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    Bruksela, dnia 2 grudnia 2011 r. 
 
 
 
 

 
 

Sprawozdanie nr 102/2011 
 
 
 

 
 

Sprawozdanie nt. propozycji reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa 
oraz 

powołania nowego Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego  
 
 
W niniejszym sprawozdaniu poruszone zostały następujące kwestie: 
 
1. Projekt reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa  
 
2. Pytania i odpowiedzi dotyczące reformy wspólnej polityki rybołówstwa  
 
3. Powołanie nowego europejskiego funduszu wsparcia dla unijnej polityki 

morskiej i rybołówstwa 
 
4. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów na 2012 r. 

w odniesieniu do unijnych stad ryb w Atlantyku i Morzu Północnym 
 
5. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu 

Bałtyckim na rok 2012 
 
 
 
1. Projekt reformy Wspólnej Polityki Rybołówstwa  
 
W swojej propozycji dotyczącej dogłębnej reformy wspólnej polityki rybołówstwa 
(WPRyb), przedstawionej w dniu 13 lipca 2011 r., Komisja Europejska 
zaproponowała radykalne podejście do zarządzania połowami w Europie. 
Przygotowane plany zabezpieczają zarówno zasoby rybne, jak i źródła utrzymania 
rybaków w przyszłości, równocześnie kładąc kres przełowieniu i zapobiegając 
uszczupleniu zasobów ryb. Reforma wprowadzi zdecentralizowane podejście do 
zarządzania połowami opartego na wiedzy naukowej, które będzie wdrażane na 
poziomie regionów i akwenów, a także udoskonali uregulowania prawne w wymiarze 
unijnym i międzynarodowym dzięki porozumieniom o zrównoważonym zarządzaniu 
połowami.  
 
Przedstawiając propozycje, Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i 
rybołówstwa, stwierdziła: „Konieczne są działania, aby zapewnić bezpieczny poziom 
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wszystkich naszych zasobów ryb i ich zachowanie dla obecnych i przyszłych pokoleń. 
Tylko pod takim warunkiem rybacy mogą nadal łowić i dzięki tej działalności 
zarabiać na życie na przyzwoitym poziomie.”  
 
Pani komisarz dodała: „Oznacza to, że musimy zarządzać zasobami w sposób 
rozsądny, pozyskując to, co możliwe, lecz utrzymując zasoby na poziomie 
niezagrażającym ich zdrowiu i przyszłemu rozwojowi. Zyskamy dzięki temu większe 
połowy, zdrowe środowisko i bezpieczeństwo zaopatrzenia w ryby i owoce morza. 
Jeśli prawidłowo przeprowadzimy tę reformę, rybacy i społeczności żyjące na 
terenach nadmorskich zyskają w dłuższej perspektywie pewność lepszej przyszłości. 
A wszyscy Europejczycy będą mieli większy wybór świeżych ryb, pochodzących 
zarówno z hodowli jak i bezpośrednio z mórz.” 
 
Zrównoważone i długoterminowe rozwiązania są kluczowym aspektem 
przedstawionych propozycji, które zawierają następujące elementy:  

• wszystkim zasobom rybnym musi zostać przywrócona równowaga do 2015 r., 
co odpowiada zobowiązaniom UE podjętym na arenie międzynarodowej;  
• przyjęte zostanie podejście ekosystemowe w odniesieniu do wszystkich 
połowów z długoterminowymi planami opartymi na najlepszej dostępnej wiedzy 
naukowej; 
• zaprzestanie marnotrawstwa żywności i ograniczenie strat gospodarczych 
poprzez stopniowe eliminowanie praktyki wyrzucania z powrotem do morza 
przypadkowo złowionych ryb (tzw. odrzuty); rybacy będą zobowiązani do 
wyładunku wszystkich złowionych ryb; 
• propozycje obejmują także wyraźne cele w zakresie przeławiania i stosowny 
harmonogram: podejście rynkowe, takie jak indywidualne zbywalne udziały 
połowowe; środki wspierające rybołówstwo na niewielką skalę; udoskonalony 
system gromadzenia danych oraz strategię służącą promocji zrównoważonej 
akwakultury w Europie;  
• konsumenci będą mogli uzyskać pełną informację na temat jakości i 
zrównoważonego charakteru kupowanych produktów;  
• ogólne zasady polityki i cele określać będzie Bruksela, natomiast państwa 
członkowskie będą decydować o najbardziej odpowiednich środkach ochrony 
zasobów i stosować te środki. Uprości to proces, a także sprzyjać będzie 
rozwiązaniom odpowiadającym regionalnym i lokalnym potrzebom; 
• przedsiębiorcy działający w sektorze połowów będą musieli sami podejmować 
decyzje gospodarcze o dostosowaniu rozmiarów ich floty do możliwości 
połowowych. Organizacje rybaków odegrają istotną rolę w sterowaniu 
zaopatrzeniem rynków i zwiększeniu dochodów rybaków;  
• na finansowe wsparcie będą mogły liczyć tylko inicjatywy sprzyjające 
ochronie środowiska oraz zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi. 
Rygorystyczny mechanizm kontrolny wykluczy wszelkie przypadki finansowania 
działalności nielegalnej lub skutkującej nadmierną zdolnością połowową;  
• w ramach organów międzynarodowych i poprzez kontakty z państwami 
trzecimi UE podejmować będzie podobne jak u siebie działania na arenie 
międzynarodowej w celu propagowania zasad dobrej administracji i 
prawidłowego zarządzania zasobami morskimi w innych częściach świata. 
 

• Przebieg procedury 
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Połowy w UE napotykają na szereg powiązanych ze sobą problemów. Większość 
zasobów przeławia się, ponieważ flota jest zbyt wielka i zbyt wydajna. Połowy z roku 
na rok spadają a społeczności na terenach nadmorskich, które często utrzymują się 
tylko z połowów, obserwują, jak zmniejszają się ich możliwości gospodarcze. W 
procesie decyzyjnym przywódcy polityczni zazwyczaj biorą pod uwagę interesy 
krótkoterminowe, pomijając kwestię zachowania zasobów w perspektywie 
długoterminowej. A odgórne podejście prawne z Brukseli jak do tej pory w 
niewielkim stopniu zachęcało do odpowiedzialności i działań sprzyjających 
zrównoważonemu wykorzystywaniu zasobów. 
 
W kwietniu 2009 r. w zielonej księdze poddano analizie wady obecnej polityki i 
rozpoczęto konsultacje społeczne, które trwały do końca 2010 r. Zebrane w wyniku 
konsultacji informacje i wnioski wśród zainteresowanych stron przyczyniły się do 
przygotowania pakietu reform, który składa się z następujących elementów: 

• wniosek legislacyjny w sprawie nowego rozporządzenia określającego główne 
zasady WPRyb;  

• wniosek legislacyjny w sprawie nowej polityki rynkowej;  
• komunikat na temat zewnętrznego wymiaru WPRyb; 
• główny komunikat wyjaśniający powiązania pomiędzy powyższymi 

elementami. 
 
Nowy pakiet zostanie przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w celu jego 
przyjęcia w ramach zwykłej procedury ustawodawczej (procedura współdecyzji).  
 
Celem Komisji jest przyjęcie i wprowadzenie w życie nowych przepisów do dnia 1 
stycznia 2013 r.  
 
Pod koniec tego roku Komisja planuje przedstawić nowy mechanizm finansowania 
gospodarki morskiej i rybołówstwa, zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi.  
 
 
2. Pytania i odpowiedzi dotyczące reformy wspólnej polityki rybołówstwa  
 
Proponowana przez Komisję nowoczesna i uproszczona wspólna polityka 
rybołówstwa (WPRyb) ma na celu zrównoważenie połowów – pod względem 
środowiskowym, ekonomicznym i społecznym. Eliminując nadmierne połowy i 
określając uprawnienia do połowów na podstawie opinii naukowych, nowa polityka 
pozwoli zwiększyć liczebność ryb do poziomów gwarantujących zrównoważenie 
zasobów. Ponadto zapewni obywatelom UE stabilne i pewne zaopatrzenie w zdrową 
żywność w perspektywie długofalowej; polityka ta będzie sprzyjać również dobrej 
koniunkturze w sektorze połowowym, a także pomoże rybakom uniezależnić się od 
dotacji i przyczyni się do tworzenia nowych możliwości w zakresie miejsc pracy i 
wzrostu w obszarach przybrzeżnych.  
 
• Dlaczego potrzebujemy nowej polityki?  
 
Europejska polityka rybołówstwa wymaga pilnej reformy. Statki poławiają tak duże 
ilości ryb, że stada nie nadążają z reprodukcją, co sprawia, że zasoby ryb ulegają 
uszczupleniu, a morskie ekosystemy są zagrożone. Obecnie trzy na cztery stada ryb są 
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przełowione: 82 proc. stad śródziemnomorskich oraz 63 proc. stad atlantyckich. Sektor 
połowowy odnotowuje coraz mniejsze połowy, a jego przyszłość jest niepewna.  
 
W związku z tym Komisja proponuje gruntowną reformę tej polityki. Chodzi w niej o 
stworzenie warunków zapewniających lepsze perspektywy zarówno dla ryb, jak i 
rybołówstwa, a także dla środowiska morskiego. Reforma wniesie wkład w realizację 
strategii „Europa 2020”, a polityka rybołówstwa zostanie ujęta w ramach szerzej pojętej 
gospodarki morskiej. Dzięki temu powstaną spójniejsze rozwiązania dla mórz i 
obszarów przybrzeżnych w UE, sprzyjające dobrym wynikom ekonomicznym w tym 
sektorze, rozwojowi sprzyjającemu włączeniu społecznemu i większej spójności w 
regionach przybrzeżnych. 
 
Najważniejszy element proponowanej reformy stanowi zrównoważone zarządzanie 
rybołówstwem. Zrównoważenie połowów oznacza takie natężenie połowów, które nie 
zagraża reprodukcji stad i zapewnia wysokie połowy w perspektywie długoterminowej. 
Wymaga to kontroli ilości ryb poławianych na morzu. Komisja proponuje, aby do 2015 
r. stada ryb zaczęto obowiązkowo eksploatować zgodnie z poziomami gwarantującymi 
zrównoważenie, zdefiniowane jako najwyższy połów, którego corocznie można 
bezpiecznie dokonać, i który pozwala utrzymać wielkość populacji ryb na poziomie 
zapewniającym jej maksymalną produktywność. Poziom ten określa się jako 
„maksymalny podtrzymywalny połów”. Powyższy cel określono w Konwencji 
Narodów Zjednoczonych o prawie morza, a w 2002 r. na Światowym Szczycie w 
sprawie Zrównoważonego Rozwoju przyjęto go jako cel, który do 2015 r. należy 
osiągnąć na całym świecie. 
 
Zgodnie z szacunkami1, gdyby stada eksploatowano zgodnie z powyższą zasadą, ich 
wielkość wzrosłaby o ok. 70 proc. Ogólne połowy zwiększyłyby się o ok. 17 proc., 
marże zysku można by pomnożyć przez trzy, rentowność inwestycji wzrosłaby 
sześciokrotnie, a wartość dodana brutto dla sektora połowów wzrosłaby o ok. 90 %, co 
w najbliższej dekadzie równa się kwocie 2,7 mld euro. 
 
Poławianie w sposób zrównoważony pozwoliłoby również uniezależnić sektor 
połowów od wsparcia ze środków publicznych. Ułatwiłoby to osiągnięcie stabilnych 
cen na przejrzystych warunkach, co przyniosłoby niewątpliwe korzyści konsumentom. 
Silny, wydajny i rentowny sektor dobrze funkcjonujący w warunkach rynkowych 
odgrywałby ważniejszą i aktywniejszą rolę w gospodarowaniu zasobami.  
 
• Jakie są główne elementy propozycji? 
 
Wieloletnie zarządzanie ekosystemowe 
 
Pomyślna odbudowa gospodarki rybackiej w Europie wymaga skuteczniejszej ochrony 
środowiska morskiego. Łowiska unijne będą odtąd zarządzane za pomocą planów 
wieloletnich i zgodnie z podejściem ekosystemowym oraz zasadą ostrożności, aby 
ograniczyć oddziaływanie połowów na ekosystemy morskie. Sektor połowów uzyska 
lepszą i stabilniejszą podstawę do długofalowego planowania i inwestowania. Takie 
rozwiązanie pozwoli chronić zasoby i maksymalizować długoterminowe połowy.  

                                                 
1 Ocena skutków towarzysząca wnioskowi Komisji dotyczącemu rozporządzenia w sprawie wspólnej 

polityki rybołówstwa. 
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Wieloletnie plany zarządzania powinny dotyczyć łowisk a nie – jak obecnie – 
poszczególnych stad. Dzięki temu mniejsza liczba planów obejmie większą liczbę stad 
ryb, aby do 2015 r. osiągnąć poziomy gwarantujące zrównoważenie. Stada nieobjęte 
planami będą zarządzane na podstawie uprawnień do połowów ustalanych przez Radę i 
innych środków ochronnych i technicznych, które stanowią część proponowanego 
zbioru instrumentów.  
 
Zakaz odrzutów 
 
Szacuje się, że odrzuty - czyli wyrzucanie niepożądanych ryb za burtę - stanowią 23 
proc. wszystkich połowów (a w niektórych rodzajach połowów znacznie więcej!). Te 
niedopuszczalne praktyki zostaną wyeliminowane za pomocą dokładnego 
harmonogramu wdrożenia i w połączeniu ze środkami dodatkowymi. Rybacy będą 
zobowiązani do wyładunku wszystkich złowionych gatunków poławianych 
przemysłowo. Ryb o zbyt małych wymiarach nie będzie można sprzedawać w celu 
spożycia przez ludzi. 
 
Państwa członkowskie dopilnują, by ich statki rybackie były tak wyposażone, aby 
mogły prowadzić pełną dokumentacje wszystkich działań związanych z połowami i 
przetwarzaniem. Dzięki temu będzie można monitorować przestrzeganie obowiązku 
wyładunku wszystkich połowów.  
 
Takie rozwiązanie umożliwi uzyskanie bardziej wiarygodnych danych dotyczących stad 
ryb, pomoże w lepszym zarządzaniu i poprawi efektywne gospodarowanie zasobami. 
Ponadto zmotywuje ono rybaków do unikania niepożądanych połowów za pomocą 
rozwiązań technicznych, np. bardziej selektywnych narzędzi połowowych.  
 
Rentowność połowów 
 
W 2014 r. zostanie wprowadzony system zbywalnych udziałów połowowych (zwanych 
koncesjami), obowiązujący statki o długości powyżej 12 metrów i wszystkie statki 
stosujące narzędzia ciągnione. Państwa członkowskie będą rozdzielały koncesje w 
przejrzysty sposób zgodnie z zasadami ustalonymi na szczeblu UE. Właściciel koncesji 
będzie miał prawo do części krajowych uprawnień do połowów na każdy rok. 
Operatorzy będą mogli wynajmować swoje koncesje lub prowadzić handel nimi w 
swoich państwach członkowskich, ale nie między tymi państwami. Koncesje będą 
ważne przez co najmniej 15 lat, lecz w przypadku poważnego naruszenia przepisów 
przez posiadacza będzie można je anulować przed datą wygaśnięcia ważności. Państwa 
członkowskie mogą stworzyć rezerwę i wprowadzić opłatę za wydanie koncesji. 
 
Ten nowy system zapewni sektorowi połowów perspektywy długoterminowe, większą 
elastyczność i odpowiedzialność, jednocześnie zmniejszając nadmierną zdolność 
połowową. Operatorzy zostaną zmotywowani do zwiększenia koncesji, a inni być może 
postanowią zrezygnować z działalności w sektorze. Przewiduje się, że w ramach 
systemu dochody mogą wzrosnąć o ponad 20 proc., a wynagrodzenia załóg od ok. 50 
proc. do ponad 100 proc. do roku 20222.  

                                                 
2 Ocena skutków towarzysząca wnioskowi Komisji dotyczącemu rozporządzenia w sprawie wspólnej 

polityki rybołówstwa. 
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Wsparcie dla rybołówstwa łodziowego 
 
Flota łodziowa stanowi 77 proc. całej floty UE pod względem liczby statków, ale 
jedynie 8 proc. pod względem pojemności (wielkości statku) i 32 proc. z punktu 
widzenia mocy silnika. Łodziowe rybołówstwo przybrzeżne ma często duże znaczenie 
dla struktury społecznej i tożsamości kulturowej na wielu obszarach przybrzeżnych w 
Europie. W związku z tym wymaga szczególnego rodzaju wsparcia. W zreformowanej 
WPRyb prawo państw członkowskich do ograniczenia połowów w strefie do 12 mil 
morskich od linii brzegowej przedłużono do 2022 r. Rybołówstwo łodziowe może 
również zostać wyłączone z systemu zbywalnych koncesji połowowych. Przyszły 
instrument finansowy dla rybołówstwa będzie obejmował środki korzystne dla 
rybołówstwa łodziowego i pomoże gospodarkom lokalnym w dostosowaniu się do 
zmian.  
 
Rozwój zrównoważonej akwakultury 
 
Lepsze ramy prawne dla akwakultury zwiększą produkcję i podaż żywności 
pochodzącej z morza w UE, zmniejszą zależność od importu ryb oraz pobudzą wzrost 
w regionach przybrzeżnych i wiejskich. Do 2014 r. państwa członkowskie sporządzą 
krajowe plany strategiczne w celu usunięcia przeszkód administracyjnych i utrzymania 
norm środowiskowych, społecznych i gospodarczych w sektorze chowu i hodowli ryb. 
Zostanie powołany nowy komitet doradczy ds. akwakultury, który będzie doradzał w 
kwestiach związanych z tym sektorem. W rozwoju akwakultury widać wyraźny wymiar 
unijny: wybory strategiczne dokonywane na szczeblu krajowym mogą mieć wpływ na 
rozwój w sąsiednich państwach członkowskich.  
 
Rozwój wiedzy naukowej 
 
Trafne decyzje dotyczące zarządzania oraz skuteczna realizacja zreformowanej WPRyb 
wymagają wiarygodnych i aktualnych informacji o stanie zasobów morskich. We 
wniosku określono podstawowe zasady i obowiązki dla państw członkowskich w 
zakresie gromadzenia danych i zarządzania nimi oraz dostępności danych dla Komisji. 
Państwom członkowskim zostanie powierzone zadanie polegające na gromadzeniu, 
przechowywaniu i wymianie danych naukowych dotyczących stad ryb oraz wpływu 
połowów na poziomie basenu morskiego. W celu koordynacji tych działań powstaną 
krajowe programy badawcze. 
 
Zarządzanie zdecentralizowane 
 
We wniosku Komisji jasno określono role i obowiązki każdego podmiotu, a proces 
decyzyjny związano ściślej z konkretnymi łowiskami. Zarządzanie w skali mikro z 
Brukseli nie będzie juz miało miejsca, a prawodawcy unijny będą określać jedynie 
ramy ogólne, podstawowe zasady, ogólne poziomy docelowe, wskaźniki realizacji oraz 
ramy czasowe. Następnie państwa członkowskie będą decydować o konkretnych 
środkach realizacji i współpracować na szczeblu regionalnym. Wniosek obejmuje 
przepisy gwarantujące, że zainteresowane państwa członkowskie przyjmą kompatybilne 
i skuteczne środki. W przypadku gdy państwa członkowskie nie mogłyby dojść do 
porozumienia lub gdy poziomy docelowe nie zostały osiągnięte, przewidziano 
mechanizm awaryjny umożliwiający Komisji podjęcie działań.  



 7

 
Nowa polityka rynkowa - wzmocnienie pozycji sektora i większa świadomość 
konsumentów 
 
Aby organizacja wspólnych rynków produktów rybołówstwa przyczyniała się do 
realizacji celów nowej WPRyb, proponowany pakiet obejmuje wniosek dotyczący 
nowej polityki rynkowej. Ma ona wzmocnić konkurencyjność przemysłu unijnego, 
zwiększyć przejrzystość na rynkach i zapewnić równe szanse dla wszystkich produktów 
wprowadzanych do obrotu w Unii.  
 
Obejmuje to również unowocześnienie systemu interwencji, ponieważ utrzymanie 
obecnego systemu, w którym pieniądze publiczne przeznacza się na marnotrawienie 
ryb, nie jest zasadne. Zostanie on zastąpiony uproszczonym mechanizmem 
przechowywania, który umożliwi organizacjom producentów skup produktów 
rybołówstwa, kiedy ceny spadną poniżej pewnego poziomu, i przechowywanie ich w 
celu wprowadzenia do obrotu w okresie późniejszym. Taki system będzie sprzyjał 
stabilności rynku. 
 
Organizacje producentów będą również odgrywały większą rolę we wspólnym 
zarządzaniu, monitorowaniu i kontroli. Lepszy marketing unijnych produktów 
rybołówstwa i akwakultury pomoże ograniczyć marnotrawstwo i zapewni producentom 
rynkową informację zwrotną.  
 
Nowe normy handlowe dotyczące etykietowania, jakości i identyfikowalności zapewnią 
konsumentom dokładniejsze informacje i zachęcą ich do wspierania zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem. Niektóre informacje na etykietach będą obowiązkowe, np. 
rozróżnienie między produktami rybołówstwa a produktami akwakultury; inne 
informacje można będzie podawać dobrowolnie.  
 
Nowoczesny i dostosowany instrument finansowy 
 
Aby wesprzeć realizację celów nowej WPRyb związanych ze zrównoważonym 
zarządzaniem, przewidziano przyznawanie unijnej pomocy finansowej. Pomoc 
finansowa zostanie uzależniona od zgodności z przepisami, a zasada ta będzie 
obowiązywać zarówno państwa członkowskie, jak i operatorów.  
 
W przypadku państw członkowskich brak zgodności może spowodować przerwanie lub 
zawieszenie unijnej pomocy finansowej bądź jej korektę finansową. W przypadku 
operatorów konsekwencją poważnego naruszenia przepisów może być zakaz dostępu 
do pomocy finansowej lub ograniczenie kwoty udostępnianych środków finansowych. 
Ponadto we wniosku nałożono na państwa członkowskie obowiązek, aby przy 
przyznawaniu pomocy finansowej uwzględniały działalność operatorów (zwłaszcza 
brak poważnego naruszania przepisów) w niedawnej przeszłości.  
 
Jeszcze w 2011 r. zostanie przedstawiony wniosek dotyczący nowego instrumentu 
finansowego – Europejskiego Funduszu na rzecz Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa 
– na okres 2014-2020. W wieloletnich ramach finansowych Komisja zaproponowała 
budżet dla tego funduszu wynoszący 6,7 mld euro. 
 
Odpowiedzialność międzynarodowa 
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Zdaniem FAO prawie 85 % światowych stad ryb, dla których dostępne są informacje, 
określa się jako w pełni wyeksploatowane lub nadmiernie eksploatowane. Unia 
Europejska, która jest największym na świecie importerem produktów rybołówstwa 
pod względem wartości, musi podjąć odpowiednie działania nie tylko w swoich 
państwach członkowskich, ale również poza ich granicami. Zewnętrzna polityka 
rybołówstwa powinna stanowić integralną część WPRyb. Z tego względu UE będzie 
propagować na forach organizacji międzynarodowych i regionalnych zasady 
zrównoważonego zarządzania stadami ryb i ich ochrony oraz morskiej różnorodności 
biologicznej. Unia będzie zawierać sojusze i podejmować działania z najważniejszymi 
partnerami, aby zwalczyć nielegalne połowy i zmniejszyć nadmierną zdolność 
połowową.  
 
W ramach dwustronnych porozumień w sprawie połowów zawieranych z państwami 
spoza UE Unia będzie propagować zrównoważenie, dobre zarządzanie oraz zasady 
demokracji, praw człowieka i praworządności. Obecne umowy o partnerstwie w 
sprawie połowów zostaną zastąpione porozumieniami w sprawie zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem, dzięki którym eksploatacja zasobów rybołówstwa będzie 
prowadzona na podstawie rzetelnych opinii naukowych i wyłącznie w odniesieniu do 
nadwyżek zasobów, których kraj partnerski nie może lub nie chce sam poławiać.  
 
Zgodnie z porozumieniami w sprawie zrównoważonego zarządzania rybołówstwem 
kraje partnerskie otrzymają rekompensatę za udzielenie dostępu do swoich zasobów 
połowowych, a także pomoc finansową na wdrażanie polityki zrównoważonego 
zarządzania rybołówstwem.  
 
• Czy zostaną wprowadzone nowe przepisy dotyczące kontroli i egzekwowania 

przepisów? 
 
Wniosek jest zgodny z nowym unijnym systemem kontroli z 2010 r.3 i zawiera 
podstawowe elementy systemu kontroli i egzekwowania przepisów WPRyb. W 
związku z wprowadzeniem obowiązku wyładunku w celu eliminacji odrzutów Komisja 
proponuje obowiązki w zakresie monitorowania i kontroli, zwłaszcza w odniesieniu do 
pełnej dokumentacji połowów, a także projekty pilotażowe dotyczące nowych technik 
kontroli rybołówstwa, które przyczyniają się do zrównoważonych połowów.  
 
• Kiedy reforma wejdzie w życie? 
 
Nowe przepisy wejdą w życie po przegłosowaniu ich przez Radę Ministrów i Parlament 
Europejski. Realizacja będzie przebiegać stopniowo, ponieważ sektor musi 
przystosować się do nowych warunków i uzyskać możliwość osiągnięcia odpowiednich 
rezultatów. Określono jednak dokładne terminy. Przyjęcie i wejście w życie nowego 
prawodawstwa ma nastąpić dnia 1 stycznia 2013 r. 
 
 
3. Powołanie nowego europejskiego funduszu wsparcia dla unijnej polityki 

morskiej i rybołówstwa 
 

                                                 
3 Rozporządzenia Rady nr 1005/2008 oraz nr 1224/2009. 
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Komisja Europejska zaproponowała w dniu 2 grudnia 2011 r. powołanie nowego 
funduszu na rzecz unijnej polityki morskiej i rybołówstwa na lata 2014-2020 o nazwie: 
Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR). Fundusz ma pomóc osiągnąć ambitne 
cele reformy wspólnej polityki rybołówstwa, wesprzeć rybaków w przechodzeniu na 
zrównoważone rybołówstwo, a społeczności nadbrzeżne – w dywersyfikacji 
działalności gospodarczej. Fundusz będzie dofinansowywał projekty przyczyniające się 
do tworzenia nowych miejsc pracy oraz podnoszenia jakości życia społeczności 
nadbrzeżnych w Europie. Ograniczenie biurokracji ma ułatwić beneficjentom dostęp do 
finansowania. 
 
Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: „Ten 
nowy fundusz spowoduje wzrost  gospodarczy i stworzy miejsca pracy w sektorze. Nie 
będziemy już finansować budowy dużych statków. Z tej budżetowej ekologizacji 
wspólnej polityki rybołówstwa skorzysta rybołówstwo łodziowe i akwakultura.” 
 
Nowy instrument zastąpi Europejski Fundusz Rybacki (EFR) oraz szereg innych 
instrumentów. W latach 2014-2020 budżet funduszu ma wynieść 6,5 mld euro.  
 
• Wzmocnienie środowiskowych, ekonomicznych i społecznych aspektów reformy 

wspólnej polityki rybołówstwa 
 
EFMR będzie jednym z podstawowych instrumentów reformy wspólnej polityki 
rybołówstwa, którą Komisja zaproponowała w lipcu. Realizowanie polityki 
zrównoważonego rozwoju wymaga radykalnych zmian w sposobie połowów – dlatego 
fundusz stworzy system zachęt dla rybaków, tak aby połowy były mniej szkodliwe dla 
ekosystemów morskich i aby zatrzymana została nadmierna eksploatacja i spadek 
zasobów rybnych. 
 
Zmniejszenie natężenia połowów i zapewnienie odpowiedniego czasu na odtworzenie 
zasobów rybnych sprawi, że społeczności zależne od rybołówstwa będą musiały 
znaleźć alternatywne źródła dochodu. EFMR pomoże im znaleźć innowacyjne sposoby 
na dywersyfikację i zwiększenie wartości połowów.  
 
Jednak EFMR nie tylko ma pomóc w przechodzeniu na zrównoważone rybołówstwo i 
osiąganiu dobrych wyników gospodarczych. Ma on również pomóc w realizacji agendy 
społecznej Komisji. Współmałżonkowie często odgrywają zasadniczą rolę w rodzinnej 
działalności połowowej. Obecnie będą oni mogli uzyskać wsparcie w postaci środków 
na szkolenia lub pomocy w rozpoczynaniu innej działalności gospodarczej związanej z 
połowami. Organizacje producentów będą otrzymywać pomoc w zakresie planowania 
produkcji, tak aby zaspokoić popyt na rynku i jednocześnie spełnić oczekiwania coraz 
bardziej wymagających konsumentów.  
 
• Inteligentne i ekologiczne rybołówstwo 
 
Chociaż od lat 90-tych XX wieku na złomowanie przeznaczono 1,7 mld euro, flota UE 
nadal cierpi z powodu nadwyżki zdolności produkcyjnych. Dzieje się tak, ponieważ 
wycofywanie statków rybackich z eksploatacji zostało zrównoważone przez 
modernizację technologiczną pozostałej floty. W związku z tym środki finansowe nie 
będą już przeznaczane na złomowanie, lecz na działania gospodarczo i społecznie 
efektywne, takie jak np. dywersyfikacja. Wspieranie inicjatyw oddolnych przyniosło 
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doskonałe wyniki w obszarach związanych z rybołówstwem, takich jak przetwórstwo, 
gastronomia czy turystyka. EFMR wzmocni tego rodzaju działania innowacyjne na 
szczeblu obywatelskim. Rybołówstwo przybrzeżne na niewielką skalę pozostaje 
trzonem gospodarki wielu przybrzeżnych społeczności, dlatego wsparcie w tym 
zakresie zostanie zwiększone.  
 
Nowy fundusz będzie również wspierał innowacyjne projekty (np. zastąpienie sieci 
rybackich bardziej selektywnymi narzędziami w celu ograniczenia odrzutów) oraz 
rozwój nowych technologii, które mogłyby prowadzić do obniżenia negatywnego 
wpływu działalności połowowej i hodowli ryb na środowisko. 
 
• Inteligentna i ekologiczna akwakultura 
 
Hodowla ryb w znacznym stopniu może przyczynić się do ograniczenia naszego 
uzależnienia od importu. Zapewnia wysokiej jakości miejsca pracy na obszarach 
wiejskich, a konsumentom dostarcza zdrową żywność. Fundusz będzie dążyć do 
rozwijania tego sektora w sposób zrównoważony poprzez wynagradzanie innowacji i 
promowanie nowych kategorii akwakultury, np. nieżywnościowych produktów 
akwakultury. 
 
• Współpraca naukowców i rybaków 
 
Dokładne dane na temat stanu zasobów rybnych i środowiska morskiego mają 
zasadnicze znaczenie dla reformy wspólnej polityki rybołówstwa. Dlatego EFMR 
przeznaczy odpowiednie środki na gromadzenie danych, ich monitorowanie oraz 
kontrolę. Rybacy i naukowcy zajmujący się nauką o morzu nie powinni funkcjonować 
w dwóch odrębnych światach: EFMR będzie zachęcać ich do współpracy i wspólnego 
znajdowania sposobów wykorzystywania naturalnych zasobów w sposób 
zrównoważony.  
 
• Jeden fundusz na rzecz rybołówstwa i zintegrowanej polityki morskiej 
 
Zintegrowana polityka morska przyjęta przez UE w 2007 r. łączy sektory morskie, 
które w przeszłości były zarządzane oddzielnie. W ramach EFMR będą wspierane 
projekty m.in. w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich, 
zintegrowanego nadzoru morskiego i wiedzy o morzu. Integracja w tych obszarach 
może pomóc uniknąć powielania działań i obniżyć koszty poprzez zacieśnienie 
współpracy i poprawę koordynacji między sektorami. Włączenie polityki morskiej do 
EFMR zapewni większą spójność oraz synergię między tymi dwoma obszarami 
polityki.  
 
• Uproszczenie przepisów 
 
Zasady regulujące EFMR zostaną zharmonizowane z zasadami mającymi zastosowanie 
do innych funduszy UE. Ułatwi to życie zarówno beneficjentom, jak i władzom 
krajowym. EFMR stanie się częścią nowych wspólnych ram strategicznych, które 
zapewnią spójne działanie wszystkich obecnie istniejących funduszy UE i pozwolą 
uniknąć powielania i pokrywania się działań.  
 
• Jak działa fundusz 
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Celem nowego funduszu będzie współfinansowanie projektów wraz z państwami 
członkowskimi. Całkowita kwota przyznanych środków będzie zależeć od wielkości 
sektora rybołówstwa w danym kraju. Zastosowanie będą miały zasady zarządzania 
dzielonego między Komisję i państwa członkowskie. Każde państwo członkowskie 
opracowuje program operacyjny na dany okres, określając w jaki sposób zamierza 
wydać przydzielone mu pieniądze. Po zatwierdzeniu programu przez Komisję państwo 
członkowskie zadecyduje, które projekty otrzymają finansowanie. Państwa 
członkowskie i Komisja będą odpowiedzialne za selekcję projektów oraz 
monitorowanie ich realizacji. 
 
 
4. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów na 2012 r. 

w odniesieniu do unijnych stad ryb w Atlantyku i Morzu Północnym 
 
Komisja przedstawiła w dniu 27 września 2011 r. swój wniosek dotyczący uprawnień 
do połowów na 2012 r. w odniesieniu do niektórych stad w Atlantyku i Morzu 
Północnym. Przedmiotowy wniosek ustanawia poziomy całkowitego dopuszczalnego 
połowu (TAC) oraz nakład połowowy dla stad ryb zarządzanych wyłącznie przez UE i 
nie ma zastosowania do stad zarządzanych przez państwa trzecie. W oparciu o opinię 
naukową Komisja proponuje zwiększyć TAC dla 9 stad (niektóre stada dorsza, 
żabnicowatych, śledzia, plamiaka, morszczuka, soli, smuklicy i homarca) i zmniejszyć 
go w przypadku 53 stad. W odniesieniu do dorsza w zachodniej Szkocji, Morzu 
Irlandzkim i cieśninie Kattegat Komisja zaleca zaprzestanie połowów w 2012 r. z 
uwagi na zły stan tych stad. Proponowane zmiany byłyby równoznaczne z ogólną 
redukcją TAC (wagowo) o 11 proc. w porównaniu z rokiem 2011. Celem Komisji jest 
ustanowienie TAC na poziomach popartych danymi naukowymi, aby przyczynić się do 
odbudowy stad i zapewnienia zrównoważonego rybołówstwa w perspektywie 
długoterminowej. 
 
Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, powiedziała: 
„Kamienie węgielne naszego wniosku to długoterminowe zarządzanie zasobami oraz 
wiarygodne dane naukowe, na podstawie których podejmujemy decyzje, zgodnie z 
zaproponowaną przez nas reformą wspólnej polityki rybołówstwa. Przedmiotowa 
reforma zaowocuje stworzeniem polityki rybołówstwa skrojonej na miarę 
nadchodzących czasów, opartej na stadach ryb o odpowiedniej liczebności i 
zapewniającej rybakom przyzwoite dochody.”.  
 
Limity połowowe zostały zaproponowane na podstawie opinii naukowej 
Międzynarodowej Rady Badań Morza (ICES) oraz Komitetu Naukowo-Technicznego i 
Ekonomicznego ds. Rybołówstwa (STECF). Przeprowadzono również konsultacje z 
zainteresowanymi stronami na podstawie dokumentu konsultacyjnego Komisji z maja. 
 
Ostatecznym celem Komisji jest poławianie stad na poziomach zapewniających 
zrównoważenie, tzw. maksymalny podtrzymywalny połów (MSY), do 2015 r. – 
zobowiązanie, które UE podjęła wobec społeczności międzynarodowej i które stanowi 
również kluczowy element proponowanej reformy WPRyb.   
 
Aby osiągnąć MSY do 2015 r. Międzynarodowa Rada Badań Morza (ICES) w miarę 
możliwości formułuje swoje opinie naukowe pod kątem tego celu. W przypadku 
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wszystkich najważniejszych stad poławianych przemysłowo wprowadza się wieloletnie 
plany zarządzania. Zarządzane w ten sposób stada są przeważnie w lepszym stanie niż 
stada podlegające decyzjom krótkoterminowym. 
 
• Kontekst 
 
Przedmiotowy wniosek dotyczy jedynie 83 stad, w odniesieniu do których decyzje w 
sprawie TAC podejmowane są wyłącznie przez UE, i ma być dyskutowany przez 
ministrów ds. rybołówstwa państw członkowskich podczas listopadowego posiedzenia 
Rady ds. Rybołówstwa.  
 
Drugi wniosek będzie dotyczyć 66 stad, w odniesieniu do których uprawnienia do 
połowów muszą być uzgadniane z regionalnymi organizacjami ds. rybołówstwa 
(RFMOs) lub w ramach konsultacji z państwami trzecimi, i zostanie przedstawiony 
jesienią tego roku. Dzięki takiemu podziałowi wniosków rybacy wcześniej dowiedzą 
się, ile ryb mogą złowić w 2012 r. i będą mogli lepiej zaplanować połowy.  
 
W przypadku niektórych stad podejście długoterminowe już okazało się korzystne. Na 
przykład stada żabnicowatych w południowej części Zatoki Biskajskiej mogą osiągnąć 
podtrzymywalny połów (MSY) już w 2012 r., nawet przy wyższych połowach 
(proponuje się 110 proc. wzrost TAC), a poziomy TAC dla dorsza w Morzu Celtyckim 
i Zatoce Biskajskiej mogą zostać bezpiecznie zwiększone o 141 proc. 
 
Pozostają jednak poważne obawy w stosunku do wielu stad. W szczególności, z uwagi 
na zły stan stad, Komisja proponuje zaprzestanie połowów dorsza na zachodzie Szkocji, 
w Morzu Irlandzkim i cieśninie Kattegat. Niepełne dane utrudniają zarządzanie tymi 
stadami i mimo stopniowej redukcji TAC w ostatnich latach nadal nie udaje się ich 
odbudować. 
 
W odniesieniu do stad, w przypadku których dane są niewystarczające do właściwego 
oszacowania ich wielkości, Komisja zastosowała tzw. zasadę ostrożności, zmniejszając TAC o 
15-25 proc. do czasu, aż dostępne będą bardziej wiarygodne dane. 
 
 
5. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący uprawnień do połowów w Morzu 

Bałtyckim na rok 2012 
 
Komisja Europejska przedstawiła w dniu 15 września br. wniosek dotyczący uprawnień 
do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2012. W oparciu o opinie naukowe Komisja 
proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów (TAC) zarówno stada 
dorsza bałtyckiego, jak również dwóch stad śledzia (zachodniego stada śledzia i stada 
śledzia w Zatoce Botnickiej). Za konieczne uznano ograniczenie uprawnień do 
połowów pozostałych stad, w szczególności łososia, ze względu na niską liczebność 
tych stad. Komisja proponuje również ograniczenie liczby dni przebywania przez statki 
rybackie na morzu do poziomów określonych w ubiegłym roku. Ogólnym celem 
proponowanych zmian jest uczynienie rybołówstwa na Morzu Bałtyckim działalnością 
zrównoważoną pod względem środowiskowym i gospodarczym poprzez zastosowanie 
się do zaleceń naukowców.  
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Komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa, Maria Damanaki, powiedziała: 
„Niniejszy wniosek ma na celu zachowanie stanu zasobów ryb w Morzu Bałtyckim dla 
dobra obecnego pokolenia oraz przyszłych generacji. Staramy się odpowiedzialnie 
gospodarować tymi zasobami zgodnie z zasadami naszej reformy. Osiągnięcie 
zakładanego wskaźnika maksymalnych podtrzymywalnych połowów przyczyni się nie 
tylko do poprawy stanu zasobów ryb, ale również pozwoli osiągać większe dochody 
oraz tworzyć nowe miejsce pracy w sektorze gospodarki rybnej.” 
 
Podstawą dla wniosku Komisji jest opinia naukowa wydana przez Komitet Naukowy, 
Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (STECF) oraz Międzynarodową Radę 
Badań Morza (ICES). Obecny wniosek był konsultowany z Regionalnym Komitetem 
Doradczym ds. Morza Bałtyckiego (BSRAC) w oparciu o dokument konsultacyjny 
Komisji z maja br. 
 
Obecny wniosek będzie przedmiotem dyskusji między ministrami z państw 
członkowskich na październikowym posiedzeniu Rady ds. Rybołówstwa. 
 
Dorsz 
Komisja proponuje zwiększyć o 15% (do 67 850 ton) całkowite dopuszczalne połowy 
wschodniego stada dorsza bałtyckiego oraz o 13% (do 21 300 ton) całkowite 
dopuszczalne połowy zachodniego stada dorsza bałtyckiego. Zwiększenie połowów 
tych stad jest możliwe dzięki długofalowemu planowi gospodarowania zasobami dorsza 
obowiązującemu od 2008 r., który pozwolił na ograniczenie natężenia połowów do 
zrównoważonego poziomu oraz zapewnił odpowiedni czas na odbudowę liczebności 
stad. 
 
Śledź 
Komisja proponuje zwiększenie całkowitych dopuszczalnych połowów zachodniego 
stada śledzia o niemal jedną trzecią (do 20 900 ton) oraz nieznaczne zwiększenie 
całkowitych dopuszczalnych połowów stada śledzia w Zatoce Botnickiej (o 2% do 
106 000 ton). Z drugiej strony, nie nastąpiła jeszcze wystarczająca odbudowa stanu 
centralnego stada śledzia oraz stada śledzia w Zatoce Ryskiej. Dlatego też Komisja 
proponuje ograniczyć całkowite dopuszczalne połowy tych stad o odpowiednio 33% i 
21%. 
 
Łosoś 
W celu odbudowy populacji łososia do zrównoważonego poziomu4 Komisja proponuje 
obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów w basenie głównym o niemal 80% 
oraz o niemal 30% w odniesieniu do stada tego gatunku w Zatoce Fińskiej. 
Wnioskowane ograniczenie jest zgodne z otrzymaną opinią naukową. Należy mieć 
nadzieję, że plan gospodarowania zasobami łososia bałtyckiego, przedstawiony przez 
Komisję w dniu 12 sierpnia 2011 r., przyczyni się do poprawy stanu tego stada. 
 
Szprot 
Komisja proponuje obniżenie całkowitych dopuszczalnych połowów szprota o 26%, do 
213.110 ton. 
 
Gładzica 

                                                 
4 Zwanego MPP = maksymalny podtrzymywalny połów 
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Brak jest naukowych danych na temat stanu stada gładzicy. Ponieważ nie wiadomo jaką 
wielkość połowów można uznać za zrównoważoną, Komisja postanowiła przyjąć 
podejście ostrożnościowe i zaproponowała ograniczenie o 25% całkowitych 
dopuszczalnych połowów ryb tego gatunku do czasu zgromadzenia większej ilości 
danych i uzyskania możliwości należytego określenia poziomu połowów. Podejście to 
jest zgodne z wewnętrznie uzgodnioną zasadą ostrożnościową. 
 
 

Opracowała: 
Dr Magdalena Skulimowska5 

 
 
 
 
Załączniki: 
 
• Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Reforma wspólnej polityki 
rybołówstwa (COM (2011) 417) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0417:FIN:PL:PDF 
 
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki 

rybołówstwa (COM (2011) 425) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0425:FIN:PL:PDF 
 
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej 

organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury (COM (2011) 416) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0416:FIN:PL:PDF 
 
• Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 

Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów w sprawie zewnętrznego 
wymiaru wspólnej polityki rybołówstwa (COM (2011) 424) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0424:FIN:PL:PDF 
 
• Sprawozdanie Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 

Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów dotyczące 
obowiązków w zakresie sprawozdawczości na mocy rozporządzenia Rady (WE) 
nr 2371/2002 z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie ochrony i zrównoważonej 
eksploatacji rybołówstwa w ramach wspólnej polityki rybołówstwa (COM (2011) 
418) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0418:FIN:PL:PDF 
 
• Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the 

European Maritime and Fisheries Fund [repealing Council Regulation (EC) No 
1198/2006 and Council Regulation(EC) No 861/2006 and Council Regulation No 
XXX/2011 on integrated maritime policy (COM (2011) 804) (język angielski) 

http://ec.europa.eu/fisheries/reform/com_2011_804_en.pdf 
 

                                                 
5 Na podstawie informacji Komisji Europejskiej. 



 15

• Reforma wspólnej polityki rybołówstwa  
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/index_pl.htm  
 
• Wieloletni plan w zakresie zasobów dorsza bałtyckiego:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32007R1098:PL:NOT 
 
• Wniosek dotyczący wieloletniego planu w zakresie zasobów łososia bałtyckiego:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011PC0470:PL:NOT 
 
• TAC i kwoty: http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/tacs/index_pl.htm 
 
• Opinia naukowa:  
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/scientific_advice/index_pl.htm 
 
• Wieloletnie plany zarządzania:  
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/fishing_rules/multi_annual_plans/index_pl.htm 
 
 
 
 

Uprawnienia do połowu ryb w Atlantyku i Morzu Północnym 
 
Tabela 1: Stada, w odniesieniu do których proponuje się zwiększenie TAC 
 

Nazwa łacińska Gatunek Obszar, którego dotyczy 
TAC 

TAC w 
2011 r. 

TAC na 
2012 r. 

% zmiana 
TAC w 
latach 
2011-12 

Gadus morhua Dorsz VIIb,c,e-k, VIII,IX,X, obszar 
CECAF 34.1.1 (UE) 4023 9679 141%

Lophius Żabnicowate VIIIc,IX,X, obszar CECAF 
34.1.1 1571 3300 110%

Clupea Śledź VIIghjk 13200 21100 60%
Melanogrammus Plamiak Vb,VIa 2005 2506 25%

Merluccius Morszczuk VIIIc, IX, X, obszar CECAF 
34.1.1 (UE) 10695 12299 15%

Solea solea Sola zwyczajna VIIe 710 777 9%
Solea solea Sola zwyczajna VIId  4852 5300 9%

Lepidorhombus Smuklice VIIIc,IX, X, obszar CECAF 
34.1.1(UE) 1094 1182 8%

Nephrops Homarzec Vb(UE), VI 13681 13950 2%

 
 
 
 
 
Tabela 2: Stada, w odniesieniu do których proponuje się zmniejszenie TAC 
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Nazwa łacińska Gatunek Obszar, którego dotyczy TAC TAC w 2011 
r. 

TAC na 
2012 r. 

% zmiana TAC w 
latach 2011-12 

Nephrops Homarzec VIIIc 91 82  -10%

Nephrops Homarzec IX i X; obszar CECAF 34.1.1 (UE) 303 273  -10%

Pleuronectes Gładzica VIIde 4665 4179  -10%

Merluccius Morszczuk Całkowite TAC północne (IIIa / IIa i IV / Vb, 
VI, VII, XII i XIV / VIIIabde) 55105 49175  -11%

Nephrops Homarzec IIa (UE), Morze Północne (UE) 23454 20849  -11%
Solea solea Sola zwyczajna VIIIab 4250 3755  -12%
Solea solea Sola zwyczajna VIIfg 1241 1060  -15%
Solea solea Sola zwyczajna VIIhjk 423 360  -15%
Engraulis Sardela IX,X, obszar CECAF 34.1.1. 7600 6460  -15%
Solea solea Sola zwyczajna Vb (UE), VI, XII, XIV 60 51  -15%
Solea solea Sola zwyczajna VIIbc 44 37.4  -15%
Clupea Śledź VIIef 980 833  -15%
Molva molva Molwa IIIa; wody UE obszarów IIIb, IIIc oraz IIId 92 78.2  -15%
Lepidorhombus Smuklice IIa (UE), IV (UE) 1845 1568.25  -15%
Lepidorhombus Smuklice Vb(UE), VI, XII, XIV 3387 2878.95  -15%
Nephrops Homarzec VIIIabde 3899 3314.15  -15%
Pleuronectes Gładzica Vb (wody UE), VI, XII, XIV 693 589.05  -15%
Pleuronectes Gładzica VIIbc 78 66.3  -15%
Pleuronectes Gładzica VIII,IX,X, obszar CECAF 34.1.1 395 335.75  -15%
Pollachius pollachius Rdzawiec IX,X, obszar CECAF 34.1.1 (UE) 282 239.7  -15%
Pollachius pollachius Rdzawiec VIIIabde 1482 1259.7  -15%
Pollachius pollachius Rdzawiec VIIIc 231 196.35  -15%
Pollachius virens Czarniak VII, VIII, IX, X, obszar CECAF 34.1.1 (UE) 3343 2841.55  -15%
Solea spp. Sola VIIIcde,IX,X, obszar CECAF 34.1.1 (UE) 1072 911.2  -15%

Brosme brosme Brosma III 24 20.4  -15%
Merlangius Witlinek VIII 3175 2699 -15%
Nephrops Homarzec VII 21759 17551  -19%

Nazwa łacińska Gatunek Obszar, którego dotyczy TAC TAC w 2011 
r. 

TAC na 
2012 r. 

% zmiana TAC w 
latach 2011-12 

Lophius Żabnicowate Vb (UE), VI, XII, XIV 5456 4092  -25%
Lophius Żabnicowate VII 32292 24219  -25%
Lophius Żabnicowate VIIIabde 8653 6489.75  -25%
Molva dypterigia Molwa niebieska wody międzynarodowe obszaru XII 815 611.25  -25%
Gadus morhua Dorsz VIb (podobszar Rockall) 78 58.5  -25%
Argentina silus Argentyna wielka I, II UE + wody międzynarodowe 103 77.25  -25%
Argentina silus Argentyna wielka I, II UE + wody międzynarodowe 1176 882  -25%
Argentina silus Argentyna wielka V,VI,VII UE + wody międzynarodowe 4691 3518.25  -25%

Melanogrammus Plamiak VIIb-k, VIII, IX, X, obszar CECAF 34.1.1 
(UE) 13316 9987  -25%

Melanogrammus Plamiak VIIa 1317 987.75  -25%
Clupea Śledź VIa(S), VIIbc 4471 3353.25  -25%
Clupea Śledź VIIa 5280 3960  -25%
Lepidorhombus Smuklice VII 18300 13725  -25%
Lepidorhombus Smuklice VIIIabde 1806 1354.5  -25%

Nephrops Homarzec Specjalne warunki dotyczące ławicy 
Porcupine 1260 945  -25%

Pleuronectes Gładzica VIIa 1627 1220.25  -25%
Pleuronectes Gładzica VIIfg 410 307.5  -25%
Pleuronectes Gładzica VIIhjk 185 138.75  -25%
Pollachius pollachius Rdzawiec Vb(UE), VI, XII, XIV 397 297.75  -25%
Pollachius pollachius Rdzawiec VII 13495 10121.25  -25%
Sprattus Szprot VIIde 5421 4065.75  -25%

Merlangius Witlinek Vb (wody UE), VI, XII, XIV 323 242.25  -25%
Merlangius Witlinek VIIa 118 89 -25%
Merlangius Witlinek VIIb-k 16568 12426 -25%
Solea solea Sola zwyczajna IIIa, IIIbcd (UE) 840 520  -38%

Solea solea Sola zwyczajna VIIa 390 220  -44%
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Tabela 3: Stada, w odniesieniu do których opinia zostanie wydana w okresie 
późniejszym 
 

Nazwa łacińska Gatunek Obszar, którego dotyczy TAC TAC w 2011 r. TAC na 
2012 r. 

Caproidae Kaproszowate VI, VII, VIII WE 33000 p.m. 

Trachurus Ostrobok IX  29585 p.m. 

Trachurus Ostrobok VIIIc 25137 p.m. 

Lamna nasus Żarłacz śledziowy 
I do XIV, Gujana Francuska, 
Kattegat, wody UE cieśniny 
Skagerrak, wody UE obszaru 
CECAF 

0 p.m. 

Rajidae Rajowate IIa (UE), Morze Północne (UE) 1395 p.m. 

Rajidae Rajowate IIIa 58 p.m. 

Rajidae Rajowate VIId 887 p.m. 

Rajidae Rajowate wody UE obszarów VI, VIIa-c, 
oraz VIIe-k 11397 p.m. 

Rajidae Rajowate wody UE obszarów VIII oraz 
IX 4640 p.m. 

Squalus Koleń IIIa 0 p.m. 

Squalus Koleń wody UE obszarów IIa oraz IV 0 p.m. 

Squalus Koleń 
wody UE i międzynarodowe 
wody obszarów I, V, VI, VII, 
VIII, XII, XIV 

0 p.m. 

 
 
Tabela 4: Stada, w odniesieniu do których TAC określają poszczególne PC 
 

Nazwa łacińska Gatunek Obszar, którego dotyczy TAC Odpowiedzialne 
PC 

Clupea Śledź VIa Clyde Zjednoczone 
Królestwo 

Trachurus Ostrobok CECAF (Wyspy Kanaryjskie) Hiszpania 
Trachurus Ostrobok CECAF (Madera) Portugalia 
Trachurus Ostrobok X, CECAF(Azory) Portugalia 
Penaeus Krewetki z gatunków należących 

do Penaeus spp. Gujana Francuska Francja 
Merlangius Witlinek IX,X, obszar CECAF 34.1.1 

(UE) Portugalia 

 
 

Uprawnienia do połowów w Morzu Bałtyckim na rok 2012 
 
Tabela 5: Przegląd zmian TAC w latach 2011-2012 (w tonach, o ile nie określono 
inaczej) 

Stado Podrejon 
obszaru 

połowowego 
ICES 

Proponowane TAC 
na 2011 r. 

TAC na 2011 r. Proponowane TAC 
na 2012 r. 

Wschodnie stado dorsza Sd 25-32 58 957 58 957 (-) 67 850 (+15%) 
Zachodnie stado dorsza Sd 22-24 18 800 18 800 (-) 21 300 (+13%) 
Zachodnie stado śledzia Sd 22-24 15 884 15 884 (-) 20 900 (+32%) 
Stado śledzia w Zatoce 
Botnickiej 

Sd 30-31 91 000 104 369 (+14%) 106 000 (+2%) 
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Stado śledzia w Zatoce 
Ryskiej 

Sd 28.1 32 660 36 400 (+11%) 28 878 (-21%) 

Centralne stado śledzia Sd 25-29, 32 91 640 107 420 (+17%) 72 178 (-33%) 
Gładzica Sd 22-32 3 041 3 041 (-) 2 281 (-25%) 
Stado łososia w basenie 
głównym 
(W sztukach ryb) 

Sd 22-31 250 109 250 109 (-) 52 974 (-79%) 

Stado łososia w Zatoce 
Fińskiej 
(W sztukach ryb) 

Sd 32 15 419 15 419 (-) 10 884 (-29%) 

Szprot Sd 22-32 265 969 288 766 (+8%) 213 110 (-26%) 
 


