryb (do 30 kg) prywatnym odbiorcom, o których
mowa w art. 65 ust. 2 rozporządzenia nr 1224/2009, wpływa pozytywnie na atrakcyjność portów i
rozwój turystyki oraz nie zagraża stabilności zasobów.
Ryby w ilości do 30 kg przeznaczone do sprzedaży odbiorcom prywatnym nie wpisanym do
rejestru powinny być wpisane do deklaracji wyładunkowej.
Produkty zakupione w ten sposób nie mogą być wprowadzane do dalszego obrotu.
5. Traceability
Polska potwierdza problemy wskazane w dokumencie, zatem Polska jak dotychczas opowiada się
za wprowadzeniem wspólnego, jednolitego systemu śledzenia produktów wraz z dołączeniem
informacji o produktach do weterynaryjnego systemu TRACES. Podczas spotkania z
przedstawicielami DG MARE, które odbyło się w pierwszej połowie br., poinformowano, że taki
system zostanie utworzony i jego projekt zostanie udostępniony w pierwszym kwartale 2018 roku.
Zasadnym byłoby, aby państwa trzecie również utworzyły po swojej stronie analogiczny system
śledzenia produktów, aby była możliwość sprawdzenia pochodzenia i informacji o produktach.
Polska zgadza się, że papierowy system świadectw połowowych nie będzie kompatybilny z
elektronicznym systemem identyfikowalności dla produktów importowanych, toteż popiera budowę
systemu IT dla świadectw połowowych. Jednocześnie, należy wskazać, że państwa trzecie
zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1010/2009 mogą wystawiać uproszczone świadectwa
połowowe na produkt wyprodukowany w tych państwach. Świadectwo uproszczone nie zawiera
informacji z jakiego statku pochodzi i na jakim obszarze złowiona została ryba, stanowiąca
surowiec do wytworzenia produktu. W związku z tym, obecnie nie ma możliwości pełnej
identyfikowalności takiego produktu.
Dodatkowo, Polska pragnie wskazać na trudności w zachowaniu 3-dniowego terminu na
przekazanie właściwym organom państwa członkowskiego powiadomień o planowanym wejściu
statku do portu przez statki z państw trzecich położonych w pobliżu obszaru UE. Przykładowo, w
przypadku takich państw, jak Islandia, Wyspy Owcze czy Norwegia, rejs statku do portu polskiego
trwa krócej niż trzy dni i w związku z tym wymóg przekazania powiadomienia w terminie trzech dni
przed przewidywanym zawinięciem statku do portu jest w praktyce niemożliwy do spełnienia.
Trudno jest wymagać od kapitanów statków, aby oczekiwali na redzie portu na upłynięcie terminu
trzydniowego. Sprawa ta jest źle oceniana przez polskich importerów i ich zdaniem naraża
eksportera i importera na wyższe koszty operacji. Polska proponuje, aby czas powiadomienia
skrócić maksymalnie, np. do 12 – 24 godzin przed planowanym terminem wejścia statku do portu.
W odniesieniu do prawa żywnościowego, Polska popiera propozycję ujednolicenia definicji w
prawie żywnościowym i w regulacjach dotyczących rybołówstwa. Wdrożenie zasady spójności
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definicji i procedur przyczyni się do poprawy funkcjonowania rynku i ujednolicenia interpretacji
regulacji.
6. Landing obligation
Polska dostrzega problem związany z wdrażaniem i kontrolą obowiązku wyładunkowego, jednakże
proponowana instalacja na statkach kamer CCTV nie rozwiąże problemu, a jedynie zwiększy
koszty (zarówno instalacji systemu, jak również jego późniejszej obsługi) i wprowadzi dodatkowe
obciążenia organów kontrolnych. Inspektorzy znaczną część czasu swojej pracy będą musieli
poświęcać na przeglądanie i analizę wielogodzinnych nagrań z zainstalowanych kamer. Ograniczy
to realnie czas, który mógłby zostać poświęcony na przeprowadzanie inspekcji.
7. Control of fishing capacity
Polska nie dostrzega problemu braku skuteczności obecnych przepisów. Obecne przepisy są w
tym względzie wystarczające i dają możliwość przeprowadzenia fizycznej weryfikacji mocy silnika.
Proponowane działania w zakresie wprowadzenia ciągłego pomiaru mocy silnika statku generują
zbyt wysokie koszty w stosunku do spodziewanych korzyści.
8. Enforcement
W odniesieniu do kwestii egzekwowania przepisów i sankcji, Polska dostrzega problematyczny
dualizm definicji wynikających z rozporządzeń nr 1005/2008 i 1224/2009.
Popiera proponowane w dokumencie ujednolicenie i uproszczenie ww. rozporządzeń w tym
zakresie, oraz przeniesienie przepisów dotyczących egzekwowania z rozporządzenia nr 1005 do
rozporządzenia kontrolnego. Natomiast różnice w rodzajach stosowanych kar wynikają z różnych
systemów i tradycji prawnych funkcjonujących w poszczególnych państwach członkowskich.
Wprowadzenie w rozporządzeniu kontrolnym jednoznacznych kryteriów służących ocenie wagi
naruszenia, czy wprowadzenie wspólnych zasad dotyczących przyznawania punktów dla
kapitanów statków rybackich, czy też ustalenie wspólnych poziomów kar wydaje się być niecelowe
z uwagi na różnice pomiędzy poszczególnymi segmentami flot i skalą prowadzonych przez nie
połowów w różnych regionach UE, jak też różny poziom dotkliwości kar pieniężnych w danej
wysokości w poszczególnych krajach UE. Polska stoi na stanowisku, że kwestie te powinny być
pozostawione państwom członkowskim do rozstrzygnięcia.
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