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ZAŁĄCZNIK I
Do rozporządzenia (WE) nr 1224/2009 dodaje się załączniki III i IV w brzmieniu:
„ZAŁĄCZNIK III
PUNKTY PRZYZNAWANE UNIJNYM WŁAŚCICIELOM LICENCJI POŁOWOWYCH LUB UNIJNYM KAPITANOM ZA POWAŻNE
NARUSZENIA
Nr

1

2

3
4
5
6
7
8

Poważne naruszenie
Niedopełnienie obowiązków dokładnego zapisywania i przekazywania danych
związanych z działalnością połowową, w tym danych przekazywanych za
pośrednictwem systemu monitorowania statków oraz w uprzednich
powiadomieniach, zgodnie z wymogami przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa.
Nieudostępnienie raportu połowowego lub deklaracji wyładunkowej państwu
trzeciemu oraz nieprzesłanie elektronicznej kopii tych dokumentów państwu
członkowskiemu bandery zgodnie z wymogami art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE)
2017/2403.
Nieprzekazanie deklaracji wyładunkowej lub dokumentu sprzedaży państwu
członkowskiemu bandery, gdy wyładunek połowu nastąpił w porcie państwa
trzeciego, lub deklaracji przeładunkowej lub deklaracji przewozowej, gdy operacja
miała miejsce poza wodami Unii.
Stosowanie niezgodnych z przepisami narzędzi połowowych.
Niewypełnienie obowiązków dotyczących stosowania narzędzi połowowych,
określonych w przepisach wspólnej polityki rybołówstwa.
Manipulowanie przy silniku lub urządzeniach do stałego monitorowania mocy
silnika mające na celu zwiększenie jego mocy ponad maksymalną ciągłą moc
silnika zgodną z certyfikatem silnika.
Fałszowanie lub zatajanie oznakowań statków rybackich lub narzędzi
połowowych, oznaczeń identyfikacyjnych lub rejestracji statku rybackiego.
Fałszowanie dokumentów, danych lub informacji lub korzystanie z fałszywych lub
1

Punkty

3

3

3
4
4
5
5
5

Nr

9
10

11

12

13

14

Poważne naruszenie
nieważnych dokumentów, danych lub informacji wymaganych na podstawie
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa, w tym dokumentów, danych
i informacji, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1005/2008.
Ukrywanie dowodów związanych z dochodzeniem, manipulowanie nimi lub ich
usuwanie.
Dopuszczenie się wielokrotnych naruszeń, które łącznie stanowią poważne
zlekceważenie środków ochrony i zarządzania.
Nieumieszczenie i niezatrzymanie na pokładzie statku rybackiego, w tym poprzez
powodowanie wyślizgiwania się, oraz nieprzeładowanie, nieprzewiezienie
i niewyładowanie z naruszeniem obowiązującego prawodawstwa wszelkich
niewymiarowych połowów lub połowów gatunków podlegających obowiązkowi
wyładunku określonemu w art. 15 rozporządzenia (UE) nr 1380/2013, chyba że
umieszczenie i zatrzymanie na pokładzie oraz wyładunek takich połowów byłyby
sprzeczne z obowiązkami, w tym obowiązkami dotyczącymi obszarów
regionalnych organizacji ds. zarządzania rybołówstwem, lub podlegałyby
wyłączeniom przewidzianym w przepisach wspólnej polityki rybołówstwa na
łowiskach lub w strefach połowowych, w których mają zastosowanie te przepisy.
Prowadzenie działalności połowowej na obszarze regionalnej organizacji ds.
zarządzania rybołówstwem w sposób niezgodny lub sprzeczny ze środkami
ochrony i zarządzania tej organizacji.
Prowadzenie operacji przekazywania z naruszeniem przepisów wspólnej polityki
rybołówstwa lub mających zastosowanie środków ochrony i zarządzania
przyjętych przez regionalne organizacje ds. zarządzania rybołówstwem.
Wyładunek w portach państw trzecich bez uprzedniego powiadomienia, o którym
mowa w art. 19a niniejszego rozporządzenia, lub wyładunek produktów
rybołówstwa pochodzących z działalności połowowej NNN.

Punkty

5
5

5

5

5

5

15

Stosowanie zakazanych narzędzi połowowych.

6

16

Prowadzenie połowów na obszarze ograniczonych połowów, na obszarze
zamkniętym, na obszarze odbudowy stada ryb, w okresie zamkniętym, bez kwoty
połowowej, po jej przekroczeniu lub poniżej zakazanej głębokości.
Prowadzenie połowów bez ważnej licencji, upoważnienia lub pozwolenia

6

17

2

7

Nr

18
19

20

21

22

Poważne naruszenie
wydanych przez państwo bandery lub odpowiednie państwo nadbrzeżne.
Udział w ukierunkowanych połowach gatunków objętym moratorium, okresem
zamkniętym lub zakazem połowów, zatrzymywanie ich na pokładzie,
dokonywanie ich przeładunku, przemieszczania lub wyładunku.
Utrudnianie pracy urzędników lub obserwatorów podczas wykonywania przez nich
obowiązków.
Dokonywanie przeładunku ze statków, które prowadzą połowy NNN zgodnie
z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1005/2008, a zwłaszcza ze
statków ujętych w wykazie statków NNN prowadzonym przez Unię lub przez
regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem, o której mowa w art. 29
i 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008, jak również dokonywanie
przeładunku na takie statki lub prowadzenie z nimi operacji przekazywania,
uczestnictwo we wspólnych operacjach połowowych z takimi statkami, udzielanie
im wsparcia lub ich zaopatrywanie.
Dokonywanie przeładunku bez wymaganego zezwolenia lub w przypadku, gdy jest
to zakazane.
Uczestniczenie w działalności statków, które prowadzą połowy NNN zgodnie
z definicją zawartą w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1005/2008, a w szczególności
statków ujętych w wykazie statków NNN prowadzonym przez Unię lub przez
regionalną organizację ds. zarządzania rybołówstwem, o której mowa w art. 29
i 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1005/2008, zarządzanie takimi statkami,
posiadanie takich statków lub praca na nich.

3

Punkty

7
7

7

7

7

ZAŁĄCZNIK IV1
Alternatywne kryteria kwalifikowania naruszenia jako poważne zgodnie z art. 90 ust. 3 niniejszego rozporządzenia
Działania
Art. 90 ust. 3 lit. a)
Niedopełnienie
obowiązków
dokładnego
zapisywania
i przekazywania danych związanych z działalnością połowową,
w tym danych przekazywanych za pośrednictwem systemu
monitorowania statków oraz w uprzednich powiadomieniach,
zgodnie z wymogami przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Kryteria
– połowy związane z domniemanym naruszeniem miały miejsce:
na obszarze zamkniętym lub
poniżej zakazanej głębokości;

Art. 90 ust. 3 lit. b)
Nieudostępnienie raportu połowowego lub deklaracji wyładunkowej
państwu trzeciemu oraz nieprzesłanie elektronicznej kopii tego
raportu państwu członkowskiemu bandery zgodnie z wymogami
art. 30 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2017/2403.

– połowy związane z domniemanym naruszeniem stanowią ilości
równe dozwolonym marginesom tolerancji, o których mowa
w art. 14 ust. 3 i art. 21 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, lub są
ponad dwa razy wyższe od tych marginesów;

Art. 90 ust. 3 lit. e)
Nieumieszczenie i niezatrzymanie na pokładzie statku rybackiego,
również poprzez powodowanie wyślizgiwania się, oraz
nieprzeładowanie, nieprzewiezienie i niewyładowanie z naruszeniem
obowiązującego prawodawstwa wszelkich niewymiarowych
połowów lub połowów gatunków podlegających obowiązkowi
wyładunku
określonemu
w art. 15
rozporządzenia
(UE)
nr 1380/2013, chyba że umieszczenie i zatrzymanie na pokładzie
oraz wyładunek takich połowów byłyby sprzeczne z obowiązkami,
w tym obowiązkami dotyczącymi obszarów regionalnych organizacji
ds. zarządzania rybołówstwem, lub podlegałyby wyłączeniom
przewidzianym w przepisach wspólnej polityki rybołówstwa na

– jest to drugie naruszenie wykryte w ciągu ostatnich dwunastu
miesięcy;

– połowy związane z domniemanym naruszeniem odpowiadają:
a) ilościom przekraczającym 100 kilogramów lub 20 % łącznych
ilości wymienionych w dzienniku połowowym lub w deklaracji
wyładunkowej lub przeładunkowej lub
b) wartości 10 % łącznej wartości produktów rybołówstwa,
w przypadku gdy naruszenie jest związane z którymkolwiek
z następujących gatunków:
 wszystkimi gatunkami, w odniesieniu do których ma
zastosowanie minimalny rozmiar odniesienia do celów
ochrony zgodnie z przepisami wspólnej polityki
rybołówstwa;
 wszystkimi gatunkami podlegającymi obowiązkowi
wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia

1

Kwoty, o których mowa w niniejszym załączniku, oblicza się na podstawie wartości produktów rybołówstwa uzyskanych w wyniku dopuszczenia się naruszenia zgodnie z cenami
obowiązującymi na platformie EUMOFA w momencie zidentyfikowania naruszenia, jeśli są one dostępne. W sytuacji, gdy wartości EUMOFA są niedostępne lub nie odnoszą się do
danych produktów, stosuje się ceny krajowe lub ceny określone na głównych rynkach międzynarodowych istotnych dla danych gatunków i wybiera się wyższą cenę.

4

Działania
Kryteria
łowiskach lub w strefach połowowych, w których mają zastosowanie
nr 1380/2013;
te przepisy.
 wszystkimi gatunkami, w odniesieniu do których należy
uzyskać uprawnienie do połowów zgodnie z przepisami
Art. 90 ust. 3 lit. f)
wspólnej polityki rybołówstwa;
Prowadzenie działalności połowowej na obszarze regionalnej
 wszystkimi gatunkami objętymi planami wieloletnimi;
organizacji ds. zarządzania rybołówstwem w sposób niezgodny lub
sprzeczny ze środkami ochrony i zarządzania tej organizacji.
 wszystkimi gatunkami objętymi moratorium, okresem
zamkniętym lub zakazem połowów;
 wszystkimi gatunkami regulowanymi przez regionalną
organizację ds. zarządzania rybołówstwem.
Art. 90 ust. 3 lit. g)
– domniemane naruszenie jest drugim naruszeniem wykrytym
Udostępnianie produktów rybołówstwa na rynku z naruszeniem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy;
przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.
– domniemane naruszenie jest związane ze świadomym
wprowadzaniem do obrotu produktów NNN lub wprowadzaniem
sprzecznym z rozporządzeniem w sprawie połowów NNN;
– w przypadku gdy sprzedaży bezpośredniej dokonano na rzecz
niezarejestrowanego ośrodka aukcyjnego lub niezarejestrowanego
nabywcy, o których mowa w art. 59 niniejszego rozporządzenia;
– dokumenty sprzedaży zostały wypełnione lub przedłożone
niezgodne z art. 62 niniejszego rozporządzenia, w tym
z obowiązkiem zapisywania i przekazywania wszystkich danych
w sposób elektroniczny;
– połowy związane z domniemanym naruszeniem odnoszą się do
ilości przekraczających 100 kilogramów lub 20 % łącznych ilości
wymienionych w dzienniku połowowym lub deklaracji
wyładunkowej lub przeładunkowej, lub 10 % łącznej wartości
produktów rybołówstwa, w przypadku gdy naruszenie jest związane
z którymkolwiek z następujących gatunków:
 wszystkimi gatunkami, w odniesieniu do których ma
5

Działania

Art. 90 ust. 3 lit. c)
Stosowanie niezgodnych z przepisami narzędzi połowowych.

Kryteria
zastosowanie minimalny rozmiar odniesienia do celów
ochrony zgodnie z przepisami wspólnej polityki
rybołówstwa;
 wszystkimi gatunkami podlegającymi obowiązkowi
wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE)
nr 1380/2013;
 wszystkimi gatunkami, w odniesieniu do których należy
uzyskać uprawnienie do połowów zgodnie z przepisami
wspólnej polityki rybołówstwa;
 wszystkimi gatunkami objętymi planem wieloletnim;
 wszystkimi gatunkami objętymi moratorium, okresem
zamkniętym lub zakazem połowów;
 wszystkimi gatunkami regulowanymi przez regionalną
organizację ds. zarządzania rybołówstwem.
– połowy związane z domniemanym naruszeniem miały miejsce:
na obszarze zamkniętym lub
poniżej zakazanej głębokości;

Art. 90 ust. 3 lit. d)
Niewypełnienie obowiązków dotyczących stosowania narzędzi – wykorzystuje się jedno z poniższych narzędzi połowowych:
połowowych, określonych w przepisach wspólnej polityki
 materiały wybuchowe;
rybołówstwa.
 zakazane dryfujące sieci skrzelowe;
– liczba dopuszczonych narzędzi połowowych przekracza o 2
jednostki liczbę dopuszczonych narzędzi połowowych na pokładzie
statku rybackiego;
– domniemane naruszenie jest drugim naruszeniem wykrytym
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy;
– połowy związane z domniemanym naruszeniem stanowią ilości
równe dozwolonym marginesom tolerancji, o których mowa
w art. 14 ust. 3 niniejszego rozporządzenia, lub są ponad dwa razy
wyższe od tych marginesów;
6

Działania

Kryteria

– połowy związane z domniemanym naruszeniem odnoszą się do
ilości przekraczających 100 kilogramów lub 20 % łącznych ilości
wymienionych w dzienniku połowowym lub deklaracji
wyładunkowej lub przeładunkowej, lub 10 % łącznej wartości
produktów rybołówstwa, w przypadku gdy naruszenie jest związane
z którymkolwiek z następujących gatunków:
 wszystkimi gatunkami, w odniesieniu do których ma
zastosowanie minimalny rozmiar odniesienia do celów
ochrony zgodnie z przepisami wspólnej polityki
rybołówstwa;
 wszystkimi gatunkami podlegającymi obowiązkowi
wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE)
nr 1380/2013;
 wszystkimi gatunkami, w odniesieniu do których należy
uzyskać uprawnienie do połowów zgodnie z przepisami
wspólnej polityki rybołówstwa;
 wszystkimi gatunkami objętymi planem wieloletnim;
 wszystkimi gatunkami objętymi moratorium, okresem
zamkniętym lub zakazem połowów;
 wszystkimi gatunkami regulowanymi przez regionalną
organizację ds. zarządzania rybołówstwem.
Art. 90 ust. 3 lit. h)
– połowy związane z domniemanym naruszeniem miały miejsce:
Prowadzenie
działań
w zakresie
połowów
rekreacyjnych
 na obszarze zamkniętym lub
z naruszeniem przepisów wspólnej polityki rybołówstwa lub
 poniżej zakazanej głębokości;
sprzedawanie połowów z rybołówstwa rekreacyjnego.
– domniemane naruszenie jest trzecim naruszeniem wykrytym
w ciągu ostatnich sześciu miesięcy;
– połowy związane z domniemanym naruszeniem odnoszą się do
ilości ponad 5 kilogramów, w przypadku gdy naruszenie jest
związane z którymkolwiek z następujących gatunków:
 wszystkimi gatunkami, w odniesieniu do których ma
7

Działania

Kryteria
zastosowanie minimalny rozmiar odniesienia do celów
ochrony, o którym mowa w przepisach wspólnej polityki
rybołówstwa;
 wszystkimi gatunkami podlegającymi obowiązkowi
wyładunku, o którym mowa w art. 15 rozporządzenia (UE)
nr 1380/2013;
 wszystkimi gatunkami, w odniesieniu do których należy
uzyskać uprawnienie do połowów zgodnie z przepisami
wspólnej polityki rybołówstwa;
 wszystkimi gatunkami objętymi planem wieloletnim;
wszystkimi gatunkami objętymi moratorium, okresem
zamkniętym lub zakazem połowów;
Art. 90 ust. 3 lit. i)
Liczba równoczesnych naruszeń, których osobno nie uznaje się za
Dopuszczenie się wielokrotnych naruszeń, które łącznie stanowią poważne naruszenie, przekracza 3.
poważne zlekceważenie środków ochrony i zarządzania.
”

8

ZAŁĄCZNIK II
Załącznik II do rozporządzenia (WE) nr 1005/2008 i dodatek do tego załącznika otrzymują
brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK II – Świadectwo połowowe i świadectwo powrotnego wywozu Unii
Europejskiej
(i) ŚWIADECTWO POŁOWOWE UNII EUROPEJSKIEJ
Numer dokumentu
Organ zatwierdzający
1. Imię i nazwisko /
Nazwa
2. Nazwa statku
rybackiego
Nr licencji połowowej –
Data ważności
3. Opis produktu

Gatunek

Kod
produktu

Adres

Tel.
Faks
Bandera – port macierzysty
Sygnał
Numer IMO/Lloyd’s
i numer rejestracyjny
rozpoznawcz (jeśli nadano)
y
Nr inmarsat. Telefaks. Telefon. Adres poczty elektronicznej (jeżeli
dotyczy)
Dopuszczalne typy
przetwarzania na pokładzie:

Łowisko(-a)
i daty
połowów

4. Odniesienia do obowiązujących środków
ochrony i zarządzania
Szacunkowa
Szacunkowa
masa w relacji
masa w relacji
Zweryfikowana masa
pełnej do
pełnej (masa
po wyładunku (masa
wyładunku
netto ryb w
netto w kg)
(masa netto
kg)
ryb w kg)

5. Imię i nazwisko kapitana statku rybackiego – Podpis – Pieczęć:
6. Oświadczenie o przeładunku na
morzu
Imię i nazwisko kapitana statku
Kapitan statku
Podpis
przyjmującego ładunek

Podpis
i data

Przeładunek:
data/obszar/pozycja

Szacunkowa masa
(kg)

Nazwa statku

Sygnał
Numer IMO/Lloyd’s
rozpoznawc (jeśli nadano)
zy
7. Zezwolenie na przeładunek lub wyładunek na obszarze portowym:
Imię
Organ
Podpis
Adres
Tel.
Port
Data
Pieczęć (stempel)
i nazw
wyładunku
wyładunku
(w
(w
isko /
stosownych
stosownych
Nazw
przypadkach)
9

przypadkach)

Port
przeładunku
(w
stosownych
przypadkach)

a

8. Nazwa (imię
i nazwisko) i adres
eksportera

Podpis

Data

Tak/nie (w
zależności od
przypadku)

Odniesienia

Tak/nie (w
zależności od
przypadku)

Odniesienia

Numer referencyjny
10

Pieczęć (stempel)

Pieczęć

9. Zatwierdzenie przez organ państwa bandery:
Imię i nazwisko /
Podpis
Data
stanowisko
10. Dane dotyczące transportu: Zob. dodatek
11. Deklaracja przywozowa:
Przedsiębiorstwo, nazwa
Podpis
Data
(imię i nazwisko), adres,
numer EORI i dane
kontaktowe importera
(należy podać szczegółowe
informacje)
Przedsiębiorstwo, nazwa
Podpis
Data
(imię i nazwisko), adres,
numer EORI i dane
kontaktowe
przedstawiciela importera
(określić szczegóły)
Opis produktu:
Kod CN
Opis produktu

Dokument wymagany na
podstawie art. 14 ust. 1
rozporządzenia (WE)
nr 1005/2008:
Dokument wymagany na
podstawie art. 14 ust. 2
rozporządzenia (WE)
nr 1005/2008:
Państwo członkowskie
i urząd przywozu
Środki transportu po

Data
przeładunku
(w
stosownych
przypadkach)

Pieczęć (stempel)

Pieczęć

Pieczęć

Masa
netto w
kg

Masa ryb netto w kg

Szacowany czas przybycia (jeśli dokument

przybyciu (samolot,
dokumentu
złożono zgodnie z art. 12 ust. 1
samochód, statek, pociąg) przewozowego
rozporządzenia (WE) nr 1005/2008)
Numer deklaracji celnej
Numer CVED (jeżeli jest
(jeśli nadano)
dostępny)
12. Kontrola przywozu: Organ
Miejsce
Zezwolono na Wstrzymano
Zażądano weryfikacji
przywóz (*)
przywóz (*)
– data
13. Odmowa wydania świadectwa
Wydania świadectwa połowowego odmówiono na (*)
połowowego
podstawie:
Art. 18 ust. 1 lit. a)
Art. 18 ust. 1 lit. b)
Art. 18 ust. 1 lit. c)
Art. 18 ust. 1 lit. d)
Art. 18 ust. 1 lit. e)
Art. 18 ust. 1 lit. f)
Art. 18 ust. 1 lit. g)
Art. 18 ust. 2 lit. a)
Art. 18 ust. 2 lit. b)
Art. 18 ust. 2 lit. c)
Art. 18 ust. 2 lit. d)
(*) Proszę odpowiednio zaznaczyć.

(ii) – ŚWIADECTWO POWROTNEGO WYWOZU UNII EUROPEJSKIEJ
Numer świadectwa
Data
Państwo członkowskie
1. Opis produktu podlegającego
Masa (kg)
powrotnemu wywozowi:
Różnica w stosunku do
całkowitej ilości
Gatunek
Kod produktu
zadeklarowanej
w świadectwie połowowym
2. Nazwa (imię
Adres
Podpis
Data
i nazwisko) podmiotu
dokonującego
powrotnego wywozu
3. Organ
Imię i nazwisko /
Podpis
Data
Pieczęć/ste
stanowisko
mpel
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4. Kontrola powrotnego wywozu
Miejsce:
Zezwolono na
powrotny wywóz(*)

Zażądano
weryfikacji(*)

(*) Proszę odpowiednio zaznaczyć.
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Numer i data
wydania
deklaracji
powrotnego
wywozu

Dodatek
DANE DOTYCZĄCE TRANSPORTU
1. Państwo wywozu

2. Podpis eksportera

Port / port lotniczy / inne miejsce
wysyłki
Nazwa i bandera statku

Załączony

Imię

Numer lotu, numer lotniczego listu

wykaz

i nazwis

przewozowego

numerów

ko /

Przynależność państwowa i numer

kontenerów

Nazwa

rejestracyjny pojazdu ciężarowego
Numer kolejowego listu
przewozowego
Inny dokument przewozowy
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Adres

Podpis

